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De evolutie van de ontwikkelingshulp sinds 1945
L. Janssen S.J.

Wanneer er in een taalgebied een nieuw woord ontstaat, is men geneigd om ook
het daarmee aangeduide terrein als nieuw te zien. De ‘beatnik’ wordt door velen
beschouwd als een typisch produkt van het midden van onze eeuw, maar het
verschijnsel is veel ouder, zij het in een wat andere vorm en onder andere namen.
Iets dergelijks kan men ook zeggen van de vele na-oorlogse uitdrukkingen waar
in het woord ‘ontwikkeling’ voorkomt. Ook het koloniale bewind heeft
ontwikkelingshulp gekend, en de zending en missie hebben steeds hun krachten
gewijd aan ontwikkelingsactiviteiten, maar toch blijft het waar dat na de oorlog deze
woorden een andere, meer geconcentreerde inhoud hebben gekregen. Dit is echter
een geleidelijk proces geweest. Wij zullen trachten in dit artikel het proces na te
gaan dat het verschijnsel ‘ontwikkelingshulp’ sinds het einde van de tweede
wereldoorlog heeft doorgemaakt.

Het handvest van de Verenigde Naties
Het Handvest van de Verenigde Naties heeft grote invloed gehad op de hulpverlening
aan de ontwikkelingslanden. De betreffende passage uit het Handvest luidt als volgt:
‘Met het oog op het scheppen van de voorwaarden voor stabiliteit en welzijn,
welke noodzakelijk zijn voor vreedzame en vriendschappelijke betrekkingen tussen
de volkeren, gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en
zelfbeschikking der volkeren, zullen de Verenigde Naties bevorderen:
a) hogere levensstandaarden, arbeid voor allen en voorwaarden voor economische
en sociale vooruitgang en ontwikkeling;
b) oplossingen van internationale economische, sociale, hygiënische en
aanverwante vraagstukken en internationale culturele en opvoedkundige
samenwerking; en
c) algemene eerbied voor, en inachtneming van de rechten van de mens en van
de grondvrijheden voor allen zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of
1
godsdienst .

*
1

In Social Compass van juni j.l. verscheen van de auteur een meer ‘technisch’ artikel over
deze materie in het Engels. Hij heeft dat voor ons tijdschrift bewerkt.
Handvest van de Verenigde Naties, Hoofdstuk 9, artikel 55.
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Men heeft uit deze passage wel geconcludeerd dat het Handvest mede is gebouwd
op het inzicht ‘dat een duurzame vrede alleen kan gegrondvest worden op
economische vooruitgang, internationale economische samenwerking, opheffing
van ongelijkheden die heersen in verschillende delen van de wereld, en speciaal
op verbetering van het lot van de miljoenen gedompeld in armoede in de
2
onderontwikkelde landen’ .
Het is echter de vraag of wij nu achteraf niet veel meer in deze woorden leggen
dan de opstellers van het Handvest bedoeld hebben. Immers de evolutie van de
gedachten over de ‘onderontwikkelde landen’ is bijzonder snel gegaan. De
dekolonisatie is niet alleen een politiek proces geweest, maar misschien nog meer
een verandering in ons denken over de verhouding tussen de volken. De verhouding
van ongelijkheid, van voogd tot pupil, is doorbroken en althans in principe vervangen
door een verhouding van gelijkheid en gelijkberechtigdheid. De feitelijke en
daadwerkelijke erkenning van deze gelijkberechtigdheid is natuurlijk een langdurig
proces, dat nog op geen stukken na voltooid is, maar als wij bedenken hoe lang het
geduurd heeft voordat de gelijkheid van de sociale klassen binnen de nationale
gemeenschap een feit werd, dan kunnen wij er ons alleen maar over verbazen dat
het op internationaal terrein zo snel gegaan is.
Als wij de ontwikkeling in de verhouding tussen de sociale klassen in de
negentiende eeuw vergelijken met die tussen de rijke en arme landen in de laatste
decennia dan kunnen we op een merkwaardige tegenstelling wijzen. In de 19e eeuw
werd de verandering van het denken van de klassen over elkaar afgesloten en
geïnstitutionaliseerd in de sociale wetgeving, terwijl nu als het ware de
institutionalisering in het Handvest van de Verenigde Naties voorafgegaan is aan
de verandering van mentaliteit en deze mede heeft bewerkt.

De motivering van de ontwikkelingshulp
De vorige paragraaf zou de indruk kunnen maken dat de hulpverlening aan
minder-bevoorrechte landen vooral was ingegeven door ideële motieven van
humaniteit en sociale rechtvaardigheid. Het zou naïef zijn dit te veronderstellen. De
motieven waren vooral van politieke aard, maar toch zou het evenzeer onjuist zijn
om de onderstroom van menselijke bekommernis te bagatelliseren. Het bewustzijn
dat het sociale probleem zich verplaatst van het nationale naar het internationale
vlak is de laatste zes, zeven jaar plotseling doorgebroken. De encycliek Mater et
Magistra is in dit opzicht van grote betekenis geweest. Vele katholieken zijn zich
bewust geworden, dat zij ditmaal bij de oplossing van het sociale vraagstuk niet
achterop mogen komen. Dit groeiend besef kan ook van grote invloed zijn op de
omvang van de ontwikkelingshulp, omdat op de lange duur de morele verplichting
voor de gewone belastingbetaler een sterker motief is dan de dikwijls weinig
overtuigende politieke gronden die hem voorgehouden worden.
Die politieke motivering is overigens zelf nogal aan ontwikkeling onderhevig.

2

R. Islam, International Economic Cooperation and the United Nations, Groningen, 1956, p.
39.
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De strijd tegen het communisme, aanvankelijk het voornaamste motief voor de
hulpverlening op grote schaal, dikwijls gekoppeld aan militaire hulp, werd nogal
simplistisch gezien. Zo men al geen vrienden wilde kopen, dan meende men toch
door het bevorderen van de ontwikkeling aan de bedreigde landen het gras voor
de voeten van het communisme te kunnen wegmaaien. Het bleek echter dat
gevoelens van wrok en vijandigheid eerder dan die van dankbaarheid en goodwill
veelvuldig het antwoord waren van de ontvangende landen, en dat het communisme
dikwijls meer een antwoord is op de gefrustreerde verwachtingen gewekt door een
beginnende, maar te langzaam voortschrijdende ontwikkeling dan op stagnatie. Een
tweede motief, het economische, bleek in zijn simpelste vorm al even wankel te zijn:
het was het aloude motief voor de kolonisatie, namelijk de toegang tot de
grondstoffen en het verwerven van de afzetmarkt. Het voornaamste probleem van
de grondstoffen blijkt echter hun overvloed te zijn, terwijl de betalingsmoeilijkheden
van de ontwikkelingslanden vergroting van de afzet anders dan door giften en
3
langlopende leningen voor de eerste tientallen jaren onwaarschijnlijk maken .
In de laatste tijd, vooral nu er aanwijzingen zijn dat de tegenstelling armrijk of
noord-zuid misschien nog dieper en van langer duur is dan de tegenstelling
oost-west, krijgt het vredesmotief meer betekenis. Het is gevestigd op de overtuiging
dat op de duur geen stabiele wereldvrede mogelijk is, als in een steeds meer één
wordende wereld een groot aantal volkeren een verkommerd bestaan leiden. Het
is het motief dat ook in Mater et Magistra naar voren wordt gebracht: ‘omdat de
onderlinge afhankelijkheid van de landen steeds groter wordt, is er geen duurzame
en heilzame vrede mogelijk als er tussen hen te scherpe economische en sociale
tegenstellingen bestaan’ (n. 157).
Men zou ook kunnen zeggen, dat op de duur zonder sociale rechtvaardigheid
geen menselijke samenleving mogelijk is, waarmee de band tussen het politieke
en het ethische motief gelegd zou zijn.
Met het bovenstaande wil niet gezegd zijn, dat het anti-communistische en het
economische motief voor de hulpverlening plaats heeft gemaakt voor het
vredesmotief, maar wel dat er een accentverschuiving is opgetreden: men is
realistischer geworden en men verwacht minder politieke en economische voordelen
op korte termijn voor de helpende landen.

De wetenschappelijke benadering
De economische en sociale wetenschap was in 1945 volstrekt niet voorbereid op
de wending die de economische politiek zou nemen. De economische theorie bleef
gefascineerd door het conjunctuurvraagstuk en het heeft bijna tien jaar geduurd
voordat de groeitheorie de volle belangstelling kreeg.
De eerste groeitheorie die opgeld deed, namelijk die van Harrod en Domar, was
nog ‘vooroorlogs’ in zijn bekommernis om de volledige werkgelegenheid, zoals de
titel van een beroemd artikel van Domar al aangeeft: Toename van kapitaal,
4
groeigraad en werkgelegenheid . Deze theorie heeft door zijn simpel-

3
4

Dr. F. van Dam, Onbehagen rond de ontwikkelingshulp, Groningen, 1964, p. 10.
E. Domar, Capital expansion, Rate of Growth and Employment in Econometrica, 1946.
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heid en gemakkelijke hanteerbaarheid een grote invloed gehad niet alleen op de
latere groeimodellen, maar ook op de praktijk van de ontwikkelingsplanning. Zij
veronderstelt dat er een vaste verhouding bestaat tussen de kapitaalvorming en de
daarmee samenhangende vergroting van het inkomen. Als bijvoorbeeld in het
verleden een investering van vier miljoen een vermeerdering van hèt inkomen met
één miljoen tot stand had gebracht, dan nam men aan dat ook in de toekomst de
houding 4:1, die men de kapitaal-coëfficiënt noemde, gehandhaafd zou blijven.
Wanneer dus per jaar 10 procent van het nationale inkomen gespaard en
geïnvesteerd zou worden, dan zou dat nationale inkomen groeien met 10:4 = 2,5
procent per jaar.
Deze simplistische theorie was niet zonder gevaar, omdat zij de waarde van de
factor kapitaal al te zeer beklemtoonde. De theorie van Harrod en Domar ging
misschien op voor West-Europa, waar inderdaad na de oorlog kapitaal de enige
schaarse produktiefactor was, maar niet voor de ontwikkelingslanden, waar naast
de factor kapitaal nog vele andere knelpunten de economische ontwikkeling
belemmerden. De overschatting van de betekenis van de kapitaalhulp die na de
oorlog algemeen was, is door de theorie van Harrod en Domar nog versterkt
geworden.
Omstreeks het midden van de jaren vijftig is hiertegen echter een reactie gekomen
en men begon meer de nadruk te leggen op de niet-economische knelpunten in het
ontwikkelingsproces. Na W.A. Lewis' The Theory of Economic Growth verschenen
er tientallen handboeken en monografieën die de niet-economische aspecten van
het groeiproces benadrukten.
Het is echter opvallend, dat de zuiver economisch-wetenschappelijke benadering
er wel in geslaagd is haar bevindingen te ‘vertalen’ in planningstechnieken, terwijl
dit nog maar zeer ten dele het geval is met de sociaal-wetenschappelijke benadering.
Een uitzondering moet hier gemaakt worden voor de onderwijsplanning, die de
laatste jaren snelle vorderingen heeft gemaakt.

Planning
Systematische aanpak van de ontwikkeling van een land eist een plan. Reeds voor
5
de oorlog zijn er ontwikkelingsplannen opgesteld door de koloniale mogendheden ,
maar deze waren niet veel meer dan een soort investeringsbudget van de koloniale
overheid. Dit was aanvankelijk ook het geval met de ontwikkelingsplannen van de
onafhankelijk geworden landen, maar later met het toenemen van de kennis van
de planningstechnieken breidde het veld van de planning zich uit tot de particuliere
sector. Hoewel de Verenigde Naties van het begin af de planning bevorderden door
het ter beschikking stellen van deskundigen, stonden de Verenigde Staten hier
uitermate terughoudend tegenover, waarschijnlijk omdat het woord planning voor
de Amerikanen een te socialistische bijsmaak had.
Eerst op het eind van de vijftiger jaren kwam hierin verandering en sinds de
Verenigde Staten bij de hulpverlening een voorkeur hebben uitgesproken voor

5

Bijvoorbeeld in 1929 de Colonial Development Act en in 1935 een 15-jarenplan van de Franse
regering.
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die volkeren die bereid zijn planning op lange termijn uit te voeren , zijn de
ontwikkelingsplannen als paddestoelen uit de grond geschoten; van de 32 landen
die bij de ‘Economic Commission for Africa’ zijn aangesloten hebben er nu reeds
25 een plan of is het in voorbereiding.

De omvang van de hulpverlening
Bij alle goeds dat wij gezegd hebben van 't Handvest van de Verenigde Naties,
mogen we toch niet vergeten, dat de hulpverlening aan de onderontwikkelde landen
pas op grote schaal begonnen is met het ‘Point Four Program’ van President Truman.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling in de omvang van de
verleende hulp.

De stroom van officiële, financiële hulpmiddelen van industriële
O.E.C.D.-leden en Sowjet-Chinese landen naar de minderontwikkelde
landen 1950-1962 (betalingen, miljarden V.S.-dollars).
Jaar

Bilaterale
Bilaterale
schenkingennetto
leningen
en
soortgelijke
bijdragen
b

1950-1953

1.8

Officiële
Totale
Totale
bijdragen
economischeeconomische
aan
multilaterale bijstand
bijstand
O.E.C.D.-ledenSowjet-Chinese
organisaties
a
landen
0.1
1.9

1954

0.001

1955

0.003

1956

2.6

0.5

0.2

3.3

0.107

1957

3.0

0.4

0.4

3.9

0.087

1958

3.2

0.8

0.4

4.4

0.205

1959

3.1

0.9

0.3

4.3

0.161

1960

3.6

0.6

0.7

4.9

0.186

1961

3.9

1.5

0.8

6.1

0.294

1962

4.0

1.4

0.6

6.0

0.391

De omvang van de officiële hulpverlening is gestaag toegenomen van 1950 tot
1961. Sindsdien is er enige stagnatie opgetreden, want ook voor 1963 komt het
totaalcijfer niet ver boven de 6 miljard.
Volgens de officiële definitie van de ontwikkelingshulp, gegeven door de Verenigde
Naties, behoren ook de private investeringen als hulp beschouwd te worden. Ook
6
a
b

Special message on foreign aid: The White House, March 22, 1961.
China, U.S.S.R., Bulgarije, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen, Roemenië en Oost-Duitsland.
Jaargemiddelden, gedeeltelijk geschat door het secretariaat van de O.E.C.D. Bron: The Flow
of Financial Resources to Less-developed Countries, 1956-1962. Report by the O.E.C.D.
Secretariat p. 10 en p. 45.
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op dit terrein ziet men de laatste jaren een sterke teruggang. Tegenover een bedrag
van 3 miljard dollar van 1961 staat nog slechts 2,5 miljard in 1962 en dit is slechts
ongeveer tweederde van de private buitenlandse investeringen in de
7
ontwikkelingslanden in het topjaar 1957 .
Het ziet er naar uit, dat in de toekomst terugbetaling van kapitaal, interest en
winsten zo'n groot deel van de exportwaarde van de ontwikkelingslanden gaat
uitmaken, dat hun kredietwaardigheid voor commerciële leningen en investeringen
steeds kleiner gaat worden. Hieruit volgt dat, wil de ontwikkelingshulp op

7

The Flow of Financial Resources, pp. 43-45.
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peil blijven, het aandeel van de schenkingen en (zeer) ‘zachte’ leningen (d.w.z.
leningen met lange looptijd tegen lage rente) in de totale hulpverlening (volgens de
definitie van de Verenigde Naties) zal moeten toenemen.
De economische bijstand van de kant van de Chinese en Sowjet-landen aan de
minder-ontwikkelde landen dateert van 1954, toen de Sowjet-Unie zijn eerste
programma opstelde, ofschoon de eerste betalingen van betekenis pas gedaan
werden in 1956. Het verschil tussen verplichtingen en betalingen is wel bijzonder
groot: het cumulatieve totaal van de eerste liep in de jaren '54-'63 op tot 5.1 miljard
8
en van de andere tot 1.4 miljard .

Multilaterale hulpverlening
9

Zoals blijkt uit de tabel is de totale omvang van de bilaterale hulp ongeveer tienmaal
zo groot geweest als die van de multilaterale, ondanks het feit dat de
ontwikkelingslanden de laatste verre prefereerden vanwege de kleine risico's van
politieke inmenging door de gevers.
De multilaterale kapitaalverstrekking aan de ontwikkelingslanden is vooral geschied
door de Wereldbank. Deze bank was opgericht als een ‘specialized agency’ van de
Verenigde Naties, maar zij heeft zich al gauw onttrokken aan de zeggingsmacht
van de Algemene Vergadering en voert een vrijwel zelfstandig bestaan. De Bank
verstrekt leningen op commerciële grondslag en heeft een sterke voorkeur voor
zogenaamde ‘self-liquidating projects’, dat wil zeggen projecten uit wier opbrengst
de lening afgelost kan worden. Aangezien het de Bank op grond van haar statuten
verboden is om deel te nemen aan particuliere investeringen, werd in 1956 een
dochterinstelling opgericht, de ‘International Finance Corporation’, die dit wel kan.
Zij heeft echter tot nu toe slechts een bescheiden activiteit ontplooid.
Het verlangen van de ontwikkelingslanden naar multilaterale hulp in de vorm van
schenkingen en ‘zachte’ leningen heeft geleid tot een vele jaren durende strijd om
de instelling van de ‘Special United Nations Fund for Economic Development’
(SUNFED). De pogingen van de ontwikkelingslanden strandden op de weerstand
van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, formeel doordat zij de oprichti ng van
het Fonds koppelden aan de ontwapening, in feite echter omdat zij hun eigen
doeleinden met de ontwikkelingshulp beter meenden te kunnen bereiken langs
bilaterale weg.
Het debat heeft echter toch geleid tot een compromis-voorstel van de Verenigde
Staten in de vorm van het Special Fund. Vanaf 1946 hebben de Verenigde Naties
technische bijstand verleend, die gefinancierd werd uit het gewone budget. In 1949
werd dit program uitgebreid door vrijwillige jaarlijkse bijdragen van de aangesloten
landen. Dit programma heeft grote bekendheid gekregen, ondanks de vrij beperkte
omvang van ca 30 miljoen dollar per jaar. Het voorstel van de Verenigde Staten
ging nu uit van de overweging dat aan sommige dringende behoeften van technische
bijstand niet voldaan kan wor-

8
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o.c. pp. 43-45.
Onder bilaterale hulp verstaat men de hulp die van land tot land verleend wordt, onder
multilaterale die verleend wordt via internationale organisaties.
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den, omdat de bijbehorende projecten niet gefinancierd konden worden. Het ‘Special
Fund’ werd opgericht met een budget van 100 miljoen dollar per jaar, waarbij echter
uitdrukkelijk bepaald werd dat, zodra de financiële middelen voldoende zouden zijn
om over te gaan tot kapitaalinvesteringen op het gebied van de sociale en
economische infrastructuur, de Algemene Vergadering de toekomstige activiteiten
van het Fonds nader onder ogen zal zien.
De behoefte aan multilaterale kapitaalhulp bleef echter bestaan en in 1958 hebben
de vertegenwoordigers van de ledenlanden van de Wereldbank bij stemming
eenparig het Amerikaanse voorstel aangenomen een ‘International Development
Association (IDA) op te richten, die verbonden is aan de Wereldbank met het doel
10
leningen te verstrekken op soepele voorwaarden aan de onderontwikkelde landen .
Het grote verschil met de SUNFED is dat het bestuur van de Associatie wordt
gevormd door het bestuur van de Wereldbank, wat inhoudt dat het stemrecht
gebaseerd is op het aandeel dat de verschillende landen in het fonds inbrengen.
Hiermee is wel duidelijk waarom dit voorstel voor de Verenigde Staten zoveel meer
aanvaardbaar is. De middelen van de Associatie zouden voor de eerste vijf jaar 1
miljard dollar bedragen, maar nu reeds is het bedrag verhoogd met 750 miljoen
dollar, wel een bewijs hoe groot de behoefte aan dit soort kredietverlening is.
Een andere vorm van multilaterale hulpverlening is het Europese Ontwikkelings
Fonds van de E.E.G., dat in 5 jaar (van 1958-1962) een bedrag van 581 miljoen
dollar zou besteden voor ontwikkelingsprojecten in wat nu de Geassocieerde landen
van de E.E.G. genoemd worden. Hierbij deed zich het verschijnsel van de ‘verstopte
pipelines’ voor, zodat eind 1962 weliswaar de toezeggingen 439 miljoen bedroegen
maar de werkelijke uitkeringen slechts 72 miljoen. Van de verleende hulp werd 63%
besteed aan economische investeringen en 37% aan projecten van sociale aard,
hoewel aanvankelijk was vastgesteld dat 67% voor sociale en 33% voor economische
projecten beschikbaar zou moeten komen.
Een vorm van internationale samenwerking, die het midden houdt tussen
multilaterale en bilaterale hulpverlening wordt gevormd door de consortia en de
‘consultative groups’, het verschil tussen beide is vooral van formele aard. De
consortia zijn een vorm van samenwerking in de ontwikkelingshulp van de
deelnemende landen met de Wereldbank. De inbreng van de landen bestaat uit
overheidsleningen en door de overheid gegarandeerde particuliere leningen, terwijl
de Wereldbank naast gedeeltelijke financiering ook de keuze van de landen en het
toezicht op de uitvoering van de projecten verzorgt. Het bilaterale karakter blijft
echter bestaan doordat de leningen besteed moeten worden in het land dat ze
verstrekt. Er bestaan thans Wereldbank-consortia voor India en Pakistan en
‘consultative groups’ voor Columbia, Nigeria, Tunesië en Soedan. Ook de OECD,
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) kent consortia voor
Griekenland en Turkije.
De verandering in de naam van OEEC in OECD (D voor Development) ging

10

J.M. Pieters, Aiding development through international cooperation. In World Justice, Vol. I,
1959-1960, p. 444.
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vergezeld met de oprichting van een ‘Development Assistance Committee’ (DAC).
Volgens President Johnson moet de DAC worden ‘het voornaamste forum, de
verrekeningskamer en het zenuwcentrum voor de hulpprogramma's van een dozijn
ledenlanden’. Het is niet helemaal juist de DAC als een vorm van multilaterale
hulpverlening te beschrijven, integendeel: Nederland, dat altijd een sterke voorstander
geweest is van multilateralisme, heeft aanvankelijk geweigerd lid te worden vanwege
het sterk bilaterale karakter van de hulpverlening in de DAC. De betekenis van de
DAC is echter dat hier voor het eerst een serieuze poging gedaan wordt, zij het
voorlopig nog op zeer bescheiden schaal, om te komen tot de noodzakelijk geachte
coördinatie in de bilaterale hulpverlening. Gegeven de chaotische toestanden die
er bestaan op het gebied van de bilaterale hulpverlening moet het initiatief van de
DAC worden toegejuicht. Voor een effectieve ordening van de ontwikkelingshulp
zal echter ook de inspraak van de ontwikkelingslanden zelf noodzakelijk zijn.

Handelspolitiek
Hoewel de handelspolitiek niet onder de definitie valt die de Verenigde Naties van
ontwikkelingshulp geven, kan men toch zeggen dat een aangepaste handelspolitiek
de jonge landen meer zou helpen dan ‘hulp’ op grote schaal.
Er zijn twee fundamentele problemen: het probleem van de grondstoffen en het
probleem van de export van industriële produkten van de ontwikkelingslanden.
Het is onmogelijk om in één bladzijde deze problematiek uit de doeken te doen
en de vele voorstellen die er de laatste twintig jaar gedaan zijn om tot een
bevredigende oplossing te komen zelfs maar te noemen. De ontwikkelingslanden
eisen maatregelen die de enorme schommelingen in de opbrengsten van de
grondstoffen-export zullen verminderen en maatregelen die verslechtering van de
ruilvoet tussen grondstoffen en eindprodukten zullen tegengaan.
De moeilijkheid is, dat maatregelen die het eerste euvel tegengaan het tweede
in de hand werken. Het tweede kwaad, dat ontstaat door relatieve overproduktie
van grondstoffen, kan slechts genezen worden door regulering van de produktie,
maar hiervoor zijn de ontwikkelingslanden, die scherp met elkaar in concurrentie
staan, begrijpelijkerwijze slechts moeilijk te vinden. Ook op de
Wereldhandelsconferentie, die het vorig jaar in Genève is gehouden, zijn er
aangaande het grondstoffenprobleem geen materiële vorderingen gemaakt, het
enige succes dat behaald werd, was dat het overleg in geïnstitutionaliseerde vorm
zal worden voortgezet (de Conferentie wordt een permanent orgaan van de
Verenigde Naties) en misschien nog meer, dat de ontwikkelingslanden hun onderlinge
tegenstellingen overwonnen en eensgezind hun eisen en wensen naar voren hebben
gebracht.
Het tweede genoemde probleem was in de afgelopen jaren nog niet zo urgent,
maar het zal het steeds meer worden in de toekomst. Wanneer de industrialisatie
in de ontwikkelingslanden op gang gaat komen, moeten deze ook in staat zijn hun
industriële produkten te exporteren om te kunnen betalen voor hun invoer. Dit
betekent toenemende concurrentie voor de oude geïndustrialiseerde
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landen en het zal een dikwijls pijnlijke aanpassing vragen in bepaalde bedrijfstakken.
Deze komen in verzet en, omdat zij machtige pressure groups vormen, weten zij
van de overheid hoge invoerrechten en kwantitatieve beperkingen van de invoer te
verkrijgen, om de concurrentie van wat zij de lage-lonen-landen noemen te
voorkomen. Reeds nu is dit het geval voor textiel en halffabrikaten. Minister Heath
heeft op de Wereldhandelsconferentie sterk aangedrongen op afschaffing van deze
invoerrechten en restricties, maar hij kon dit doen omdat Engeland al het
aanpassingsproces heeft doorgemaakt door zich te specialiseren op fijnere
textielsoorten en de eenvoudiger weefsels te betrekken uit de ontwikkelingslanden
van de Commonwealth. Voor de econoom is het duidelijk dat Heath gelijk heeft en
dat op langere termijn vrije import van industrie-produkten uit de ontwikkelingslanden
zowel noodzakelijk is voor deze landen als voordelig voor de rijke landen, omdat
slechts op deze wijze het handelsverkeer uitgebreid kan worden.

De menselijke factor
Het ontwikkelingsproces zit vol met vicieuze cirkels, waarvan zeker niet de minst
kwaadaardige is die van de samenhang tussen het economische en het sociale
aspect van de ontwikkeling. De economische vooruitgang kan niet tot stand komen,
omdat de sociale voorwaarden ontbreken, terwijl de sociale voorwaarden niet
verbeterd kunnen worden, omdat de economische middelen ontbreken. In het eerste
tiental jaren van de na-oorlogse ontwikkelingsinspanningen heeft men deze
samenhang misschien te veel uit het oog verloren.
De nadruk, ook door de economische wetenschap, gelegd op de factor kapitaal
was even juist als onvolledig. Wij zijn geneigd te vergeten dat het fysieke kapitaal
op zichzelf onvoldoende is; het is zoals iemand heeft gezegd alleen het tiende deel
van de ijsberg, dat boven water uitsteekt. De overblijvende negen-tiende van de
voorwaarden tot economische vooruitgang zijn onder water en niet onmiddellijk
zichtbaar. Dat andere deel is genoemd het menselijke kapitaal. Het omvat de
verkregen kennis en know-how van een natie, zijn organisatievermogen, zijn
arbeidsethos, zijn zin voor initiatief en ondernemerstalent, een gevoel voor discipline,
geschiktheid voor samenwerking en verder zijn instellingen zoals wetgeving en de
algemene structuur van staat en maatschappij.
Menselijk kapitaal zijn dus de eigenschappen en verworvenheden van de mens
en van de gemeenschap voorzover deze (direct of indirect) de produktie bevorderen.
Het is slechts één aspect van de sociale en culturele vooruitgang, omdat deze ook
begerenswaardig is in zichzelf. Dit laatste is altijd duidelijk geweest, maar ik geloof
dat een van de belangrijkste evoluties in het ontwikkelingswerk geweest is een
toenemend inzicht dat sociale en culturele vooruitgang menselijk kapitaal vormen
en een voorwaarde zijn voor economische vooruitgang. Door dit inzicht zijn de
prioriteiten bij de hulpverlening anders komen te liggen. De grotere nadruk op de
‘gemeenschapsontwikkeling’ (community development) is mede hierdoor te verklaren,
alsook de voorwaarde van interne sociale hervormingen door de ‘Alliance for
Progress’ aan de Zuidamerikaanse landen gesteld.
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Ook bovengenoemde verdeling van de gelden van het ‘Europees Ontwikkelingsfonds’
waarbij 67% werd toegewezen aan sociale projecten, berustte op dit inzicht. Dat
het in de praktijk anders is uitgevallen kwam vooral doordat het moeilijker bleek om
geschikte sociale projecten te vinden dan economische. Tenslotte kan nog gewezen
worden op de onderwijsplanning waarbij men zich bij het bepalen van de omvang
van de prioriteiten van de aard van het onderwijs bewust laat leiden door de
gerichtheid op de economische vooruitgang. Hoewel het ondergeschikt maken van
het sociale en het culturele aan het economische op het eerste gezicht iets stuitends
heeft, moet men zich toch realiseren dat slechts op deze wijze de vicieuze cirkel
van de sociale en economische aspecten van het ontwikkelingsproces doorbroken
kan worden, en dat op iets langere termijn de ontplooiing van de sociale en de
culturele waarden om hunzelfswil hier slechts voordeel van kan hebben.

Het ontwikkelingswerk van de Kerken
Sprekend over het ‘Point Four Program’ heeft Dr. H.L. Bennett gezegd: ‘Wij kunnen
ons er niet op beroemen dat wij de eersten waren op het toneel. De missionarissen
zijn ermee begonnen meer dan honderd jaar geleden. Bijna overal waar je komt in
11
dienst van Point Four vind je de sporen van hun werk. En wat je ziet is goed’ .
Op initiatief van de ‘Ford Foundation’ wordt thans door FERES en het ‘Institute
of Social Studies’ een onderzoek ingesteld naar de omvang en de betekenis van
het ontwikkelingswerk van de Kerken. Het werk van de Kerken ligt vooral in de
projecten op het terrein van opvoeding, mentaliteitsbeïnvloeding, gezondheid, sociale
organisatie, landbouw en coöperatiewezen. Terwijl de officiële hulpverlening
uitstekend uitgerust is op het terrein van de opbouw van de infrastructuur, de
kapitaalvorming en het leveren van topspecialisten, laten wij dit noemen de
macro-hulpverlening, is zij minder geschikt voor het werk in het veld, de
micro-hulpverlening. Hiervoor is immers bovenal kennis nodig van de volkstaal,
vertrouwdheid met de gewoonten en de mentaliteit en bovendien moet men het
vertrouwen van de bevolking hebben. Het is vooral de stabiliteit die de missionarissen
en hun medewerkers voor dit werk geschikt maken. Het is verwonderlijk dat er tot
voor kort zo weinig samenwerking is geweest tussen de organen van de officiële
hulpverlening en de Kerken. Een overdreven zorg voor het bewaren van de
neutraliteit in een godsdienstig pluriforme wereld zal hiervoor wel de gedeeltelijke
12
verklaring zijn .
Van de kant van sommige Kerken bleek er ook een zekere aarzeling te bestaan,
toen de Duitse regering financiële hulp ging verschaffen aan het ontwikkelingswerk
van de Kerken. In zijn vergadering van augustus 1963 in Rochester heeft de
Wereldraad van Kerken uitvoerig gediscussiëerd over de vraag of het aanvaarden
van overheidsgelden het werk van de Kerken niet zou compromitteren. Men kwam
13
niet tot overeenstemming . In feite echter hebben zowel de
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Geciteerd door G. Deelen S.S.C.C. in Katholiek Sociaal Tijdschrift, 1957, p. 250.
Catholics and Unesco. Documentation prepared by the International Catholic Co-ordinating
Centre for Unesco, p. 13.
Zie het rapport: The Churches and Government Funds for Development Aid Abroad.
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Katholieke als de Protestante Kerken in Duitsland de overheidshulp aanvaard. Er
is een organisatievorm gevonden die zowel de onafhankelijkheid van de Kerken
garandeert alsook, en dat is misschien niet minder belangrijk, een efficiënte aanpak
van de ontwikkelingsprojecten van de Kerken bevordert. Persoonlijk geloof ik, dat
deze vorm van samenwerking voor de ontwikkelingslanden alleen maar heilzaam
kan zijn, juist omdat de werkers van de Kerken een bijdrage kunnen leveren waarvoor
de officiële hulpverlening veel minder geschikt is. Vredeskorpsen, die zich ook op
het micio-vlak bewegen, zijn door hun onervarenheid en de korte duur van hun taak
geen gelijkwaardige vervangers van de missionarissen en hun helpers.

Enige perspectieven
Als er in het verleden de neiging geweest is om de relatieve betekenis van de
kapitaalhulp te overschatten, wil dit nog niet zeggen dat de omvang van deze hulp
voldoende is geweest. Integendeel, berekeningen (of liever schattingen) gemaakt
14
15
door bekende economen als Rosenstein-Rodan en Tinbergen laten zien dat een
redelijk snelle groei van het inkomen per hoofd in de ontwikkelingslanden slechts
mogelijk is bij een aanzienlijk hogere kapitaalexport naar deze landen. Bovendien
hebben wij in het voorafgaande gezien, dat deze financiële hulp, met het oog op de
beperkte terugbetalingscapaciteit van de ontvangende landen, voor een groot deel
uit schenkingen en ‘zachte’ leningen zal moeten bestaan. Een meer efficiënte
oplossing voor de betalingsbalansmoeilijkheden zal echter gevonden moeten worden
in het opvoeren van de export van de ontwikkelingslanden, waartoe handelspolitieke
maatregelen in het kader van de Wereldhandelsconferentie een noodzakelijke,
hoewel geen voldoende voorwaarde zijn.
Het groeiende inzicht in de betekenis van de sociale, culturele, politieke en
institutionele factoren voor het ontwikkelingsproces zal moeten leiden tot een veel
grotere hervormingsinspanning van de ontwikkelingslanden zelf, waarbij zij echter
geholpen moeten worden door technische bijstand. De integratie van sociale en
economische planning zal nog veel studie vereisen, waarbij de hulp van de rijke
landen onontbeerlijk is. Ondanks het ongeduld van de ontwikkelingslanden en het
onbehagen in de Verenigde Staten en andere Westerse landen zal men zich moeten
realiseren dat het ontwikkelingsproces er een van lange duur is en dat men op korte
termijn slechts weinig spectaculaire resultaten kan verwachten. Daarom is het ook
zo belangrijk dat het internationale solidariteitsgevoel zal groeien evenals het besef
in de rijke landen, dat het hier gaat om een plicht van humaniteit en sociale
rechtvaardigheid.
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J. Tinbergen, Een blauwdruk, in Internationale Solidariteit, vandaag en morgen. Zie ook: The
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Le Corbusier
G. Bekaert S.J.
‘Pourtant, la vie sera toujours la plus forte.
Il faut la comprendre et ne point marcher contre elle’.
Le Corbusier heeft de dood gevonden op een ogenblik dat hij met verschillende
nieuwe projecten (voor een hospitaal in Venetië, voor een museum in Erlenbach
en een in Parijs, voor een sociaal centrum met kerk in Firminy-Vert) opnieuw een
bewijs aan het leveren was van zijn eeuwige jeugd. Hij scheen zich met de duur
van het leven vereenzelvigd te hebben. Met de duur van het moderne leven.
Zijn dood brengt daar niet veel verandering in. Niet omdat, zoals dat vaak met
grote figuren gebeurt, hij zichzelf en zijn werk reeds overleefde. Maar omdat hij altijd
meer geweest is dan de som van alles wat hij gepresteerd heeft. Hij incarneerde
een manier van denken. Architectuur was voor hem ‘une tournure d'esprit, et non
pas un métier’. De dood van een Gaudi of een Wright betekende meteen het einde
van een groots persoonlijk oeuvre. Voor Le Corbusier geldt dit niet. Meer dan wie
ook was hij de verpersoonlijking van een nieuwe tijd en een nieuwe mens. En die
worden door zijn dood niet aangetast. Zoals hij zelf in 1929 reeds schreef: een
waarlijk creatieve idee gaat nooit teloor; sterft de mens die ze gelanceerd heeft, dan
is dat slechts het einde van deze mens, niet van de idee. Nieuwe generaties komen,
zij zetten de idee verder voort. Door zijn totale toewijding aan zijn ontwerp van een
nieuwe tijd staat Le Corbusier boven zijn dood.
Hij heeft ook altijd boven het leven gestaan. Wat weten we van zijn persoonlijk
leven? Veel heeft hij over zichzelf geschreven. Alles wat we van hem weten en dat
nu na zijn dood wordt voortverteld, komt uit zijn geschriften. Maar het beperkt zich
allemaal tot feitelijke mededelingen en heeft uitsluitend betrekking op zijn werk. Het
alledaagse, gecompliceerde, onoverzichtelijke, hypergeciviliseerde, kleine, brutale
leven dat het concrete leven is van de moderne mens, was niet het zijne. Wel had
hij er dagelijks mee te doen, hij die juist op dit leven inbreuk wilde plegen en verkeerd
werd begrepen, uitgescholden en verguisd; hij die uit de aard van zijn werk
voortdurend andere mensen, opdrachtgevers, nodig had om zijn ideeën te realiseren.
Van zijn persoonlijke strijd maakte hij abstractie. Het was niet zijn zaak, maar die
van de mens van deze tijd waaraan hij zich eens en voorgoed en zonder voorbehoud
had gegeven.
Conflicten ontstonden omdat hij niet stil bleef staan bij de dagelijksheid van het
leven, deze zelfkant van de realiteit, waarin alle inspiratie doodloopt.
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Onvermijdelijk verliest men zich in nutteloze problemen en steriele twisten als men
zijn aandacht af laat leiden door de veelvuldigheid van verschijnselen en behoeften
en deze te allen prijze tot eenheid wil brengen. Ze zijn slechts tot eenheid te brengen
door ze te betrekken op enkele algemene, wezenlijke feitelijkheden van de
veranderde wereld. Hij zag die reeds in hun samenhang en consequenties op een
ogenblik dat ze voor de meesten nog volslagen onzichtbaar waren. Het was een
les die hij onthouden had van zijn jeugd in het Juragebergte: de grootsheid van een
bergmassief wordt slechts van op afstand zichtbaar.
Zijn jeugd in het harde gebergte had hem ook eerbied en zorg voor het leven
geleerd. Het leven is daar een zeldzaam geschenk, geen weelde: het water en de
zon zijn er symbolen van leven, een boom en een dier een mirakel. De mens
bestendigt er de zegevierende strijd tegen de stenen, hij redt het leven. De mens
is in deze wereld niet vanzelf thuis, hij moet er zijn plaats veroveren.
Dit geldt ook voor de moderne grootstadswereld. Daar wéét de mens niet eens
meer wat het leven is, het ‘animale’ leven zoals Le Corbusier dat in talloze schetsen
bijna dagelijks opnieuw ontwierp: de boog van de zon over de aarde waarop de
mens het leven organiseert tussen het groen van de bomen. Zijn lange voettochten
door Italië, Griekenland, Turkije,.... hadden hem geleerd dat dit ‘visioen’ werkelijkheid
was geweest en mensen gelukkig had gemaakt. Het ‘terug naar de natuur’ was voor
Le Corbusier echter geen romantische vluchttheorie. Hij gebruikte Jean-Jacques
Rousseau waar het pas gaf, zoals hij zich ook direct liet inspireren door de
1
socio-economische hervormingstheorieën van een Charles Fourier . Maar alles wat
hij vond, integreerde hij in een realistische visie op de werkelijkheid, hoe abstract
en algemeen deze ook was. Met een onverbiddelijke logica trok hij er de conclusies
uit om de realiteit van vandáág te humaniseren.
Achter deze logica ging zijn persoonlijkheid grotendeels schuil. Zij verleende aan
zijn veelvuldige bedrijvigheid als schilder, beeldhouwer, architect, essayist, polemist,
dichter en filosoof een merkwaardige eenheid en continuïteit: eenheid in de
samenhang en continuïteit in de evolutie. Zij verklaart evenseens het fragmentarische
dat deze verschillende uitingen kenmerkt wanneer men ze elk apart beschouwt. Ze
kunnen slechts begrepen en geïnterpreteerd worden vanuit hun gezamenlijke
totaliteit. Zij vinden hun verklaring in de noodzakelijke abstractheid en universaliteit
van zijn visie, in de innerlijke coherentie van alle bestanddelen onder elkaar.
De abstractheid van Le Corbusiers visie houdt verband met zijn mediterrane
geest: zijn idealisme, zijn absoluut geloof in de maat, zijn purisme van de vorm.
Mediterranée en échelle humaine worden voor hem bijna synoniemen. Le
besoin-type, la fonction-type, l'émotion-type komen uit de zuiverste klassieke traditie
(wat hem niet belet ze ook in de flavelas van Rio de Janeiro terug te

1

Charles Fourier (1772-1837), Frans filosoof en economist, ontwerper van de zg. ‘phalanstères’,
kleine communauteiten van precies 810 mannen en 810 vrouwen, die in een vestiging van
ca. 400 ha, met een hotel voor het wonen en met hoeven en bedrijfsgebouwen voor de
produktie, autonome gemeenschappen zouden vormen.
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De teksten met tekeningen bovenaan de pagina's zijn een fragment uit een gedicht van Le
Corbusier Le poême de l'angle droit (Het gedicht van de rechthoek). Hij schreef en tekende
het in de jaren van 1948 tot 1952.

vinden). De innerlijke coherentie van zijn visie is alleen te verklaren door haar
absolute radicaliteit. Hij had graag alles kunnen vergeten wat de mens ooit gebouwd
heeft, het allemaal wegvegen van de aarde en opnieuw beginnen. Daarmee
veroordeelde hij de traditie niet, hij wilde er een soeverein, menselijk gebruik van
maken. Een gebouw, een stad van Le Corbusier is nooit compleet zolang de hele
planeet niet naar zijn principes wordt ontworpen. Concrete oplossingen voor concrete
vraagstukken interesseerden hem niet - een rijhuis was voor hem een vals probleem
- maar hij stelde model-oplossingen voor met een verdragende exemplarische
betekenis. Alles wat hij gemaakt heeft, behoort tot één groot ontwerp van de wereld
van de toekomst, hoezeer die toekomst ook nu reeds begonnen is. Zijn arbeidsveld
was een geestelijke aarde die nog braak ligt, ‘une terre spirituelle en friche’.
De sleutel tot Le Corbusiers visie vindt men in de zin uit Les trois établissements
humains die ik aan dit in memoriam vooraf liet gaan: ‘Het leven zal het altijd halen.
Men moet het begrijpen en er niet tegen ingaan’. Centraal staat het geloof in het
leven, het geloof in de mens, meer bepaald in de evolutie van mens en leven. Le
Corbusiers abstractheid of universaliteit houdt helemaal geen afwijzing in van de
‘machinistische’ wereld en haar mensontwerp. Zonder voorbehoud aanvaardt hij
deze. De wereld die voor zovelen in hun dagelijkse ervaring of in hun cultuurfilosofie
onmenselijk is geworden - ‘ça va mal, c'est effrayant, la vie’ (Cézanne) - bevat voor
hem onvermoede en nog ongebruikte menselijke mogelijkheden.
Pessimisme ontstaat slechts uit de weigering of de onmacht om de echte
werkelijkheid onder ogen te zien. Waarom, vraagt Le Corbusier, zien wij in een
vliegtuig nog steeds een vogel of een libelle en niet gewoon een (prachtige) machine
om te vliegen? We hebben ogen die niet zien, ‘des yeux qui ne voient pas’,
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zoals het leidmotief luidt van Vers une architecture (1923). Dacht Le Corbusier
daarbij aan het woord van Péguy: ‘Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il
faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit’? Onze ogen zien de
schoonheid van de nieuwe materialen en nieuwe objecten niet, onze geest ziet er
de menselijke mogelijkheden niet van. Daarmee veroordeelt de mens zichzelf. Hij
raakt van zichzelf vervreemd. Alleen vanuit de werkelijkheid kan hij tot vrijheid
komen. Alleen dan is hij in staat in de werkelijkheid in te grijpen, haar instrumentaal
karakter te erkennen en ze tot poëzie te maken. Door zijn dichterschap staat de
mens in het midden van het heelal. Le Corbusiers dichterschap is dan ook verre
van in tegenspraak met zijn universaliteit. Poëzie is voor hem de menselijke waarde
bij uitstek, de inwendige kwaliteit van het bestaan, het zinnelijke in-zich-zelf-zijn van
de mens en daardoor de zingeving van de kosmos. En zingeving is beheersing. Het
best is deze architect nog te typeren als een dichter in het laboratorium voor een
nieuwe wereld. Het ingewikkelde technische leefpatroon van de moderne
maatschappij verduistert zijn blik niet op het menselijke zijn. Hij wil de apparatuur
ervan gebruiken om voor dit zijn een adequaat tehuis te scheppen. Hij mag een
overtuigd rationalist geweest zijn, zijn rationalisme zelf dreef hem tot een poëtiek
van het aardse bestaan, haar hoogste en noodzakelijkste expressie in de architectuur
krijgend. Daarmee gaf Le Corbusier aan de architectuur haar oorspronkelijke
betekenis terug. Zijn benadering van het fenomeen dat architectuur heet, zijn
‘manière de penser l'architecture’, zijn ‘architecturer’ was zo fundamenteel, dat het
object erdoor openbrak en opnieuw zijn diepste wezen blootlegde: vormgeving,
beeldvorming van het totale bestaan, zoals Le Corbusier dat ervaren had in de
tempels van Egypte, op de Acropolis in Athene, in de anonieme dorpjes op de
eilanden in de Middellandse Zee of in het beroemde visioen van het menselijke
wonen dat hem in 1907 ten deel viel in het kartuizermonasterium van Galluzzo bij
2
Florence .

2

F. Duister, Le Corbusier. Het idealisme van een bouwmeester, in Streven, november 1960,
pp. 118-126. Cfr. ook P. Felix, Ronchamp, in Streven, augustus 1956, pp. 1001-1007.
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Om de mens in zijn menselijkheid te herstellen, wilde Le Corbusier van de
architectuur opnieuw maken wat ze altijd geweest was. Om de mens uit zijn culturele
aliënatie te bevrijden, wilde hij hem opnieuw een authentiek, allesomvattend milieu
geven dat tot die bevrijding in staat stelt. De mens van de twintigste eeuw heeft dit
milieu verloren: ‘Vous ne faites rien de vos mains, de vos jambes, de vos têtes, de
votre voix, paree que vous n'avez ni lieux, ni locaux pour faire du bruit, pour faire
de la saleté, pour avoir du silence, pour être seul, pour être ensemble’. Ge weet uw
handen, uw benen, uw hoofd en uw stem niet meer te gebruiken omdat ge er geen
architectuur voor hebt. Slechts in een nieuwe architectuur - en deze is het werk van
een man die méér is dan een architect: ook een socioloog, een economist en politicus
- kan de mens weer helemaal zichzelf zijn.
Het meest elementaire van Le Corbusiers architectuur is de valorisatie van de
menselijke wooncel, ‘la maison ordinaire et courante pour hommes normaux et
courants’. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het huis van dé mens zonder
onderscheid het prototype van de architectuur. Het is gericht op de inwendige
bestaanservaring, het creatieve genot van het leven in zijn natuurlijk element: de
lucht, het water, de zon, de bomen én het architecturale milieu zelf. Het drukt geen
maatschappelijk of moreel prestige en overwicht meer uit. Deze bouwkunst is door
en door democratisch.
Elke woning is evenwaardig, een zo perfect mogelijke machine à habiter. In zijn
afscheidsrede op het binnenhof van het Louvre heeft Malraux nogmaals gemeend
te moeten herhalen dat deze uitdrukking van de woning als woonmachine helemaal
niet zo typisch was voor Le Corbusier als de slogan ‘la maison doit être l'écrin de
la vie’, het huis is het schrijn van het leven. Misschien zou Le Corbusier op het einde
van zijn leven inderdaad niet meer gesproken hebben van een ‘machine à habiter’,
omdat zijn aanvankelijk enthousiasme voor de glanzende schoonheid en perfectie
van de machine weggestorven was. Maar als men ze juist verstaat, drukt deze
formule nog steeds het best Le Corbusiers opvatting over het wonen uit. Hij wilde
breken met een aftands
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begrip van het huis, derivaat van het paleis en statussymbool. Hij wilde het herstellen
in zijn primitieve functie als instrument van leven.
Daar pleitte hij niet alleen voor. Daar zei hij niet alleen van hoe het moest worden.
Hij zag het, nog voor hij erover sprak, zoals het er in zijn concrete, ja, technische
vorm uitzag. Alle materiële, technische, menselijke consequenties van dit nieuwe
woonontwerp hadden in zijn vorm-idee reeds hun oplossing gevonden. Technisch:
materiaal (vooral het beton, waaraan hij door zijn zichtbare bekisting schaal en
structuur gaf), structuur, industrialisatie van het bouwen, prefabricatie, ‘tracé
régulateur’, die later door de modulor werd vervangen en tevens een vormelijke
functie had. Vormelijk: in zijn Trois rappels à MM. les architectes schreef hij: ‘Nos
yeux sont faits pour voir des formes sous la lumière,... l'architecture est chose de
plastique.... la passion fait des pierres inertes, un drame’. Techniek en vormelijkheid
liggen bij Le Corbusier niet meer uiteen. Hij vereenzelvigt ze ook niet. Ze zijn op
elkaar afgestemd. Daardoor wordt niet alleen de techniek gehumaniseerd, maar
ook de vorm verdiept en verbreed.
Bij de vorm horen de fameuze vijf punten van de nieuwe architectuur: 1. de pijler
heft het huis van de grond en verleent het een kristallijnen, afgeronde vorm. Het
wordt een autonome sculptuur in de ruimte. De natuur blijft ongeschonden. Le
Corbusiers jeugdige natuurervaring krijgt hier haar neerslag. De mens wordt niet
met de natuur versmolten, hij keert er niet naar terug in de Wrightiaanse zin; hij
vestigt er zich in als de antagonist, hij gebruikt ze als een instrument. 2. de
onafhankelijkheid van skelet en wand maakt een zuiverder technische uitvoering,
industrialisatie en een volledig vrije behandeling van de ruimte mogelijk. Het principe
van de skeletbouw legde Le Corbusier neer in 1914 in het ontwerp van het
dom-ino-seriehuis. In zijn algemeenheid is dit ontwerp een perfect model van zijn
denken, dat altijd en overal zoekt naar de logische en zelfs schematische formulering,
naar het principe, het type, dat van de ene kant de grootst mogelijke vrijheid laat
voor individuele toepassingen en van de andere kant alle varianten tot zich laat
herleiden. 3. De vrije, flexibele
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plattegrond kan aan de individuele behoeften en aan de evolutie ervan aangepast
worden. Ruimtelijk gezien bevatten 1, 2 en 3 de mogelijkheid, binnen- en
buitenruimte, zoals in een abstracte sculptuur, elkaar geheel te laten doordringen.
Vormelijk maken ze een uitgesproken plastische gevelbehandeling mogelijk. 4. De
vrije gevel is een direct gevolg van de skeletbouw. Hij biedt niet alleen mogelijkheid
voor compositie - dit academisch begrip waar Le Corbusier bij blijft zweren! - maar
schept ook de voorwaarde voor een rationele en poëtische gestalte van de leefruimte.
Met de vrije gevel kan men het skelet zelf als expressief element laten spreken. 5.
De daktuin vormt een uitbreiding van de nuttige woonoppervlakte, verhoogt het
comfort én introduceert de natuur in het huis zelf. In tegenstelling tot Wright, die zijn
huizen in de natuur wil op laten gaan, humaniseert Le Corbusier de natuur door ze
in zijn abstracte en autonome woonvorm binnen te brengen.
Een minimum aan materiaal en energie, een maximum aan comfort, vrijheid en
menselijke mogelijkheden met als uiteindelijk resultaat: ‘le jeu savant, correct et
magnifique des formes sous la lumière’. Dit resultaat is dan het werk van de
‘plasticien’, het specifieke werk van de architect-dichter. Het is geen willekeurig
werk. Niet voor niets noemde Le Corbusier de schilderkunst die hij lanceerde, het
‘purisme’. Al het menselijke, al het levende, al het bestaande wordt immers beheerst
door de maat. En die maat wordt gegeven door de gestalte van de mens - de
abstracte, universele gestalte -, harmonisch gecombineerd met de maat van de
natuur: de gulden snede. De harmonie van beiden noemt Le Corbusier: modulor.
Slechts even is hierboven het dom-inohuis vernoemd als voorbeeld van de
descartiaanse denkwijze van Le Corbusier met haar eis van heldere ideeën en
type-vormen. Logisch kan vanuit dit jeugdontwerp geheel zijn architectonisch systeem
worden ontwikkeld met al zijn varianten en heel zijn evolutie. En eigenlijk sluit dit
systeem zo goed, dat men de analyse ervan vanuit iedere willekeurige hoek kan
beginnen. De ene wooncel wordt op de andere betrokken op een even nieuwe en
toch vanzelfsprekende wijze als de verschillende elementen van het type-huis.
Aangezien elke wooncel fundamenteel gelijkwaardig is, kan men ze samenvoegen
tot een systeem. Le Corbusier noemt dit: immeuble-villa. Het is een antwoord op
de tuinstad, die én de stad én de natuur opheft. Het wil de stad én de natuur bewaren.
De immeuble-villa werd nooit gebouwd. Na de oorlog leidde ze tot de unités
d'habitation, hét symbool voor het wonen van de moderne grootstadsmens, met zijn
hoge bevolkingsdichtheid en toch uit alle oogpunten volwaardige huisvesting van
de gezinscel. Het is de expressie van een democratische gemeenschap die niet
naar onderen genivelleerd wordt, maar veredeld tot een machtig symbool door de
poëzie van de krachtige, heldere vorm, de menselijke schaal, het kleurrijke, ruimtelijke
bestaan. Het is niets anders dan een spontane, logische uitbreiding van het
dom-inohuis, met al de gemeenschappelijke voorzieningen die door deze uitbreiding
nodig worden.
Mét deze uitbreiding komen ook beperkingen aan het licht die inherent zijn aan
Le Corbusiers logische, universele denkwijze over de mens als een individu-
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type. Ik geef slechts één voorbeeld. Het is niet realistisch, van een grootstadsmens
te verwachten dat hij zijn haar zal laten knippen bij die kapper die statistisch voor
zijn wooneenheid is aangewezen, noch dat hij zijn relaties zal laten bepalen door
de architectuur. De wooneenheid wordt op die manier een sociaal dwangmiddel in
plaats van een bevrijding. Le Corbusier wil bouwen om ieder individu de grootst
mogelijke vrijheid tot zelfontplooiing te geven, maar die vrijheid wordt utopisch als
ze door een architectonische formule tot een typevrijheid wordt herleid. Het gaat
daarbij niet om een zuiver organisatorische misrekening. Want dan was het probleem
gemakkelijk op te lossen door de gemeenschappelijke diensten uit de wooneenheid
weg te halen, zoals inderdaad gebeurd is, en af te stappen van het idee van de
complete en autonome gemeenschap zoals Fourier die bedoelde met zijn
phalanstère. Maar zoals steeds bij Le Corbusier, zit deze opvatting niet alleen in de
organisatie van de wooneenheid, maar in de vorm-idee ervan, die zich als compleet
en autonoom aandient en gestalte geeft aan een gemeenschap die helemaal niet
zo compleet en autonoom bestaat. Het gevolg is, dat de wooneenheid een
willekeurige caesuur maakt in het stadsweefsel.
Het is nogal goedkoop, nu, na Le Corbusiers dood, sommige opdrachtgevers te
verwijten dat ze zijn stedebouwkundige projecten nooit uitgevoerd hebben. Die
nalatigheid is onherstelbaar. Maar ik vind het erger dat zij Le Corbusier niet au
sérieux genomen hebben toen hij sprak over woningnood en urbanisatie dan dat
zij hem nooit zijn ideale stad hebben laten bouwen. Als idee is die stad onverbeterlijk.
Zij geeft een oplossing aan alle problemen van het moderne stadsleven onder alle
oogpunten. Maar gebouwd zoals zij in 1922 door Le Corbusier werd ontworpen,
zou zij even inhumaan geweest zijn als de hallucinante stad uit het Proces van
Orson Welles, inhumaner misschien dan het huidige New York.
Het valt natuurlijk nog te bezien of Le Corbusier deze stad ook echt gebouwd zou
hebben indien hij er de kans toe had gekregen. In zijn prachtig project voor de
Linkeroever te Antwerpen is immers reeds een grotere leefbaarheid en een
menselijker onmiddellijkheid te vermoeden dan in de driemiljoenenstad van tien jaar
vroeger. En in Chandigarh zijn alle woontorens achterwege gelaten. Chandigar is
overigens niet zijn triomf. Het laat zijn genialiteit zien in de pracht van de officiële
gebouwen, maar ook de beperktheid van zijn idealistische en rationalistische aanpak
van het stadsfenomeen. Hij zelf schreef reeds heel vroeg, toen er nog nauwelijks
van urbanisme sprake was: ‘Les grands tracés urbains peuvent être parfaitement
inhumains et les hommes peuvent souffrir terriblement d'un urbanisme théorique
fait sur la planche à dessin.... Quelle responsabilité!’ Aan dit gevaar is hij zelf niet
helemaal ontsnapt. Maar zijn persoonlijke beperkingen tasten de universele manier
van architectonisch denken niet aan die hij ons als een opdracht heeft meegegeven.
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Overdenkingen van Jewgenii Jewtoesjenko
M.A. Lathouwers
‘Heden ten dage bevechten elkaar in de wereld twee filosofieën: de filosofie van het
ongeloof en het pessimisme, èn de filosofie van het geloof in een stralende toekomst
van de mensheid.... Ik wil hier een overtuigend voorbeeld geven van een
onwankelbaar geloof....’.
Met deze regels begint Jewgenii Jewtoesjenko, de bekendste woordvoerder van
de jongste Russische dichtersgeneratie, de ‘inleiding’ op zijn ruim vijftig bladzijden
tellende gedichtencyclus, die in mei van dit jaar verscheen in de literaire periodiek
Joenostj. In deze cyclus bezint hij zich op de wereld om hem heen met haar
dynamiek, en op zijn betrokkenheid daarbij. Hij probeert, met de eerlijkheid die hem
steeds kenmerkt en die hem reeds verschillende malen in botsing bracht met de
officiële instanties, de balans op te maken van het verleden; ook van het jongste
verleden. Hij vraagt zich daarbij vooral af, of hij en zijn wereld zich kunnen
rechtvaardigen tegenover de verwachtingen, het bloed en de tranen van vorige
generaties; tegenover alles wat ooit als offer gebracht werd in de strijd voor wat hij
‘de verwerkelijking van de grootste idealen der mensheid’ noemt. Hebben wij,
mensen van de twintigste eeuw, de verwachtingen van het verleden en vooral van
het eigen Russische verleden met zijn sociale bewogenheid en zijn revolutionaire
élan, beschaamd? Of biedt hetgeen wij tot nu toe hebben gewrocht toch reden tot
hoop? Leiden de wegen die wij gingen naar het licht of naar het duister?
‘Hebben wij de ertsader gevonden of houwen wij maar door in de leegte?
O, Petersburgse voorlopers! Jullie, die nog altijd
dezelfde kaarsen in jullie handen houden:
zeg ons, die jullie nazaten zijn, of er uit jullie vonk
wel zo'n vlam is opgelaaid als jullie zelf wilden zien?’

Het is deze vraag naar de zin van het historische gebeuren, die thans bij veel
jongeren schijnt te leven, nu een in twee elkaar bestrijdende helften verdeelde
mensheid in de atoomenergie blijkbaar de mogelijkheid heeft om haar wereld óf op
1
te voeren tot ongekende hoogten óf te brengen tot de ‘totale ondergang’ .

1

Zie hierover mijn artikel: Vrijheid en wisselvalligheid. De verborgenheid van richting en zin in
bestaan en historisch gebeuren als thema der huidige Sovjet-literatuur, in: Streven, juni 1964,
pp. 864-871.
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Het is onze tijd, het nu, meent Jewtoesjenko, waarin de beslissing zal vallen over
de vraag, welke weg men zal inslaan op deze tweesprong, die geen
uitwijkmogelijkheid van een derde weg meer open laat.
Jewtoesjenko heeft aan zijn gedichtencyclus tot titel meegegeven: De GES van
Bratsk. De GES is een enorme elektriciteitscentrale in de Siberische plaats Bratsk,
die haar energie onttrekt aan een speciaal voor dit doel gebouwde stuwdam. Dit
geweldige technische project werd verwezenlijkt in een tijd waarin de Stalinistische
druk op het land haar hoogtepunt bereikte en op een plaats die reeds daarvóór zeer
nauw verbonden was met de begrippen lijden en ontbering. Deze GES is voor
Jewtoesjenko een ‘teken’; het teken van het door lijden gelouterde en tegen alle
verdrukking en duisternis in doorbrekende, daardoor wellicht zelfs aan stralingskracht
winnende licht. Het is een symbool van het geloof in de uiteindelijke overwinning
van dit licht.

Gewetensonderzoek als proloog
Jewtoesjenko begint zijn cyclus met een gewetensonderzoek, een opmaken van
de balans van zijn eigen leven. Hij doet dit met grote eerlijkheid en ontveinst zich
niet, dat zijn voorbije leven eerder in het teken van de mislukking stond dan in het
teken van de zege. Wij hebben eerder, in een ander artikel in dit tijdschrift, gewezen
op de herbezinning die zich in de huidige Russische literatuur blijkt te voltrekken
ten aanzien van het probleem van de schuld. Met name de veelgeprezen natuurlijke
gerichtheid van de mens op het goede blijkt men in feite een nogal problematisch
2
gegeven te vinden . Deze laatste gedachte nu klinkt ook door in Jewtoesjenko's
gewetensonderzoek. Ook hij bekent, niet slechts schuldig gefaald te hebben in het
verleden, maar daarenboven gekweld te worden door het angstig weten, in het
vervolg evenzeer schuldig te zullen falen.
‘Ik ween, vol schaamte,
omdat ik mijn leven verspild heb aan kleinigheden.
Maar morgen zal ik het toch weer net zo verspillen!’

Het voornaamste verwijt dat de dichter zich daarbij maakt, is dat zijn levenswijze
en in feite die van heel zijn generatie het stempel heeft gedragen en nóg draagt van
‘oppervlakkigheid.... deze ziekte van de ziel, die erger is dan blindheid’. Door deze
oppervlakkigheid blijft de toegang tot de werkelijkheid en tot de waarheid geblokkeerd
voor ons, wier hoogste opgave als mens Jewtoesjenko juist ziet in een: ‘doorstoten
naar het wezen van de dingen’. De dichter blijkt hier met name te doelen op het
gevaar, zich op te sluiten in één bepaalde ‘werkelijkheid’, met voorbijgaan van haar
overige dimensies en mogelijkheden. Hij acht dit gevaar overal en steeds aanwezig.
Juist hier doorbreekt hij de grenzen van alle eenzijdigheid - ook die van een
partijdogmatiek - en getuigt hij van een eerlijke openheid ten overstaan van de
werkelijkheid-in-haar-totaliteit. In het fragment: In een minuut van zwakheid bekent
hij dat

2

Lijden en schuld in de hedendaagse Sovjet-literatuur, in: Streven, mei 1964, pp. 764-765.
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hij, op ogenblikken waarop afkeer van de botheid van het gewone, alledaagse leven
hem bevangt, ‘wanneer temidden van domme welstand de gemeenheid zijn ogen
pijn doet’, ‘wanneer twijfels hem kwellen’ en ‘zijn hart breekt van verdriet’,
hartstochtelijk verlangt deze werkelijkheid te ontvluchten. Toch weet hij, dat hij zo
het gevaar loopt de ene ‘opsluiting’ of ‘oppervlakkigheid’ te vervangen door een
andere. Geen: of.... of.... wijst hem hier de weg, maar een: én.... èn..., een gelijktijdig
openstaan voor verschillende sferen en levensgebieden.
Dit nu geldt, aldus Jewtoesjenko, op alle gebied. Het geldt voor stemmingen, voor
‘vreugde en verdriet’; het geldt voor alles wat voor ons ‘bezit’ kan zijn, tot en met
het ‘bezit’ van een gezin toe. Maar het geldt ook - en dit is bijzonder belangrijk voor datgene wat door een partij-dogmatiek als de werkelijkheid wordt aangeprezen,
voor ‘arbeid’, ‘dienst’, ‘kameraadschap’; het geldt voor ‘kleine waarheden’ evenzeer
als voor ‘onsterfelijke boeken’. Alles waarmee de mens in zijn bestaan geconfronteerd
wordt - dus ook hetgeen een partij-ideologie hem als ‘alleenzaligmakend’ voorhoudt
- kan hem hetzij een schuilhoek en zo een bron van vervreemding, hetzij een weg
tot grotere openheid worden; al naargelang men eraan verslaafd wordt, er zichzelf
en zijn wereld aan verliest, of het als een nieuwe dimensie aan zijn wereld en zichzelf
toevoegt.
De eis, die een ‘totale beleving der werkelijkheid’ de mens stelt, ziet Jewtoesjenko
dan ook in een totaal vrijmaken van de geest. Het ontgaat hem daarbij allerminst,
dat hij het zichzelf en anderen hiermee geenszins gemakkelijk maakt; dat hij vraagt
om voortdurende waakzaamheid tegenover de permanente bekoring om de hoogste
idealen der mensheid te projecteren in één bepaalde verworvenheid of op één
bepaalde situatie; dat hij aan zichzelf en aan anderen de onverbiddelijke eis stelt,
te strijden tegen alle projectie die hij om zich heen ziet, óók als dat een strijd zal zijn
van een ‘roepende in de woestijn’. Hij blijft aan deze eis vasthouden, al weet hij dat
hij het bestaan hiermee tot een nog moeilijker opgave gemaakt heeft dan het in feite
al was; dat het leven op deze wijze hoogst ‘gecompliceerd wordt en moeilijk om je
erin te oriënteren’.

De droom van het paradijs
Binnen het perspectief van deze strijd om het ideaal zuiver te houden tekent zich
voor Jewtoesjenko als in een droom - zo wordt het door hem inderdaad ook
beschreven - het beeld af van datgene waarvoor men zich inzet: een nieuwe,
volmaakte wereld, die onwillekeurig doet denken aan de profetische visioenen van
het Oude Testament; een wereld waarin alles wat de mensheid aan aliënaties kende
volledig zal zijn uitgebannen. In die nog afzienbaar verre toekomst - want ‘wij zijn
3
geen drempel, slechts proloog tot een nieuwe proloog’ dichtte Jewtoesjenko ooit zal ons een wereld geworden waarin het geluk volledig zal heersen. Wat deze
nieuwe wereld echter vooral zal kenmerken - en hieraan ontleent Jewtoesjenko's
visie op de toekomst haar bijzondere bekoring - is de heerschappij van de
schoonheid. Rechtvaardigheid en waar-

3

Oktjabrj 10, 1958, p. 107.
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heid zijn voor Jewtoesjenko ondenkbaar zonder deze derde. Het zal een schoonheid
zijn waaraan de verwondering en de ontroering spontaan ontspringen, zoals dat
geschiedt wanneer men zich onverwachts geplaatst ziet tegenover het prille, het
volkomen nieuwe en onvermoede, tegenover het ‘zo juist geschapene’.
Tenslotte zal de nieuwe wereld er een zijn:
‘waar wij, voor altijd onsterfelijk, zullen leven met Galja.... ’.

Voor altijd onsterfelijk. Want de ‘vervreemding’ kan eerst dan als definitief
overwonnen worden beschouwd, wanneer die realiteit waarin ze haar scherpste
toespitsing krijgt: de vergankelijkheid van ons bestaan, hoe dan ook is te niet gedaan.
Leeft bij Jewtoesjenko, die eerder van zichzelf dichtte, dat hij: ‘peinzend over dood
4
en eeuwigheid gegrepen werd door doop én door pijn’ , in ogenblikken van bezieling
wellicht óók iets van de - meestal nog slechts vaag en met twijfel geladen - gedachten
aan een ‘overwinning op de dood’ kent, zoals die in de hedendaagse sovjet-literatuur
5
soms hun uitdrukking vinden? .
Wanneer de dichter ontwaakt ontdekt hij, dat de kiemen van zijn volmaakte
droomwereld: iets van haar licht, haar kracht en haar schoonheid reeds aanwezig
zijn in de bestaande werkelijkheid, als belofte en onderpand van dit in de droom als
in een profetie beloofde einddoel. In het heden blijkt de heerlijkheid van het komende
reeds enigszins geïncarneerd. Tegelijk ontdekt hij echter ook de negatieve aspecten.
De wereld van nu blijkt in feite ergens te liggen in het niemandsland tussen licht en
duisternis, tussen het niets en de volheid. In de avondschemering, gevolgd door de
nacht, ziet de dichter dit gesitueerd-zijn in een niemandsland vol beloften en twijfels
het duidelijkst gesymboliseerd:
‘Het leek of om ons heen de chaos was,
maar daarin lagen tegelijk begin en einde’.

In het chaotische schemerduister van ons huidig bestaan vermoedt Jewtoesjenko
dus een eerste aanzet tot de definitieve doorbraak naar het licht in de toekomst:
een openheid naar het gedroomde paradijs. Door de nacht der geschiedenis heen
ziet hij de wereld pelgrimeren naar haar voltooiïng in het definitieve ‘morgenlicht’.
De dichter wijst er nadrukkelijk op, dat dit geloof geen vlucht mag betekenen in de
illusie van een hemel ergens buiten of boven de aardse werkelijkheid. Neen, het
paradijs zal hier op aarde verwezenlijkt moeten worden:
‘Ik zal met vreugde afstand doen van een hemel aan gene zijde van het graf,
opdat er op aarde minder hel zal zijn’.

Jewtoesjenko staat hier, in zijn heilsverwachtingen met betrekking tot deze

4
5

Znamja 12, 1958, p. 144.
Cf. M.A. Lathouwers, ‘Doorbraak naar het licht’ in de hedendaagse Sovjet-literatuur II, in:
Oost-West, mei 1964, pp. 68-69; Dood en eeuwigheid in de hedendaagse Sovjet-literatuur,
in: Streven, april 1965, pp. 672-677.
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aarde en in zijn afwijzen van een ‘hiernamaals’, ontegenzeggelijk op marxistische
grond en men is wellicht geneigd het als zodanig af te doen. De dichter wijst ons
echter zelf de weg om verder te zien dan een dergelijk apriori. Hij geeft er namelijk
telkens weer blijk van, dat hij zich juist hier bewust wil aansluiten bij wat er aan
heilsverwachtingen leefde in het Rusland van de 19e eeuw. En inderdaad ligt zijn
uitzien naar een ‘paradijs op aarde’ geheel in de lijn van deze prerevolutionaire
Russische heilsverwachtingen, of die nu in overwegend sociale of meer religieuze
kategorieën gesteld waren. Van de ‘nieuwe aarde’ of het ‘Duizendjarig Rijk’ wist
men daar altijd, dat het verwezenlijkt zou worden ‘op deze aarde’, en van haar uit.
6
Heel de geschiedenis werd gezien als gericht op deze toekomstige eindvoltooiing .
Een aantekening in het dagboek van de grootste Russische dichter van deze eeuw,
de symbolist Alexander Blok (1880-1921), wiens ‘profetische blik’ Jewtoesjenko
zich uitdrukkelijk toewenst, geeft dit wel bijzonder duidelijk weer. Met volledige
instemming citeert hij daar, hetgeen iemand hem in de jaren der oktoberrevolutie
schreef: ‘Wij zijn mystieken van een bijzonder soort. Wij zijn mystieken van het
Russische soort. Wij zijn werkelijk mensen van de aarde; want wij geloven dat ons
Duizendjarig Rijk niet aan de overzijde van het graf zal liggen maar op de aarde,
op de aarde Gods! Al onze verwachtingen zou men in dit ene gebed kunnen
7
samenvatten: “Uw rijk kome op aarde”’ .
Jewtoesjenko legt er dus, zoals we reeds opmerkten, openlijk getuigenis van af,
dat hij zich in zijn geloof in de toekomst en in zijn vetrouwen in de zin der historie
verbonden weet met Ruslands verleden. Niet alleen met Ruslands revolutionaire
verleden, daarmee zelfs niet op de eerste plaats. De waarachtige profeten der
toekomst, de visionairen bij uitstek zijn voor hem de Russische schrijvers en dichters,
een Poesjkin, een Dostojewskij, een Tolstoj en niet in het minst Alexander Blok, aan
wie Jewtoesjenko vraagt hem deelgenoot te maken van zijn intuïtie voor de
wereldmuziek, die - uit de chaos opstijgend - de toekomstige kosmos doet bevroeden;
aan zijn intuïtieve vatten van het ‘onvatbare’, van die laatste realiteit die ook voor
hem, zoals hij het hier letterlijk noemt, een ‘eeuwig mysterie’ is:
‘O, geef me, Blok, jouw profetische nevelachtigheid,
geef mij twee hellende vleugels, geef dat ook door mijn lichaam
- het eeuwig mysterie ontraadselend - de muziek zal stromen’.

En zoals Blok ooit over dit ‘ontraadselen van het eeuwig mysterie’ schreef: ‘we
geven in deze wereldnacht onze hoop en onze verwachtingen als schakels van één
8
keten door van geslacht op geslacht’ , zo dicht Jewtoesjenko nu, geheel in dezelfde
geest en met welhaast letterlijk dezelfde woorden:
‘Vooruitkijkend, de sterrennacht in, dacht ik
dat de grootste profetische aanschouwingen (uit het verleden)

6
7
8

M.A. Lathouwers, Kosmos en Sophia. Alexander Blok, zijn wereldbeschouwing en het
Russische denken, Groningen 1962, pp. 45-57.
T.z.p., pp. 164-165.
T.z.p., p. 158.
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zich tot verlossende schakels van één keten aaneenregen
en of er nog slechts één enkele schakel ontbrak’.

Hier weet Jewtoesjenko aan zichzelf en aan heel zijn generatie deze eis gesteld
door het verleden: de volgende schakel te smeden in de keten die zich spant van
oorsprong naar voltooiing, van de duisternis naar het licht; in de keten waarvan de
lengte niet te overzien is en waarvan het einde zich, nog meer dan de oorsprong,
verliest in het onbekende.

Twijfel aan de mogelijkheid van een ‘rechtvaardiging der cultuur’
Jewtoesjenko verkent de wegen van de hoop, die zijn voorgangers in het verleden
gegaan zijn, en ontsteekt aan hun vlam het licht van zijn eigen fakkel die verder
moet worden gegeven. Deze speurtochten langs de weg van het verleden voert
hem echter steeds weer naar een tweesprong, naar het punt waar de weg van de
hoop en de weg van de twijfel elkaar kruisen. Geconfronteerd met de eeuwige
ambiguïteit van het menselijk handelen, dat steeds een handelen ten goede èn ten
kwade blijkt, beklemt de dichter telkens weer de allesbeslissende vraag: waar leidt
dit alles heen? Is er überhaupt wel een ‘doel’? Of zijn alle inspanningen van het
verleden, alle bloed en tranen voor niets geweest? Voltrekt zich hier inderdaad een
gestadige ‘doorbraak naar het licht’ of is de historie gedoemd niet meer dan een
uitzichtloze zwerftocht te blijven door het schemerduister van lijden en vervreemding,
één aaneenschakeling van zinloze, soms zelfs weerzinwekkende episoden?
Jewtoesjenko laat bewust het laatste woord aan de hoop, aan het geloof in de
zin der geschiedenis. In de tot scepsis en defaitisme geworden twijfel ziet hij zelfs
het grootste gevaar dat de mensheid momenteel bedreigt. Hij voert als spreekbuis
van dit pessimisme, dat hij in verschillende hedendaagse filosofieën verwoord ziet,
een Egyptische pyramide ten tonele. Gebouwd op het bloed en de dood van
ontelbare generaties, en zo ongewild geworden tot symbool van de ‘cultuur waarvoor
een te hoge prijs is betaald’ (Berdjajew), laat zij nu, tweeduizend jaar later, heel de
geschiedenis van de menselijke beschaving aan zich voorbijgaan. Wetend dat de
factor tijd, het besef in een tijdgebonden bestaan te leven, ten grondslag ligt aan de
innerlijke drang van al wat leeft om zich te engageren, te handelen en te scheppen,
en tegelijk beseffend dat in dit engageren op hun beurt de wortels schuilen van
zoveel over de mensheid gebracht leed, smeekt ze de mens: ‘zijn angst voor de tijd
te verliezen’ en bovendien haar, die gedwongen is al dit leed voortdurend indachtig
te blijven, van deze beklemmende herinnering te bevrijden. Dan zal ze alle energieën
die zich in de historie manifesteerden, verdrinken in haar eeuwige stilte en zo aan
haar vergetelheid de explosieve kracht geven om zich voorgoed los te rukken uit
de historie en zich te ‘redden’ door een vlucht uit de werkelijkheid. Dan zal ze óók
de wereld de raad geven te versagen:
‘Ik zie nog steeds hetzelfde Egypte, dezelfde schaamteloze gemeenheid,
dezelfde gevangenissen, alleen moderner; dezelfde knechting, alleen nòg
huichelachtiger’.
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Na de pyramide geeft Jewtoesjenko het woord aan de staats-opzichters van het
oude Egypte. Op bijzonder scherpe wijze laat de dichter deze laatsten duidelijk
maken wat in hemzelf leeft aan kritiek op een samenleving waar iedereen zonder
uitzondering ‘onder controle’ staat. Jewtoesjenko spreekt over Egypte. Maar het is
zonneklaar, dat zijn kritiek zich in eerste instantie richt op de Sovjet-Unie. Zijn
woordkeus wijst te duidelijk in deze richting. Het ‘gevaar van een zelfstandig denken’
waarover de Egyptische opzichters spreken, ‘de controle over de zielen die
noodzakelijker is dan de controle over lichamen’, de leuze dat dit alles ‘tot welzijn
van de slaven zelf is’: dit alles kan maar heel moeilijk slaan op die vormen van
slavernij die in Egypte bestonden:
‘De grondslag van de staat is de controle, de controle.
Het volk zou zonder toezicht niet kunnen werken.
De grondslag van het scheppen is de controle, de controle.
Gevaarlijk is hij die nadenkt! Naar de slachtbank met hem die wat wil!
Controle over de zielen is belangrijker dan controle over de lichamen!
Beginnen jullie weer te klagen? Opnieuw te treuren?
Willen jullie vrijheid? Hebben jullie die dan soms niet?
Wij zijn toch humaan - zij het op grove manier Wij slaan jullie dood voor jullie eigen welzijn, stommelingen!’

Hierop antwoord het ‘koor der slaven’ met een lied, waarin naast de falset van de
wanhoop ook reeds de ondertoon van een eerste verzet doorklinkt. En de opstand
komt. Ze wordt gevolgd door nog talloze andere opstanden in de loop der historie.
Wanneer de pyramide echter de balans opmaakt van de offers die in deze opstanden
werden gebracht en die dan vergelijkt met het in feite gewonnene, ziet ze alleen
maar een aanleiding om in haar cynisme te volharden. Er blijkt steeds weer opnieuw
een té hoge prijs betaald te zijn voor het geluk. Uitzichtloos lijkt haar het menselijk
bestaan; uitzichtloos heel de geschiedenis. In de curve der historie weigert zij de
mogelijkheid van een opgaande lijn te zien. Deze mogelijkheid biedt alleen wat
Jewtoesjenko letterlijk noemt: het ‘geloof’; en wel in de oorspronkelijke betekenis
van dit woord: geen verstandelijke conclusie uit feiten, doch eerder een intuïtief en
in wezen op irrationele gronden blijven hopen, dat door de feiten niet het laatste
woord gesproken wordt. De pyramide wijst een dergelijk ‘geloof’ echter af. De
conclusie die zij trekt uit de historie, klinkt als een echo van Iwan Karamazows
weigering om een volmaakte wereld te aanvaarden, die ‘gebouwd is op de tranen
van onschuldig lijdenden, al was dat slechts één kindertraantje’:
‘De pyramiden zijn niet voor niets sceptici!
Ik ben door zandstormen gewassen, maar nog niet schoongewassen van bloed.
Ik ben onsterfelijk, ja, maar in mijn geest leeft het ongeloof,
en diep in mij schreeuwt en weent alles!
Ik vervloek iedere onsterfelijkheid, als ze gefundeerd is op de dood!’

De kracht van de hoop
Zal het licht dat van de toekomst uitgaat, inderdaad ooit zo krachtig en
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allesdoorstralend zijn, dat alle leed van het verleden erdoor kan worden
gerechtvaardigd? Jewtoesjenko's geloof doet hem op deze vraag een bevestigend
antwoord vermoeden. Er moet, veronderstelt hij, blijkens een van zijn elders
9
gepubliceerde verzen , inderdaad een correlatie bestaan tussen het geleden leed
en de voltooiing van de geschiedenis in een (oneindig) verre toekomst; tussen de
kruisweg, die het ‘ontraadselen van het eeuwig mysterie’ blijkt te zijn, en dit ‘eeuwig
mysterie’ zelf. Vertrekkend vanuit de grondgedachte dat de wereld als één grote
marteling voor hem ligt, zegt hij toch, dat er ‘in deze pijn een tederheid en zoetheid,
een wonderlijke heiligheid schuilgaat’. Waaráán het leed deze paradoxale maar
tegelijk wonderlijke heiligheid en mildheid ontleent, kan hij echter niet anders dan
in de vorm van een vraag formuleren: ‘verdampte tranen, zullen jullie ooit worden
tot onweer (en regen), opdat de aarde opnieuw zal bloeien?’
In deze geest laat hij nu, in naam van heel de strijdende en lijdende mensheid,
Rusland antwoorden op het defaitisme van de pyramide, en wel bij monde van de
GES van Bratsk, het grote symbool van kracht en licht: Ruslands dichters en profeten
hielden stand in de duisternis, omdat zij - om nogmaals de dichter Alexander Blok
te citeren: - ‘geloofden in het licht’ en ‘wisten, dat vroeg of laat alles nieuw zou zijn’.
Van deze dichters en profeten voert Jewtoesjenko de voornaamste representanten
ten tonele, waarbij hij tegelijk de voornaamste kritische punten op de curve van
Ruslands geschiedenis de revue laat passeren; de volksopstand in de 18e eeuw,
geleid door de legendarische Stenka Razin, die in de nog naamloze en gelaatloze
massa van zijn tijd reeds, als in een droomgezicht, de trekken van haar waarachtig
gelaat zag opkomen; de opstand van de dekabristen, waartoe ook Poesjkin behoorde,
Ruslands grootste dichter, wiens oeuvre één hymne aan de vrijheid is; de
samenzwering der petrasjewtsen, waarvan ook Dostojewskij deel uitmaakte. Deze
laatste wordt door Jewtoesjenko, in duidelijke afwijking van de officiële sovjetkritiek,
bijzonder positief uitgebeeld als de ‘ziener van het ware Rusland’. Hij beschrijft, hoe
de jonge Dostojewskij, terwijl hij geblinddoekt voor het vuurpeleton wacht op de
10
voltrekking van zijn doodvonnis , ‘op geheimzinnige wijze, dwars door zijn
machteloze blinddoek heen’, ziet, hoe: ‘geslagen en met vertrokken gezicht, temidden
van spoken en vuur, Rogozjin wenend in verzet komt’; hoe ‘Mysjkin voortsnelt’ en
hoe ‘temidden van gevangenissen en wezen Aljosja Karamazow als een stille monnik
rondgaat’.
Het eerste antwoord op de verwachtingen van Rusland en het grote keerpunt in
zijn geschiedenis komt met de oktoberrevolutie. Voor Jewtoesjenko is de revolutie
allereerst dáárvoor voltrokken, ‘opdat van nu af de rechtvaardigheid, eenmaal aan
de macht gekomen, voor altijd rechtvaardigheid blijven zou’. Klinkt hierin het
verborgen verwijt door, dat ook het communisme in Rusland,

9
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Joenostj 12, 1959, p. 25; 28.
Het vonnis werd, zoals bekend, niet voltrokken doch op het laatste ogenblik gewijzigd in
verbanning naar Siberië.
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zodra het eenmaal had gezegevierd, tenslotte geen weerstand heeft kunnen bieden
aan die bekoring, waaraan zovelen in de loop der historie reeds ten offer vielen?

De grote twijfel van een communist
In de oktoberrevolutie gaat het om de overwinning van de gerechtigheid. En in de
gerechtigheid gaat het om de mens. Dit is het criterium dat Jewtoesjenko wenst aan
te houden, waar het de beoordeling van de nieuwe, door de revolutie in het leven
geroepen samenleving betreft. Niet de dogma's van het marxisme dienen als het
belangrijkste te worden gezien; niet de strakke doorvoering van een leer. De sabbat
is er ook hier voor de mens en niet omgekeerd. De sterk liberale ‘Nieuwe
Economische Politiek’, die Lenin in het begin der jaren twintig voorstond en waardoor
veel vroegere ‘communistische’ principes werden losgelaten, schijnt hem een bewijs
van het feit dat deze stelregel óók voor het communisme geldt:
‘Een waarachtige volgeling van Lenin is hij,
die als er geen brood is en de koeien kreperen,
tot alles bereid is en dogma's naar de duivel zendt,
om voedsel te kunnen verschaffen, om het volk te redden’.

Het leven gaat boven de leer. Zo dient het te zijn. Zo was het echter niet. De volgende
periode in de geschiedenis van de Sovjet-Unie vertoont in dit opzicht zelfs een
volledige omkering van dit princiep. Uitvoerig en met verrassende vrijmoedigheid
laat Jewtoesjenko zijn oude bolsjewiek vertellen over zijn angsten, zijn twijfels en
wanhoop tijdens de regering van Stalin, toen de ‘gerechtigheid, eenmaal aan de
macht gekomen’, vergat gerechtigheid te blijven en het ergste onrecht werd. De
partijdogmatiek werd niet meer, zoals in de vorige periode, aan de mens, maar de
mens aan de partijdogmatiek opgeofferd. Men werd gedwongen een geestelijk
dubbelleven te gaan leiden en zo soms tot de rand van de waanzin gebracht:
‘Somber en zwaar raasden er verschrikkelijke gedachten door mijn hoofd.
Ik verstarde van schrik en ik voelde me schuldig,
omdat ik maar niet kon begrijpen wat er gebeurde.
Het was alsof er twee verschillende levens werden geleefd in dit land.
In het ene leven bouwde ik de GES, onder het gehuil van jakhalzen,
terwijl in het Kremlin liederen klonken en luid applaus.
In het andere werd geweend: “Pappa werd vannacht meegenomen”,
en sterren werden van de kragen van onze maarschalken afgerukt’.

Dan gebeurt het ergste: het heimelijk verraad van vrienden en bekenden, het valse
getuigenis, de lafheid van het zwijgen, de moord op het eigen geweten en de triomf
van de leugen. En dit alles - aldus Jewtoesjenko - omdat als dogma gold: dat ‘de
partij meer waard was dan iemands vriendschap’. Weigert men ‘vriendschappen
aan de partij te offeren’ en onschuldigen aan te
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klagen, dan weet men zich overgeleverd aan de folterkamers van de GEPOE, waarin:
‘die honden folterden, in het gezicht sloegen, handen braken en zulke vreselijke
dingen deden, dat het met geen woord te beschrijven is’. De ergste foltering was
die van het striemend licht van de schijnwerper in de ogen, tijdens de urenlange
nachtelijke verhoren:
‘Het licht sloeg mij en ranselde mij.
Mijn jongen, vergeet dit nooit, tot in eeuwigheid niet!
Elkaar aflossend hebben die honden mij voor het portret van Lenin gefolterd met licht,
Met dat licht, dat ik voor ons geluk had helpen worden!’

Aan het einde van zijn relaas, waardoor de dichter ‘somber gestemd’ en ‘in de war
gebracht’ is, geeft hij aan alle Russische jongeren deze raad mee voor hun leven:
volstrekt compromisloos te zijn waar het twee dingen betreft: de heiligheid van de
waarheid én de onaantastbare waarden van de menselijke persoon. Hij bezweert
hen: ‘nimmer te liegen, nimmer te zwijgen’, ‘te spuwen op dreigementen of vleierij’;
en ‘te schieten op botheid, domheid, huichelarij, en gemeenheid.... op de leugen
die nog altijd in ons leven vast zit’.

Kan men nog hopen na Auschwitz?
De zuiveringen onder Stalin, het onrecht en de leugen, gebaard door wat
‘rechtvaardigheid voor immer’ had moeten zijn, veroorzaken reeds een geestelijke
crisis bij de communist. Zijn geloof in de vooruitgang der historie, waarin de wording
van Sovjet-Rusland als eerste socialistische staat een keerpunt zou moeten
betekenen, kan door de beschreven gebeurtenissen niet anders dan geschokt zijn.
Het probleem van de ‘rechtvaardigheid der kultuur’ lijkt hem groter dan ooit. Wanneer
het geloof in de zin der geschiedenis tenslotte toch overwint, kan het dan ook gerijpt en gelouterd als het is door deze crisis - niet anders dan wezenlijk verschillen
van het ‘naieve’ geloof van voorheen. Voor een tweede crisis, die nog ernstiger is
dan de vorige en ook niet meer op de eerste plaats het geloof van de Rus als
communist doch het geloof van de Rus als mens betreft, zijn de verschrikkingen
van de tweede wereldoorlog en met name de collectieve moord op het Joodse ras
verantwoordelijk. Op analoge wijze als de joodse theoloog Ignaz Maybaum vraagt
11
naar het ‘gelaat van God na Auschwitz’ , vraagt Jewtoesjenko: ‘wat is het gelaat
van de wereld - in marxistisch perspectief - na Auschwitz?’ Zo ooit, dan lijkt er toch
wel sinds Auschwitz een mateloze discrepantie te zijn ontstaan tussen het gewonnen
geluk en de daarvoor in leed en bloed betaalde prijs. De ‘historische dialectiek’ lijkt
voorgoed te zijn ontmaskerd als een kwalijke grap.
Hier is de vertolker van wat in Jewtoesjenko omgaat de Jood Izja (Isaak) Kramer,
een van de technici van de GES, die verhaalt, hoe hij als jongen in Auschwitz moest
toezien, dat zijn meisje Riwa letterlijk werd doodgemarteld; hoe hij - Godgelovig als
hij was - God gesmeekt heeft haar ‘de genade
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van een snelle dood’ te geven, omdat ieder ogenblik dat haar leven langer duurde,
alleen maar een nodeloze voortzetting van deze foltering betekende; hoe hij ook
nu nog, zoveel jaren later, voortdurend het spookbeeld van deze hel voor zich ziet
en niet begrijpen kan, dat dit offer aan de ‘vooruitgang’ moest worden gebracht:
‘Als jullie voor het licht betaalt, in jullie woning,
en de rekening achteloos opbergt in de kast,
denkt er dan aan, met welke verschrikkelijke prijs
Izja Kramer voor dit licht heeft moeten betalen’.

Het antwoord: de symboliek van de GES
Jewtoesjenko laat Izja Kramer ergens zeggen, dat er ‘heel veel licht nodig zal zijn’
om het leed van Auschwitz volledig uit te wissen. Daarmee schijnt hij de sleutel tot
een mogelijk antwoord reeds te hebben willen aanreiken. Hij blijft geloven in het
licht; dit is de grondstrekking van heel zijn hier besproken werk. Het licht dat de
toekomst belooft, zal echter zo totaal zijn, neen: moet zo totaal zijn dat alle, zelfs
de ergste verschrikkingen van het verleden erin zullen worden opgelost. De omvang
van het geleden leed zegt iets over de omvang, de kracht en de volheid van het
komende licht. Beide categorieën zullen aan elkaar evenredig moeten zijn. Is het
leed, dat de geschiedenis kende, mateloos, dan zal ook het antwoord op deze
historie, dat Jewtoesjenko eerder in navolging van Alexander Blok een ‘eeuwig
mysterie’ noemde, een mateloos licht moeten zijn. Dit schijnt hem en vele anderen
het enige perspectief dat een levensoptimisme rechtvaardigen kan. Het perspectief
op de toekomst krijgt een oneindigheidsdimensie. Het spreken over een ‘eeuwig
mysterie’ suggereerde dat trouwens al.
Jewtoesjenko beeldt dit ‘oneindige perspectief’ hier symbolisch uit. Heeft hij deze
literaire vorm misschien met opzet gekozen, om daardoor duidelijker te doen
uitkomen, dat het wezen van vraag en antwoord zich hier, binnen dit nieuwe
perspectief, niet meer zo gemakkelijk laat omschrijven door welke concrete
uitdrukkingen ook? Dat het aan gene zijde ligt van alles wat zich rationeel verwoorden
laat? Hij vertelt van een wonderlijke sensatie, die hij onderging tijdens zijn
bezichtiging van de GES. Als een koorddanser balanceert hij over de hoogste punten
van deze reusachtige tempel van licht, temidden van grillige staketsels en enorme
elektrische ladingen. Terwijl hij zo ‘hangt tussen hemel en aarde’ wordt hij plotseling
door duizeling bevangen. Hij voelt zich ‘nu eens aangetrokken door een ster, ergens
aan de hemel oprijzend boven de hijskranen’ - symbool van zijn gel oof in het licht
- dan weer ‘omlaaggetrokken tot het water’ ver beneden hem - de twijfel - en ‘verliest
daarbij alle besef van ruimte en tijd’. Als in trance meent hij nu een stem te horen,
die van heel ver tot hem komt; een ‘gefluister’ dat hem ‘lokt, meesleept met de kracht
van een explosie’ en een vergeten herinnering in hem wakker roept. Dan verhaalt
Jewtoesjenko hoe hij ooit, ergens in een verre, vreemde stad, toevallig en in het
voorbijgaan, een vrouw zag die, ‘zichzelf nergens in ontziend, trillend
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van de hitte en vuurrood’, over de straten rende en voor zich heen iets fluisterde,
dat onverstaanbaar was doch ongeveer klonk als: ‘alles, alles, alles, alles’. In deze
wonderlijk-vreemde vrouwenfiguur over wie de dichter niets weet: niet vanwaar ze
komt en niet waarheen ze gaat; niet wat ze precies zegt en niet wat ze eigenlijk wil;
in deze vage, haast mysterieuze gestalte die haar niet minder mysterieuze ‘alles’
fluistert, herkent hij nu ineens, op dit ogenblik van zijn raadselachtige duizeling, als
het ware het archetype van de mens, van de geschiedenis, van heel de werkelijkheid.
Onbekend is de oorsprong van ons bestaan, onbekend nog ons diepste wezen,
onbekend onze bestemming. Alleen het: ‘alles’ wijst ons hier de richting. Dit ‘alles’
is het enige sleutelwoord dat leiden kan tot de oplossing van het raadsel van ons
bestaan. ‘Alles’ betekent hier: alles moet men geven, alles zoeken, alles
onderzoeken; alles geloven, alles hopen, alles liefhebben. Het betekent: alles
inzetten, alles durven offeren en vanuit een totaal leven gericht zijn op een einddoel
dat alles-omvattend, oneindig en absoluut is. Het woord ‘alles’ schijnt de roep ván
het oneindige en de roep óm het oneindige uit te drukken; rechtstreeks te verwijzen
naar wat Jewtoesjenko eerder een ‘eeuwig mysterie’ noemde.
De herinnering aan deze onbekende vrouw en haar raadselachtig ‘alles’ wordt
voor de dichter nu een reddende herinnering. Op hetzelfde ogenblik waarop hij zich,
hangend tussen hemel en aarde, beurtelings omhoog en omlaag getrokken voelt,
spreekt deze stem hem moed in. En ineens hoort hij overal om zich heen dit ‘alles’
weerklinken. Uit het lawaai van de GES, uit het geruis van de watermassa's, uit het
suizen van de wind in de draden wordt hem dit ‘alles’ honderdvoudig toegefluisterd.
Dit ‘alles’ herkent hij als het trefwoord van het bestaan, het laatste woord, dat eenmaal uitgesproken - nooit meer zal verstommen doch voor immer het wachtwoord
voor de toekomst blijven zal:
‘“alles... alles... alles... alles...”
dit kan men nooit meer doden!
“alles... alles.... alles... alles....”
weent en zingt de wereld
“alles.... alles.... alles.... alles”
weergalmt het door de eeuwen heen...’.

De betekenis van de kunst
Wanneer Jewtoesjenko zegt, dat het bestaan - óók het bestaan van een communist
- zich dient te kenmerken door een totale openheid naar ‘alles’, bedoelt hij daarmee,
dat hij ook die dimensies weer in het bestaan geïntegreerd wil zien, waaraan in de
officiële partij-ideologie lang voorbij werd gegaan en nog steeds voorbij wordt gegaan.
Als een van deze verwaarloosde doch voor een totaal existeren onmisbare
dimensies noemt hij die van de kunst. Jewtoesjenko houdt hier, in het kader van
zijn bezinning-in-verzen, eenzelfde pleidooi voor de reïntegratie van de kunst in het
leven als de Franse marxistische filosoof Roger Garaudy in zijn
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inmiddels ook in het Nederlands vertaalde werk: Realisme zonder grenzen . Juist
als Garaudy wil ook Jewtoesjenko de kunst en met name de literatuur bevrijden uit
de enge kaders waarin zij door het socialistisch realisme was opgesloten. Ook
volgens hem heeft de kunst het recht om vrij te zijn; het recht, meer nog: de plicht
om in vrijheid het nieuwe te poneren, om te scheppen in de volste zin van dit woord.
Ook voor hem ligt de kunst ergens in het niemandsland tussen ideaal en
werkelijkheid, juist omdat het de uitdrukking is van het menselijk bestaan zelf als
schemering tussen duisternis en licht in. Opvattingen die de kunst veel te weinig
speelruimte laten om datgene te zijn wat ze volgens het bovenstaande moet zijn met name de opvattingen die de partijideologie nog altijd huldigt inzake wezen en
bestemming van de kunst - dienen volgens Jewtoesjenko dan ook grondig
gecorrigeerd te worden. Vooral tegenover alles wat in de Sovjet-unie nu nog steeds
als: ‘te persoonlijke lyriek’ of zelfs: ‘decadente poëzie’ wordt afgewezen, enkel en
alleen omdat het alle facetten van het menselijk bestaan belicht en weigert wat
duisternis is licht te noemen, dient de partij haar standpunt te wijzigen.
Jewtoesjenko expliceert zijn eigen opvattingen over de kunst vooral aan het einde
van de hier besproken cyclus. Hij verhaalt daar, hoe hij en enige anderen eens, in
de nachtelijke stilte van het bos waarin zij kampeerden, elkaar hun verzen voorlazen.
Deze verzen, die de dichter hier weergeeft, zijn alle zonder uitzondering uitgesproken
lyrisch, weemoedig, zelfs somber en steeds ook vol vraag. Het zijn verzen zoals
men ze in feite zelden of nooit vinden zal in de huidige Sovjet-poëzie. Een van deze
verzen heet: Lijden en heeft ook inderdaad het lijden, het schuldeloze en daardoor
onbegrijpelijke lijden tot thema. Jewtoesjenko kiest hier direct al een motief dat de
officiële kritiek het liefst tracht te weren uit de Sovjet-poëzie. In een ander hier
geciteerd gedicht speelt het niet-weten, de vervreemding en de onmacht tot geluk
al een even grote rol. Een jonge vrouw smeekt de rivier de Angara, het ‘raadsel van
haar geluk’ op te lossen, haar de voor altijd verloren jeugd terug te schenken, haar
innerlijk - als door een doopritueel - te zuiveren door de stromen van haar water en
alle tekenen van de onafwendbaar naderbij komende ouderdom in haar te niet te
doen. Soms leest men uit de verzen ook de wisseling van hoop en twijfel aangaande
de oorsprong, de zin en de bestemming van het bestaan; verzen die een duidelijk
wantrouwen verraden ten opzichte van al te apodiktische uitspraken hieromtrent.
Niet op de ideologische uitspraken maar op de beleving komt het aan, wil
Jewtoesjenko hier zeggen. Niet op het debiteren van filosofische spitsvondigheden
over de mens, maar op de concrete menselijke daad, op een engageren. Het leven
gaat boven de leer, boven iedere leer.
Zelfs aan poëzie die een eerlijke levenswanhoop verwoordt, wil Jewtoesjenko het
bestaansrecht toegekend zien; waarmee hij wel helemaal ingaat tegen de opvattingen
der partij-critici. ‘Ik herinner me’, schrijft hij, ‘hoe ooit op een nacht, toen ik in een
taxi zat, de al wat oudere chauffeur mij een van zijn verzen voorlas’. Het is een vers,
waarin gezinspeeld wordt op de zelfmoord
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Cf.: M.A. Lathouwers, Roger Garaudy. Realisme zonder grenzen, in: Oost-West, oktober
1965.
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van de dichter Sergej Jesenin (1895-1959), wiens dood de chauffeur zich zelf
toewenst, nu hij geen enkele uitkomst meer ziet:
‘Het leven is voorbij. De caroussel is dicht.
En ik weet niet meer, wat er met mij zal geschieden.
Als ik jou, Sergej Jesenin, nu eens niet kon vervangen
in mijn verzen, maar in de strop’.

Wat Jewtoesjenko in al deze verzen wil zeggen is duidelijk. Lijden, twijfel,
vervreemding, vraag en zelfs wanhoop blijken realiteiten die inherent zijn aan onze
existentie, ook in een ‘gelukkige communistische samenleving’. Het duister blijkt
veel meer met ons bestaan vervlochten dan de partij-dogmatiek ons leert. Het dient
dus ook zijn equivalente vertolking te vinden in de kunst. Kunst die zich op de tragiek
van het menselijk bestaan bezint, verdedigt Jewtoesjenko dan ook fel tegen de
beschuldiging van ‘nozemdom’, ‘hysterie’ en ‘grafomanie’; beschuldigingen, die men
in de officiële kritiek nog al eens kan horen. Wat hij hier uitspreekt is een
hartstochtelijk maar vooral een bijzonder vrijmoedig pleidooi voor de vrijheid van
de literatuur om volledig zichzelf te zijn; meer nog: een pleidooi voor de vrijheid van
iedereen zonder uitzondering om zijn eigen levensvisie te hebben én die te uiten:
‘Als ons ook maar enig talent - al is het nog zo weinig - door God gegeven is,
Dan moeten we schrijven, namens allen en vóór allen!
Want juist in datgene wat men “grafomanie” durft te noemen,
snelt Rusland voort, in pijn en in liefde.
Of het nu heimelijk geschiedt, in stilte of luidkeels:
hoe dan ook: je moet, je moet je uiten!’

De dimensie der liefde
Wanneer Jewtoesjenko hierboven van Rusland zegt, dat het ‘voortsnelt in pijn én
in liefde’, is dit voor hem meer dan de context waarin het daar geplaatst is, doet
vermoeden. Zijn pleidooi voor een totaal leven, waarin alle dimensies van het bestaan
tot hun recht zullen komen, is op dè eerste plaats een pleidooi voor de herintegratie
van de liefde als grond van een waarachtige menselijkheid. Jewtoesjenko oefent
hier tussen de regels door duidelijke kritiek uit op die partijïdeologen die het belang
van de liefde voor het leven gevaarlijk hebben onderschat en die in feite heel de
antropologie het ‘onderontwikkelde gebied’ van de marxistische ideologie hebben
laten worden. Herhaaldelijk wijst hij er in de loop van zijn hier besproken cyclus op,
dat alleen datgene wat zijn wortels heeft in de liefde, in de gewone, menselijke liefde,
werkelijk vruchtbaar kan zijn:
‘Er is een gebruik onder bouwlieden, geërfd van het oude Hellas:
Als je een huis bouwt, dan moet je, op een bijzonder zonnige dag,
de vrouw die je liefhebt in de zon zetten en dan beginnen
met de eerste steen in haar schaduw te leggen.
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Dan zal het huis niet verweren, geen ruïne worden;
Bergen zullen krakend ineenstorten, maar met dit huis gebeurt niet!
En erin zal geen boosheid zijn, geen onzuiverheid, geen hebzucht.
De schaduw van de geliefde zal dit huis voor altijd beschermen!’

Van deze stelling: dat de liefde aan al wat opgetrokken wordt ten grondslag moet
liggen, is men heel de geschiedenis door uitgegaan, wanneer iets waarlijk groots
gewrocht werd. Wat de mens heeft kunnen scheppen aan licht en kracht, al hetgeen
wij thans bezitten aan middelen om het aanschijn der aarde te vernieuwen: dit alles
kon slechts werkelijkheid worden omdat de liefde de voornaamste stuwkracht was:
‘Ik weet niet, in wier schaduw ooit de eerste steen gelegd is in Bratsk,
maar ik zie, hoe in de bulderende dam, stil en heilig,
de schaduwen van onze Nastasja's, Zoja's, Zina's en Maroesjja's liggen....’.

Wanneer Jewtoesjenko stilstaat bij Ruslands sociale bewogenheid in het verleden,
13
laat hij Radisjtsjew , die met het verslag van zijn Reis van Petersburg naar Moskou
de grondslag legde voor het sociaal-revolutionaire streven dat Rusland heel de 19e
eeuw door kenmerkte, de Russische jongeren van de 20e eeuw bezweren: ‘in de
diepten van hun scheppende kracht’ toch ook de ‘heilige plicht van het mededogen
te blijven koesteren’. Alleen door dit mededogen heeft Rusland zich in zijn historie
een weg kunnen banen naar het licht. Het lijden van Rusland kon alleen daarom
een bevrijdend lijden worden, omdat waarachtige liefde dit lijden openhield:
‘Zoveel jaren ben jij, (Rusland), bukkend onder de knoet,
hongerend, zonder schoeisel en zonder kleding,
door het lijden heengegaan in naam van het licht.
En juist omdat je “liefde” was, heb je door je lijden het licht gewonnen’.

Alleen in de liefde ziet Jewtoesjenko een garantie dat de doorbraak naar het licht,
waarop heel de historie gericht is, inderdaad zal slagen. De regels waarmee hij zijn
vijftig bladzijden tellende cyclus besluit, getuigen van deze ene waarheid, die zowel
deze als alle volgende generaties tot leidraad zal moeten dienen:
‘Haat is altijd machteloos als de liefde niet mediteert en vecht!’

Jewtoesjenko heeft in zijn hier besproken werk een bijzonder goed beeld gegeven
van hetgeen er bij hemzelf en bij vele andere jonge communisten die streven naar
een ‘vernieuwd marxisme’, leeft aan hoop en twijfel. Hij onthult ons iets van de
mentaliteitsverandering die zich momenteel in deze jonge ‘neo-marxisten’ voltrekt.
Op de eerste plaats noemen we hier het nieuwe perspectief op de toekomst, dat
zich juist dáár blijkt te openen waar de oefenschool van de twijfel tot het einde toe
is doorlopen, maar waar men de tot pessimisme en defaitisme voeren-
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de scepsis, die bijvoorbeeld ten grondslag ligt aan bepaalde hedendaagse
wereldbeschouwingen, tenslotte wordt afgewezen. Dit perspectief krijgt bij
Jewtoesjenko duidelijk een oneindig perspectief, iets dat men ook bij veel andere
14
sovjet-dichters kan constateren . Het einddoel der geschiedenis wordt hier ervaren
als iets dat oneindig veel verder weg ligt - en ook oneindig veel meer omvatten moet
- dan door een dogmatische partijdoctrine wordt gesuggereerd. De doorbraak naar
het licht blijkt evenzeer gericht op een ‘volmaakte wereld’ als op de ‘ontraadseling
van het eeuwig mysterie’ van het bestaan. Bepaald belangrijk mag men het verder
noemen, dat Jewtoesjenko zich sterk zoekt te oriënteren op Ruslands (literaire)
verleden. In hetgeen zich thans in de Sovjet-unie voltrekt wil hij een directe
voortzetting zien van het ‘streven naar licht’, dat Rusland heel de 19e eeuw door
kenmerkte. Dit blijkt een duidelijke verruiming te betekenen van het gezichtsveld
van de dichter, niet in het minst van zijn wereldbeschouwelijke horizon.
Wat Jewtoesjenko's beschouwingen echter nog meer kenmerkt en in feite het
grondpatroon van zijn visie op het leven bepaalt, is de centrale plaats die de mens
er inneemt. Zijn belangstelling geldt in de eerste plaats de mens; de enkeling die
zijn bestaan telkens weer, moeizaam en bevangen door twijfels doch telkens weer
opgericht door de hoop, zoekt te oriënteren binnen de krachtlijnen van het
wereldgebeuren om hem heen. Met name deze belangstelling voor de mens is het,
die ten grondslag ligt aan zijn verlangen om het bestaan te ervaren in zijn totaliteit,
met inbegrip van zijn lang verwaarloosde en zijn eventueel nog geheel onbekende
dimensies. Hier ligt de oorsprong van zijn meditaties over het lijden als inherent aan
ons bestaan, over grenssituaties van onze existentie als twijfel, wanhoop, schuld
en dood - ook aan de tragische onoverwinnelijkheid van de dood is door
Jewtoesjenko een apart gedicht gewijd -, over de liefde als de ziel van ons handelen
en over het onvervreemdbaar recht van iedere mens om zijn hoogst eigen
bestaanservaringen te kunnen uiten.
Tenslotte ontleent Jewtoesjenko's nieuwe gedichtencyclus haar waarde aan de
kritiek die hij bij dit alles, direct of indirect maar steeds met opmerkelijke
vrijmoedigheid, uitoefent op de huidige situatie in Sovjet-Rusland, waar hij een
verregaande inmenging van partij en staat in het leven van de enkeling nog altijd
afbreuk ziet doen aan de vrijheid die voor een volledig mens-zijn vereist is. ‘Het
leven gaat boven de leer’, zo kan men de - existentiële - grondgedachte van
Jewtoesjenko's levensvisie samenvatten. Niets, zelfs geen partijdogma, mag de
mens in zo'n dwangpositie manoeuvreren dat daardoor de menselijke waardigheid
15
zelf in het geding wordt gebracht .
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Cf.: M.A. Lathouwers, Sovjet-literatuur bezint zich op de mens, in: Streven, augustus 1965,
pp. 1080-1094.
Een bloemlezing van Jewtoesjenko's gedichten in Nederlandse vertaling kan men vinden in:
En Rusland, dat ben jij... (Nederlandse vertaling van Marko Fondse), Amsterdam 1963,
Uitgeverij ‘Pegasus’. In deze bundel zijn ook verzen van enkele andere hedendaagse
Sovjet-dichters opgenomen.
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Wiskunde in de economie
J. Van Waterschoot
Max Planck, de vader van de kernwetenschap, heeft aan J.M. Keynes, door velen
beschouwd als de belangrijkste economist van de laatste decennia, eens verteld
dat hij in zijn jeugd getwijfeld heeft tussen de studie van de economie en die van
de natuurkunde. Hij koos de natuurkunde.... omdat hij de economie te moeilijk vond.
Natuurlijk had Planck zich spelend het hele gebied van de toenmalige wiskundige
economie eigen kunnen maken. Wat hem echter afschrikte was het feit dat de
economie zo vele andere kerngebieden raakt, zoveel verschillende sectoren van
de menselijke wetenschap bestrijkt. Economie is inderdaad een complexe
wetenschap, die zowel op logica steunt als op intuïtie, zowel op historische als op
technische feitenkennis.

Complexe wetenschap
De economie heeft als object de behoeftenbevrediging van de mens in gemeenschap.
Ze is dus een menselijke en sociale wetenschap. De middelen tot die
behoeftenbevrediging behoren echter meestal tot de technische en natuurlijke orde.
De economie zal dus vanzelf ook een ervaringswetenschap zijn en op
natuurwetenschappen moeten steunen. De strijd tussen de twee benaderingswijzen
die daardoor mogelijk worden - de geesteswetenschappelijke, die hoofdzakelijk
deductief werkt, en de natuurwetenschappelijke, die inductieve methodes gebruikt
- heeft de geschiedenis van het economisch denken lange tijd beheerst.
Marx kan beschouwd worden als een van de eersten die in de analyse van het
economisch gebeuren theoretische vooronderstellingen bewust trachtte te
combineren met inductieve vaststellingen, al is hij in zijn prognosen deze synthetische
methode niet trouw gebleven. Synthese blijft echter een wezenlijke voorwaarde voor
de vooruitgang van de economische wetenschap. Aanvaardt men de driedelige
classificatie van de kengebieden, voorgesteld door de fysicus Clark Maxwell, dan
kan de economie, omwille van de complexiteit van de door haar onderzochte
sociaal-economische werkelijkheid, het best ondergebracht worden onder de
zogenaamde statistische kengebieden. Maxwell onderscheidde historische
verschijnselen, die zich slechts eenmaal voordoen (politieke gebeurtenissen,
individuele psychologische reacties, enz.) en mechanische feno-
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menen, die zich met nauwkeurige regelmaat herhalen (de meeste wetmatige reacties
in de fysica en de scheikunde). Tussen deze twee soorten van fenomenen bevindt
zich het ruime gebied van de statistische verschijnselen, waarbij de waarnemer zich
interesseert voor het groepsgedrag, b.v. van moleculen in de gassenmechanica,
van cellen in de biologie en ook van menselijke individuen in de sociaal-economische
sector.
De verschijnselen waarmee de volkshuishouding zich bezighoudt, de zogenaamde
macro-economische gebeurtenissen, zijn onmiskenbaar van statistische aard. De
wetenschap welke deze bestudeert, interesseert zich voor een groepsgedrag, voor
trends in de gedragingen, voor het verband tussen verschillende verschijnselen,
ook al vertoont dit geen louter causale, maar slechts een probabilistische samenhang,
een zekere graad van correlatie. Dit statistische standpunt in de economie heeft de
middenweg geopend tussen de (onhoudbare) universele (mechanische) wetten van
de klassieke liberale denkers uit de eerste helft van de 19e eeuw enerzijds en van
de andere kant de ontkenning van iedere economische wetmatigheid die uit reactie
daartegen in de tweede helft van de 19e eeuw vooropgesteld werd door de
historische school.
De statistische aanpak moet logischerwijze leiden tot een methode waarin de
deductie van de eersten en de inductie van de tweeden synthetisch geïntegreerd
worden. Omstreeks 1935 werd deze opvatting nog aangevochten door de zgn.
statistische school van Harvard. Onder de leuze ‘measurement without theory’ wilde
deze zich in de studie van de economie uitsluitend op de statistische inductie
beroepen. Deze school heeft zich echter niet door kunnen zetten, niet alleen omdat
zij geen belangrijke resultaten wist voor te leggen, maar ook omdat op dat ogenblik
reeds een nieuwe richting in de economie was doorgebroken: de econometrie. Deze
begreep van meet af aan dat statistiek zonder voorafgaande theorie en zonder
bijkomende interpretatie een zielloze techniek blijft: ‘the worst of masters, the best
of servants’. Zij was een werkelijk succesvolle en op het ogenblik als zodanig ook
algemeen erkende poging om de deductieve theorie en de inductieve waarneming
tot synthese te brengen.

Econometrie als synthese
De Econometrie Society (de Internationale Vereniging voor Econometrie) werd in
1930 gesticht op initiatief van twee jonge economisten, Ragnar Frisch en Charles
Roos, en met de steun van twee economisten van wereldfaam, Irving Fischer en
J.A. Schumpeter. In het eerste nummer van Econometrica, het tijdschrift van de
Vereniging dat sinds 1933 verschijnt, omschreef Frisch de econometrie als een
wetenschap die steunt op drie pijlers: de economische theorie, de statistiek en de
mathematische analyse. In tegenstelling met de historische school van de 19e eeuw
en de statistische school van Harvard in de jaren dertig gaat de econometrie bewust
uit van een theoretische basis, een economische theorie. Maar zij is er zich tevens
van bewust dat deze deductie slechts ‘empty boxes’ (lege dozen) oplevert. Deze
wil zij opvullen door (statistische) waarnemingen van feiten, door een confrontatie
van de theorie met de
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realiteit. Daarvoor moet zij noodzakelijkerwijze een beroep doen op statistische
technieken. Bovendien maakt zij gebruik van de wiskunde als de meest geëigende
techniek om de kwantitatieve relaties in een formele en coherente taal uit te drukken,
als een middel om sommige redeneringen gemakkelijker, soms zelfs al het enige
middel om bepaalde redeneringen mogelijk te maken. Deze wiskundige economie
steunt echter op theoretische, niet op gemeten kwantiteiten. Zij is wezenlijk deductief
en als zodanig heeft zij er soms toe bijgedragen, theoretische ‘empty boxes’ te
creëren, welke de econometrische richting juist wil opvullen of uitschakelen wanneer
ze niet bruikbaar blijken te zijn.
Samen met Frisch kan de Nederlander Jan Tinbergen retrospectief als de
belangrijkste grondlegger van de econometrie beschouwd worden. In 1930, bij de
stichting van de Econometrie Society, hadden de initiatiefnemers wel duidelijke
ideeën over de noodzakelijkheid om tot een synthese te komen van de verschillende
methodologische benaderingswijzen en zij konden zelfs reeds enkele fragmentaire
resultaten voorleggen, maar de econometrie was toch nog niet veel meer dan een
toekomstbelofte, Als ze sindsdien een belangrijk en algemeen erkend operationeel
instrument geworden is van de economische analyse en werking, dan is dat voor
een groot deel te danken aan Tinbergen. In de eerste plaats heeft hij steeds de
binding met de economische theorie beklemtoond. In zijn opvatting is de econometrie
trouwens geen discipline die van de politieke economie te scheiden is, maar gewoon
een meer volledige methodologische benadering van de politiek-economische
problemen. Natuurlijk moet de econometrist een speciale technische opleiding
krijgen, maar altijd blijft hij afhankelijk van de bijdrage welke de economische theorie
hem levert. Vaak dreigt de econometrie deze onontbeerlijke binding met de theorie
te onderschatten of uit het oog te verliezen. Tinbergen heeft hiervoor steeds
gewaarschuwd en door de grote uitstraling van zijn geschriften, zijn onderwijs en
actie is hij er in geslaagd de econometrie de kleine kring van specialisten te doen
doorbreken.

De rol van het wiskundig instrument
Tinbergen heeft duidelijk gepreciseerd welke rol het wiskundig apparaat in de analyse
1
van de economische verschijnselen kan spelen en welke niet . De wiskunde komt
bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de selectie van de fenomenen welke in de
analyse betrokken moeten worden, of voor de formulering van hypothesen. Zij loopt
niet zelden gevaar, onrealistische hypothesen op te stellen, alleen maar omdat deze
zich gemakkelijker lenen tot een mathematische behandeling. Maar een groot aantal
functies in de moderne economie kan slechts nuttig vervuld worden door de wiskunde
alleen of in combinatie met de verbale analyse, welke ze nauwkeuriger en korter
kan maken. Ze kan fenomenen vastleggen in symbolen, economische hypothesen
omzetten in wiskun-

1

J. Tinbergen, In hoeverre kunnen economische stellingen zonder wiskunde worden bewezen?,
in Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, 1950.
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dige relaties, waarnemingen statistisch specificeren en partiële theorieën integreren
in een meer volledige theorie, nodig voor de coherentie van de analyse. En er zijn
zelfs taken die uitsluitend door de wiskunde vervuld kunnen worden. Denken we
slechts aan de statistische procedures, waar we straks op terugkomen, en aan de
oplossing van simultane vergelijkingen.
Met dit laatste probleem stoten we op een belangrijke en gecontroverseerde
vraag: kan de wiskundige redenering in sommige gevallen tot resultaten leiden
waartoe de verbale analyse niet in staat is? Irving Fischer en vele anderen dachten
dat het hier slechts ging om een kwestie van efficiëntie, niet om een noodzaak.
Fischer zou dit uitgedrukt hebben in de boutade: ‘er bestaat geen stad die men niet
te voet kan bereiken als men er per trein kan komen’. Dit beeld is echter sterk
tijdgebonden. Het is immers nogal duidelijk dat wij ons tegenwoordig heel goed een
stad kunnen voorstellen die men per vliegtuig of per helicopter kan bereiken, maar
niet te voet (denken we slechts aan de luchtbrug naar Berlijn). Op dezelfde wijze is
het heel goed mogelijk dat in sommige problemen de wiskunde onontbeerlijk is om
resultaten te bereiken die een niet-wiskundige redenering nooit kan geven: ‘Wij zijn
op een punt gekomen waar sommige van de meest belangrijke resultaten van de
economische theorie misschien alleen maar door middel van de wiskunde gevonden
en zelfs niet langer adequaat in woorden uitgedrukt kunnen worden, net zoals dat
2
het geval is in de fysica’ . Tinbergen deelt deze mening sinds lang. Door zijn methode
van de macro-economische modellen, die hij reeds toepaste in de twee boeken
welke hij op de vooravond van de tweede wereldoorlog schreef op vraag van de
economische studiediensten van de Volkerenbond, heeft hij er empirisch de
gegrondheid van bewezen.
In de boven reeds geciteerde Mededeling aan de Koninklijke Nederlandse
3
Academie voor Wetenschappen in 1950 heeft hij theoretisch overtuigend bewezen
dat de niet-wiskundige of verbale redenering slechts een speciaal en beperkt geval
4
is van de wiskundige redenering, gebaseerd op simultane relaties . De eerste kan
uiteengelegd worden in opeenvolgende of causale relaties. Maar het economisch
leven wordt gekenmerkt door een grote interdependentie. Fenomeen A beïnvloedt
fenomeen B en fenomeen B beïnvloedt op zijn beurt fenomeen A. Eén enkele
opeenvolgende relatie tussen twee fenomenen (b.v. tussen de prijs en de
hoeveelheid van de goederen welke op de markt aanwezig zijn) volstaat niet meer.
Men moet hier twee simultane relaties gebruiken (in ons voorbeeld: de functies van
vraag en aanbod). En zulke simultane relaties dringen zich des te meer op naarmate
het aantal van de van elkaar afhankelijke fenomenen toeneemt. In de economische
sector nu is dit aantal over het alge-

2

3
4

‘A state has been reached where some of the most important results of the theory could be
found only by means of mathematics and cannot even any longer be translated adequately
into words, precisely as it happens in physical theory’. O. Morgenstern, geciteerd door G.
Kade, Die Verdachtigung der exakten Wirtschaftstheorie, in Jahrbücher für National-ökonomie
und Statistik, 1957, p. 33.
In hoeverre....
Het gaat hier natuurlijk over het kwantificeerbaar aspect van de dingen, dat slechts een deel
vormt van de realiteit: ‘le quantitatif n'épuise pas l'humain’ (F. Perroux).
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meen hoog, al tracht men natuurlijk vereenvoudigende hypothesen te introduceren.
Als voorbeeld analyseert Tinbergen de invloed van een gegeven loonpeil (1) op
het prijspeil (p) en vervolgens op het tewerkstellingsvolume (a). De verbale
redenering veronderstelt in dit geval een systeem van uiterst vereenvoudigde relaties,
5
m.a.w. van een weinig bevredigend model ). Maar in werkelijkheid bestaat er een
veel ingewikkelder onderlinge afhankelijkheid van de drie onderzochte grootheden
dan die van de consecutieve of causale relatie, die helemaal geen uitzonderlijk geval
is, maar niet meer volstaat om de complexiteit van de economische en sociale
werkelijkheid te dekken. Er moet dus een middel gevonden worden om deze grotere
complexiteit uit te drukken.
In de praktijk hebben de economisten, voor problemen die niet meer dan 2,
maximum 3 onderling afhankelijke variabelen omvatten, traditioneel gebruik gemaakt
van de geometrische analogie, de grafische voorstelling. Typisch hiervoor is het
snijpunt van de vraag- en aanbodcurven. Maar deze methode is niet meer bruikbaar
wanneer er meer dan 3 variabelen zijn. Dan moet men zijn toevlucht nemen tot
andere werkwijzen, b.v. de sequentie-analyse. Maar de meest geëigende methode
is in deze gevallen de algebra, volgens de uitdrukking van Tinbergen ‘een
6
administratie voor meer ingewikkelde betrekkingen’ . In het boven geciteerde
voorbeeld maakt een stelsel van drie simultane lineaire vergelijkingen (in principe
is de keuze natuurlijk niet beperkt tot lineaire functies) het mogelijk de wederzijdse
beïnvloeding, de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende variabelen uit te
7
drukken . Het blijkt dat algebraïsch het consecutieve of verbale geval in het simultane
8
of interdependente besloten is en er slechts een vereenvoudiging van is .
Tinbergens bijdrage op dit gebied heeft zich niet beperkt tot de nauwkeurige
beschrijving van de rol welke de wiskunde in de economie kan of moet spelen. Hij
heeft ook de weg gewezen naar het gebruik van dit instrument. Van hem stamt de
classificatie van de kwantitatieve grootheden en relaties in vier typen, waarmee
iedere economist vertrouwd is: de gedrags- (behavioral), de technische (technical),
de institutionele (institutional) en de definitie (definitional) vergelijkingen. Vruchtbaar
5

Tinbergen veronderstelt een kleine wijziging in het gegeven loonpeil en stelt dit voor door dl;
dit brengt een kleine wijziging mee in het prijspeil (dp), die in de consecutieve redenering met
de wijziging in het loonpeil verbonden wordt door een proportionele factor k1. Impliciet wordt
aldus het volgende systeem opgesteld (Cfr. In hoeverre..., p. 3):

dp = k1 · dl

du = k2 · dp

da = k3 · du

6
7

In hoeverre..., p. 3.
Concreet als volgt:
dp = k″2 · du + k′1 · da + k1 · dl
du = k2 · dp + k′2 · da + k″2 · dl
da = k′3 · dp + k3 · du + k″3 · dl

8

Het volstaat de relaties analoog te hergroeperen om zich daar rekenschap van te geven:

relaties van interdependentie
dp - k″1 · du - k′1 · da = k1 · dl

consecutieve relaties
dp = k1 · dl

- k2 · dp + du - k′2 · da = k″2 ·
dl

- k2 · dp + du = 0

- k′3 dp - k3 · du + da = k · dl

- k3 du + da = 0
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voor de analyse van problemen van economische politiek is verder zijn classificatie
gebleken van grootheden in doelvariabelen (wat wil
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men bereiken) en instrumentele variabelen (wat moet men daar voor doen). De
manier waarop hij de rol van deze laatste in een model van simultane vergelijkingen
omgekeerd heeft, kan men als geniaal beschouwen. Geeft men een bepaalde
waarde aan het doel dat men zich stelt, dan maakt het stelsel van de lineaire
vergelijkingen het immers mogelijk de noodzakelijke waarde van de instrumenten
of de politieke parameter te berekenen. Het verklarende of provisionele model wordt
aldus een beslissings- of programmatisch model.

De rol van de statistische techniek
De problemen van mathematische statistiek waar de econometrist voor staat, zijn
wezenlijk van drieërlei aard: de keuze van de meest adequate relaties (de
specificatie), de numerieke berekening van de coëfficiënten welke men in deze
relaties wil brengen (de estimatie) en ten slotte het rationele oordeel over de
verkregen resultaten (de significatie).
Van de drie pijlers waarop het nieuwe gebouw van de econometrie diende
gefundeerd te worden, was die van de statistische methode eigenlijk de zwakste.
Voor haar fundamenteel probleem, nl. het zo goed mogelijk schatten, op basis van
statistische waarnemingen, van de coëfficiënten die voorkomen in haar afzonderlijke
en simultane relaties of modellen, heeft de econometrie een steeds toenemende
belangstelling aan de dag gelegd. Ze heeft het probleem ook verdiept. De
econometrie heeft werkelijk bijgedragen tot de verrijking van de wiskundige statistiek
in het algemeen; ze werd daarin gestimuleerd door de nieuwe en ruime
mogelijkheden, geboden door de elektronische rekenmachines. De jongste jaren
kan men zich zelfs afvragen of deze steeds intenser wordende belangstelling voor
de theoretische verfijning van de statistische technieken niet leidt tot een verstoring
van het evenwicht, zodat de twee andere pijlers, de economische theorie en de
wiskundige methodes, relatief gesproken te veel verwaarloosd worden, waardoor
afbreuk gedaan wordt aan het wezenlijk synthetisch karakter van de econometrie.
Zoals een befaamde economist het onlangs uitdrukte, spant men zich wel in om de
(statistische) messen steeds scherper te wetten, niet echter om ze werkelijk te
gebruiken.
Vermoedelijk is dit verschijnsel slechts van voorbijgaande aard. In ieder geval is
het nuttig hier weer op het voorbeeld van Tinbergen te wijzen uit de aanvangsperiode
van de econometrie. Hij heeft de statistiek in de economie gebruikt op een schaal
zoals niemand vóór hem dat had gedaan. Eerst door zijn onderzoekingen over de
reële waarde van de conjunctuurtheorieën (Statistical testing of business cycle
theories, 1939); later door zijn uitwerking en toepassing van dynamische modellen
die heel de wezenlijke structuur van een economie omvatten en alle informatie
verwerkten welke kon aangebracht worden door een ruime statistische waarneming
9
van de feiten. Door zijn methode, waarmee Keynes spotte , heeft hij aan enkele
‘empty boxes’, die Keynes ons nagelaten had, een reële inhoud gegeven.

9

J.M. Keynes, Professor Tinbergen's method, in The Economical Journal, Vol. 49, 1939.
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Verdere doorbraak naar hogere synthese
Een gedetailleerd overzicht van de vele vertakkingen welke momenteel in de
economische richting mogelijk worden, zou ons te ver leiden. Denken we slechts
aan de mogelijkheden van prognose en (indicatieve) programmatie als vormen van
democratische planning welke voor de westerse ideologie, die vrijheid wil koppelen
aan efficiëntie, uitermate belangrijk zijn. Dank zij de kwantitatieve aanpak ontwikkelt
zich op dit ogenblik ook een andere nieuwe discipline, het operationeel onderzoek,
dat voorlopig zijn toepassingen hoofdzakelijk vindt op het gebied van de
bedrijfseconomie. De snelle ontwikkeling van een aantal particuliere ondernemingen
voor toegepast operationeel onderzoek, ook in onze landen, bewijst met welk
voordeel en succes deze nieuwe wetenschap in de bedrijfskringen doordringt. Enkele
jaren geleden bestond er zelfs nog geen handboek voor deze kwantitatieve aanpak
van de problemen van bedrijfsleiding en organisatie, die overigens een veel breder
veld bestrijken dan alleen het zuiver economische. Onder ‘operaties’ verstaat men
in dit verband immers gecombineerde handelingen van mensen en machines. Deze
nieuwe discipline exploreert dus een grensgebied, waar menselijke en technologische
problemen verweven zijn en dat in de huidige samenleving met de dag belangrijker
wordt. Velen beschouwen deze nieuwe richting, die technieken bundelt tot optimale
menselijke beslissingen, dan ook als een wetenschap met grote toekomst.
Vermoedelijk gaat de evolutie de weg op van een hogere synthese nog dan reeds
door de econometrie gebracht werd: de overkoepelende wetenschap van de
‘decision-making’, waarin de diverse economische en sociale disciplines hun
methodologische eenheid zullen vinden, zonder hun fenomenologische
verscheidenheid prijs te geven. Deze reeds groeiende, maar nog toekomstige
wetenschap van de menselijke besliskunde in het raam van de
gemeenschapsproblematiek zal een wetenschappelijke weerglans vertonen van de
innige synthese tussen het kwalitatieve en het kwantitatieve die een wezenlijk
kenmerk is van de werkelijkheid.
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Ierse kunst
Françoise Henry
In alle fasen van haar ontwikkeling heeft de Ierse kunst iets verbijsterends, iets dat
zo ver afwijkt van de algemene westerse kunstopvattingen, dat men zich gemakkelijk
kan vergissen omtrent haar betekenis, omtrent het doel dat de kunstenaar voor
ogen stond en de wijze waarop hij te werk ging om dat te verwezenlijken. Om de
Ierse kunst te begrijpen moet men er zich rekenschap van geven dat zij een
prehistorische traditie voortzet tot in de volle middeleeuwen. Het is een christelijke
kunst met een voor-christelijke achtergrond, een ontwerp van middeleeuwse kunst
met resten uit de ijzertijd. Wel heeft zij haar tamelijk mager repertorium verrijkt met
ontleningen aan de mediterrane en de Germaanse cultuur, maar zij bleef zich altijd
van compositiemethoden bedienen die op een ver verleden teruggaan.
Zoals overal elders heeft ook in Ierland de christelijke kunst aanvankelijk nauwelijks
iets oorspronkelijks. Zij is slechts een aanpassing van de heidense kunst. Maar in
Ierland, waar de vestiging van het christendom zonder enig conflict tot stand kwam,
was de overgang nog minder abrupt dan elders. De voor-christelijke beeldhouwkunst
en sierkunst bleven bijna ongewijzigd voortbestaan. De christelijke kunst nam geheel
het bestaande repertorium van cirkelvormige motieven gewoon over, zoals de
christelijke mythologie de heidense sagen en zeereisverhalen in zich opnam.
Het resultaat van deze vermenging heeft iets paradoxaals. Een heidens decor
wordt hier vermomd als kerkelijke kunst. De versieringen op kromstaven, schrijnen,
lampen, grafstenen en kruisen, of rond de initialen van de evangelieboeken zijn
spiralen uit de La Tène-tijd, Germaans dieren-vlechtwerk en soms zelfs nauwelijks
verholen voorstellingen van Keltische goden.
Dit is allemaal nogal vanzelfsprekend, banaal en tot op zekere hoogte oppervlakkig.
Er zijn echter diepere en subtielere overeenkomsten. De houding van een kunstenaar
tegenover een voorwerp of een monument, de manier waarop hij zijn
versieringsmotieven gebruikt en schikt en zijn hele verhouding ten overstaan van
het universum, zijn allemaal elementen die vastzitten in een heel oud verleden. De
Keltische traditie, die zich in Ierland eeuwen lang heeft kunnen doorzetten en
ontwikkelen volgens een door uitwendige omwentelingen bijna niet onderbroken
boog, werd op de duur gecodificeerd in zo'n coherent systeem, dat alle ontleende
elementen werden geplooid naar de regels van een
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volkomen oorspronkelijke discipline. Dit geldt vooral voor de eerste periode van de
Ierse kunst, die gaat tot aan de invallen van de Vikingen, omstreeks 800, maar blijft
ook gelden voor de overgangsperiode van de 9e en 10e eeuw, welke eindigt met
de definitieve nederlaag van de Noormannen in de slag van Clontarf bij Dublin in
1014, én voor de periode van de 11e en 12e eeuw, welke afgesloten wordt door de
inval van de Normandiërs in 1169-70 en vaak verkeerdelijk wordt voorgesteld als
1
een verval- of minstens een stagnatieperiode van de Ierse kunst .
Continuïteit is een van de meest treffende aspecten van de Ierse kunst. De
steenhouwers uit de megalitische tijd stelden alles in het werk om de
ontzagwekkende vorm van de stenen waarop zij hun spiralen tekenden, te
respecteren. Ook de christelijke kunstenaars ontzegden het zich gedurende lange
tijd hun gedenkzuilen effen en vlak te maken of in een bepaalde vorm uit te houwen.
Zij stelden er zich tevreden mee, versieringen over het ruige oppervlak te spreiden:
enkele ingekraste lijnen, soms een licht reliëf, een soort borduurwerk over de steen
gelegd. Zelfs als ze een menselijke figuur wilden voorstellen, gingen ze niet anders
te werk. Zij kenden aan de steen of het brons een kracht toe die eigen is aan de
mens of aan een wezen met menselijke vorm. Om die te verwekken volstond het,
de zielloze materie enkele trekken te verlenen - hoofd, arm, voet - die een duidelijke
identificatie van een menselijk wezen mogelijk maakten. Dit alleen was van belang.
De verhoudingen en de structuur van de figuur waren totaal bijkomstig. De figuur
was draagster van een idee en geen plastische verschijning.
Ook in de spiralen, de zigzaglijnen, het vlechtwerk moeten we veel meer zien dan
loutere versiering, al kunnen we de juiste betekenis ervan niet meer achterhalen.
Sinds de oudste geschiedenis der mensheid bezitten deze tekeningen op voorwerpen
of wanden een beschermende kracht en een verborgen symboliek. Het vlechtwerk
schijnt, vanaf zijn eerste verschijning in Chaldea, een gestileerde voorstelling van
stromend water te zijn. Voorbestemd om symbool van vruchtbaarheid te worden,
kon het ook tot de idee van zuivering leiden. Van de spiraal heeft men verschillende
interpretaties voorgesteld. In de Ierse kunst schijnt ze minder verband te houden
met de zonnecultus en eerder te herinneren aan haar eeuwige associatie met
plantenmotieven. Op die manier kon de spiraal dezelfde symbolische waarde krijgen
als de wijngaardranken voor andere christelijke kunstenaars. Het spiralenmotief dat
met zulk een nadruk de borst van de Christus van Athlone versiert, wijst in die
richting. Het sleutelmotief tenslotte hangt nauw samen met de swastika en heeft
waarschijnlijk dezelfde betekenis in verband met de zon, het vuur en misschien zelfs
de geest. De versiering wordt aldus een sacraal raadsel. Van een heidens cryptogram
wordt zij gaandeweg het vocabularium van een christelijke symboliek. Het is zelfs
mogelijk dat met de vernieuwde belangstelling voor dergelijke dingen,

1

In de drie delen van mijn L'Art Irlandais in de serie La Nuit des Temps, uitg. Zodiaque, heb
ik deze drie perioden van de Ierse kunst afzonderlijk beschreven. Voor een documentatie bij
dit samenvattend artikel verwijs ik naar de illustraties bij deze uitgave. Een meer
wetenschappelijke versie van dezelfde studie verschijnt binnenkort in het Engels.
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waarvan het Stowemissaal omstreeks 800 blijk geeft, de spiralen en het vlechtwerk
een nieuwe en diepere betekenis kregen. Deze kwestie stelt zich bijvoorbeeld in
verband met sommige pagina's uit het Book of Kells. De oude gewoonte om in een
versieringsmotief een zichtbaar teken van een idee te zien, heeft de Ieren misschien
uitzonderlijk goed voorbereid om in een gefigureerd tafereel in de eerste plaats het
symbool van een abstractie te zien. Dit is wellicht een van de redenen waarom
taferelen van goddelijke bijstand in Ierland steeds zulk een opmerkelijke voorkeur
genoten hebben. En waarschijnlijk werden ook daarom met voorliefde jachtscènes
behandeld, die steeds met zoveel symbolische betekenissen geladen zijn.
De gewoonte om van het ornament de basis zelf van de kunst te maken, hebben
de Ieren met vele andere volkeren gemeen. Maar zij verwerkten deze gewoonte op
een heel originele manier. Zij organiseerden het ornament volgens geheel eigen
regels. En daarmee verlaten wij het internationale gebied van de prehistorische
kunst en staan voor de karakteristieke eigenschappen van de Keltische kunstenaars,
ontwerpers van de meest subtiele versieringssystemen die ooit bestaan hebben.

kruis van carndonagh

De Keltische kunst schijnt, geheel haar geschiedenis door, beheerst door de vrees
voor twee gevaren: zij wil zich niet overgeven aan een realistische uitbeelding van
levende vormen, maar wil haar sierkunst ook niet laten verstarren tot een reeks
geometrische figuren. Van beide kanten schijnt er een bekoring te bestaan waarvoor
men vreest te bezwijken. Voortdurend aarzelt de Ierse kunst tussen deze twee
verleidingen: als ze vlucht voor de ene, wordt ze bedreigd door de andere. Deze
steeds wisselende houding verklaart gedeeltelijk haar fluïde en onvatbare karakter.
Vanaf het begin heeft de Keltische kunst weigerig gestaan tegenover de zuivere
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nabootsing. Van tijd tot tijd heeft zij zich wel geïnspireerd op half-realistische
plantenmotieven. Maar telkens heeft zij deze klassieke modellen omgetoverd tot
abstracte en fantastische lijnenpatronen. Hetzelfde geldt voor de nabootsing van
Griekse en Romeinse munten: een gezicht in profiel, een paard, een nikè in volle
vlucht worden onmiddellijk omgezet in spiralen. En de antieke wijngaardrank, waarin
vogels en andere dieren nestelen, wordt een weefsel van onwerkelijke monsters.
Deze vrees voor de werkelijkheid deed andere kunstgroepen hun heil zoeken in
de veilige onpersoonlijkheid van geometrische figuren: cirkels, vierkanten,
driehoeken. Deze tendens is bijvoorbeeld merkbaar in de Koptische kunst. In de
Islamitische kunst leeft ze zich uit in ontelbare combinaties van ruiten en sterren.
Maar kunstenaars met een onrustiger geest zoals de Kelten duchten de monotonie,
de dorheid en de verstarring van rigoureus abstracte figuren. Daarover maakte de
Keltische kunstenaar zich even bezorgd als over het verdrinken in fotografische
reproduktie van de werkelijkheid. Hij putte dan ook alle mogelijkheden van zijn
verbeelding uit om aan deze bedreiging te ontsnappen. Soms blijven de spiraalbogen
zeer open en worden verbonden door een eindeloze variatie van motieven. Ook het
centrum van de spiraal leende zich tot versiering. Men vindt er vogelkoppen, min
of meer fantastische kronkelingen, vlechtwerk. Het maximum aan vindingrijkheid
wordt bereikt in het Book of Kells, maar talrijke andere oplossingen waren vroeger
reeds gevonden. De dierenkop als centrum van de spiraal behoort overigens reeds
tot de oudste vindingen van de Keltische kunst. Bekijkt men dit proces van naderbij,
dan is het toch wel vreemd dat een motief uit het organisch plantenrijk wordt
omgewerkt tot een abstracte lijnencombinatie en dat deze op haar beurt dan weer
verlevendigd wordt door een zinspeling op het dierenrijk. De kracht van dit principe
wordt nog het best aangetoond door het lot dat de spiraal tegen het begin van de
10e eeuw ondergaat. Op dat ogenblik zit de Ierse kunstenaar met té veel andere
bekommernissen om nog veel aandacht te kunnen schenken aan het verlevendigen
van een abstract motief. De spiraal gaat zich dan in rigoureus afgemeten windingen
wentelen. Maar zodra zij op die wijze een onbezield element is geworden, beroofd
van haar transformatiemogelijkheden, verdwijnt zij bijna helemaal.
De schrik voor de nabootsing van de verschijningsvormen en die voor de geometrie
zijn in de grond slechts twee aspecten van eenzelfde geesteshouding. De
geometrische figuren zijn, evenzeer als de ‘verschijning’ van een dier of een plant,
werkelijkheden die aan de zeggenschap van het individu ontsnappen. Zij blijven
onveranderlijke, objectieve waarheden die men als zodanig moet nemen. De houding
van de Ierse kunstenaars daarentegen spruit voort uit een opvatting van het
universum waarin de mens niet onderworpen is aan wetenschappelijke wetten. Ver
van de onaantastbare tirannie van de feiten trekt hij zich terug in een wereld met
eigen wetten. Op vele punten loopt deze wereld wel parallel met de werkelijke: zij
bezit een heel eigen fauna, flora en mensdom. Haar dieren en planten zijn niet die
welke wij kennen, maar al hebben we ze nooit gezien, het zijn mogelijke dieren en
planten. Zij bezitten levenswaarschijnlijkheid. Zij zijn
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even overtuigd als de dieren uit legenden en sprookjes. Maar hun zonderlinge
anatomie leent zich tot alle mogelijke decoratieve acrobatieën.
De dieren en planten behoren niet slechts tot ongekende soorten, maar zijn
daarenboven onderworpen aan een eigenaardige veranderlijkheid. Alle delen van
dit universum zijn immers onderling verwisselbaar en kunnen in elkaar overgaan.
Elk van deze wezens is volkomen samenhangend - een afzonderlijk individu - maar
kan ook deel hebben aan de natuur van andere wezens en zelfs van onbezielde
vormen. In sommige versieringen is het dier half plant; het heeft zich zo
ineengekronkeld dat het een tak schijnt te zijn en zijn staart loopt daarbij vaak uit in
een ruikertje blaren. Een vlechtwerk of het kader van een verluchte pagina is
plotseling van een kop voorzien, van poten en een staart. De plant suggereert een
spiraal. De letters van de tekst verslinden elkaar. Spiralen lopen uit op vogelkoppen.

bronzen voorwerp van Ierse afkomst uit een vikingengraf

Dit veelvormige en veranderlijke universum, waarin niets helemaal is wat het
schijnt te zijn, is in feite het plastische equivalent van het wonderland dat de geest
van de Ierse dichters behekst, het land waar de gekste invallen mogelijk zijn. De
reis naar de wereld van de eeuwige jeugd, naar de gelukkige eilanden of naar een
wereld achter de westerse oceaan is het onderwerp van een van de meest
zonderlinge cycli van Ierse sagen. Branzoon-van-Febal, zijn christelijke tegenhanger
Brendaan, en zovele anderen, richten de steven naar deze fantastische visioenen.
Aan de oorsprong van dit alles ligt de reis naar de andere wereld, de dodenwereld,
die de Kelten aan de overkant van de westerse horizon situeerden. De christenen
bewaren deze voorstelling van een toverachtige streek, soms gekerstend als het
Land van Belofte. Alles wat de reizigers er ontmoeten heeft hetzelfde beweeglijke
en paradoxale aspect als een pagina uit een verlucht handschrift.
Deze verhalen met hun halfvergane herinneringen aan goden en helden en met
hun flarden mythologie blijven ook de Ierse dichters en hun gehoor uit de christelijke
tijd bekoren, misschien omdat ze een getransfigureerde versie zijn
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van hun leven op zee, maar zeker ook omdat zij, zoals de versiering van kruisen
en handschriften, beantwoorden aan concepties waarvan zij zich nog niet helemaal
hebben ontdaan. Zij waren nog niet helemaal tot het inzicht gekomen dat de wereld
van hen onderscheiden en objectief moest bekeken worden. Zij hadden heimwee
naar hun land waar zelfgeschapen regels alle dingen beheersten en naar hun smaak
konden veranderen. Zij droomden dat de onmogelijkste verbeeldingen op hun bevel
werkelijkheid werden: rivieren die als een regenboog door de lucht stromen en
waarin zij met harpoenen zalmen vangen; dieren die zich in knopen en spiralen
wringen en zich binnenste buiten kunnen keren; zelfs de mensen bezitten een
elastisch geraamte. Deze conceptie staat dicht bij die van de magie, waarin de
verhoudingen ook niet door wetenschappelijke wetten noch door de betrekking van
oorzaak en gevolg worden beheerst. Met de komst van het christendom heeft God
de plaats van de vroegere magiër ingenomen, maar de notie van eeuwige
gedaantewisseling blijft bestaan.
In de behandeling van deze fantastische en half-abstracte ornamenten - dieren,
bogen, vlechtwerk - is de Ierse kunstenaar geneigd zonderlinge methoden aan te
wenden en systematisch al te doorzichtige oplossingen te vermijden. Een van de
principes die zijn composities beheersen, bestaat in het verwekken van een indruk
van complexiteit, bijna van verwarring, door de vermenging van elementen die
afzonderlijk duidelijk en goed omschreven zijn. Hoe zonderling en verwrongen die
wezens ook zijn, in zichzelf blijven ze een perfecte geslotenheid bewaren. Op dit
punt vertonen de Keltische en Germaanse kunst, voor het overige sterk verwant,
een tegenstelling. De Germanen vervormen de oorspronkelijk normaal
geconstitueerde dieren die ze aan het repertorium van de klassieke kunst ontlenen
en maken er een ornament van niet alleen door de verhoudingen te wijzigen of door
ze onwaarschijnlijke houdingen te laten aannemen, zoals de Ieren, maar veeleer
door ze te verminken. Het dier dat de Saksen in Engeland invoerden, verkeerde
nog pas in een eerste stadium van desintegratie, maar toch waren de poten meestal
reeds ontwricht en de ogen stonden bijna los van de kop. Toen dit dier in de handen
van de Ierse kunstenaar viel, herstelde deze instinctief de verhoudingen tussen de
gedesintegreerde delen en de nog nauwelijks samenhangende wezens worden
weer kleine lenige diertjes. Geheel de geschiedenis van het Ierse dierenvlechtwerk
door, die gaat van de 7e tot de 12e eeuw, blijft deze fundamentele cohesie van het
dierlijk wezen bijna zonder uitzondering bewaard in tegenstelling tot het chaotisch
karakter van het Germaanse dierornament.
De bekwaamheid om een indruk van onontwarbare complexiteit te wekken door
een spel met volkomen duidelijke motieven is niet de enige verrassing die de
vindingrijke geest van deze kunstenaars ons biedt. Zij houden zich bezig met nog
veel moeilijker compositieproblemen. De klassieke plantenmotieven waarop zij zich
geregeld inspireerden, steunden op principes van een strenge symmeBij de kleur-illustraties: ciborie van ardagh, detail van oor - imago aquilae,
symbool van st.-jan, ms. 197, cambridge - book of kells, tekening in de
tekst - book of lindisfarne, tapijtpagina - evangeliarium van sint-gallen,
laatste oordeel - book of kells, gevangenneming van christus.
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trie. Aan elke zijde van de as volgden zij elkaar op volgens een vast ritme. Soms
namen de Ieren dit schema over. Maar nooit voor lang. Heel gauw verschenen
nieuwe schikkingen, beheerst door oneindig veel complexere wetten die de neiging
verraden om iedere al te exacte en strenge symmetrie te vermijden. Dit is opnieuw
dezelfde houding als we boven beschreven, nu toegepast op de compositie: de
kunstenaar mag geen geometrische figuren als decoratiemotieven aanwenden. Het
is alsof ook hier een van die geasa of taboes uit de heldensagen in het spel was,
die de Ierse kunstenaar verbood twee identieke motieven tegenover elkaar te
plaatsen. Equivalentie komt in de plaats van gelijkheid. Men vindt ook enkele
voorbeelden van een volledige asymmetrie. Maar dat voldoet evenmin: een
omgekeerde symmetrie is nog steeds symmetrie en de totale asymmetrie impliceert
de erkenning van de symmetrie. De Keltische kunstenaar beschikt over subtielere
middelen om de eenvormigheid te vermijden. Een ervan bestaat bijv. hierin cirkels
van schijnbaar gelijke afmetingen in identieke kaders in te schrijven. Iets dergelijks
vindt men bijvoorbeeld in het evangelieboek van St.-Gallen. Door deze methode
krijgt het oog op het eerste gezicht een geruststellende indruk: de constructielijnen
en kaders zijn er om het evenwicht te verzekeren. Slechts na een ogenblik ontstaat
de verlegenheid omdat men nergens een volledig gelijke vorm kan ontdekken. De
nieuwsgierigheid ontwaakt, scherpt de aandacht en zet aan tot een nauwkeuriger
onderzoek van een compositie waarin het oog zich eindeloos verliest.
Dit wordt soms een echt tricheren met de geometrische elementen. Het vlechtwerk
met cirkels die ronde schijven of spiralen suggereren, zijn daar een elementair
voorbeeld van. Vele juwelen of bladzijden uit handschriften tonen bij nauwkeurige
analyse verbijsterende voorbeelden van deze bewuste bedriegerij, ingegeven door
een paroxisme van subtiliteit, een virtuositeit die er plezier in vindt zich te verbergen
en die niet zonder verwantschap zal zijn met het ‘syllogisme van bedrog’ dat de
heilige Benedictus van Aniane de Ierse scholastieken verweet.
Als wij de praktische methoden bekijken die voor de uitvoering van dit decor
werden gebruikt, gaan we pas helemaal het ingenieuze van het systeem ontdekken.
Het steunde op een complete stellage, een netwerk van minuscule roosters, dat
vaak het resultaat was van een ongelooflijk behendig gebruik van de passer. Duidelijk
wordt dit aangetoond in de nauwkeurige studie die Bruce-Mitford heeft gemaakt van
het Boek van Lindisfarne. De sporen van de passer - vooral op de achterzijde van
de grote tapijtpagina's - zijn nog merkbaar. In vele gevallen konden ze nog
gefotografeerd worden. Ze vormen mechanische richtpunten welke men in alle
regelmatige decoratieve motieven kan tegenkomen. Maar er is nog meer. Het
voortdurend gebruik van de passer schijnt op het eerste gezicht immers in
tegenspraak te zijn met de vrees voor geometrie waarover we boven spraken. In
feite gaat het om iets veel paradoxalers: het gebruik van geometrische instrumenten
wordt in dienst gesteld van de opbouw van onregelmatige motieven. En slechts bij
uitzondering, zoals in het voorbeeld uit het Boek van Lindisfarne (cfr. de illustraties),
leidt dit systeem ook tot een indruk van een streng evenwicht en zelfs van een
zekere stijfheid.
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constructieschema van tapijtpagina uit boek van lindisfarne, afgebeeld bij de illustraties

Het gebruik van deze constructiemethode is zeer oud. Men vindt ze reeds in de
prehistorische voorwerpen als de doos van Somerset, de schijf van Bann, of de
benen plaatjes van Lough Crew. Op de doos van Somerset kan men de sporen van
de passer nog terugvinden. Op de schijf van Bann heeft de kunstenaar ze doen
verdwijnen. Maar de reconstructie van het procédé door E.M. Jope is volledig
overtuigend. Er is tegelijk een regelmaat door een aantal gelijke afstanden tussen
bepaalde cirkelmiddelpunten en een onregelmatigheid door de ongelijke afstanden
tussen andere punten. De verzwaring van sommige lijnen, het invoeren van kleine
blaadjes en dierenkoppen ontnemen de laatste mechanische starheid aan deze
tekening. Een andere methode is af te lezen van de plaatjes uit Lough Crew waar
de middelpunten van de cirkelsegmenten door de passer duidelijk zijn gemarkeerd.
De soepele slinger die de indruk geeft met de vrije hand te zijn getrokken, is in feite
het resultaat van een ingewikkelde constructie. Begint men met een rooster van
rechte lijnen die naar een vaste module is gebouwd dan ziet men dat de meeste
stralen van de cirkelsegmenten diezelfde module volgen. En toch. Om aan een
absolute regelmaat te ontsnappen worden enkele middelpunten buiten dit rooster
geplaatst en vallen enkele cirkelstralen buiten het schema van de module. Het
rooster zelf heeft op het benen plaatje
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geen sporen nagelaten. Waarschijnlijk werd het voorbereidend werk op een stuk
lei of perkament gemaakt. Men heeft inderdaad dergelijke proefstukken
teruggevonden. Ook hier dus is de continuïteit tussen de juist vermelde prehistorische
voorwerpen en de veel latere handschriften, zoals dat van Lindisfarne, opvallend

constructieschema van de plaatjes van lough crew

Een gelijksoortige tuchtvolle manier van tekenen werd ook toegepast op de nieuwe
motieven die het Ierse repertorium kwamen verrijken. Een treffend voorbeeld vindt
men in het Evangeliarium van Echternach, een Ierse kolonie, waar het arend-symbool
van Sint-Jan helemaal uit cirkelsegmenten is samengesteld. Minder streng, meer
subtiel werd dezelfde methode aangewend in het prachtige imago aquilae uit een
handschrift van Cambridge (cfr. illustraties) of in de levendige dierenfiguren uit het
boek van Kells, die met een onuitputtelijke fantasie een verbinding tussen twee
tekstfragmenten tot stand brengen. Dezelfde methode beheerst ook de schikking
van het dierenvlechtwerk, voornamelijk als het samengesteld is uit een regelmatig
weefsel van lintachtige monsters, zoals in ons voorbeeld uit het boek van Lindisfarne.
Hier zijn de cirkels niet zozeer gebruikt om de definitieve vorm van de figuren te
bepalen als om hun plaats in de compositie aan te geven. Samen met de diagonalen
bepalen zij de plaats die elk dier toegewezen wordt en de algemene lijn die een
gedeelte van het lijf moet volgen. Bruce-Mitford heeft aangetoond dat voor de
uitwerking
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van dit soort vlechtwerk van te voren met een stilet op het perkament een rooster
werd gegraveerd.
Dit procédé vermindert in niets, zoals Bruce-Mitford schijnt te geloven, het aandeel
van de kunstenaar in het ontwerpen van zijn versiering. Het is niets meer dan een
instrument, gemaakt om met de grootst mogelijke handigheid te worden gehanteerd.
Het is de taak van de kunstenaar de combinatie te vinden die deze motieven, met
regel en passer geconstrueerd, moet beheersen. Zijn geest moet meester blijven
over dit inerte materiaal, zoals de architect alle technische middelen moet beheersen
die nodig zijn om zijn plan uit te werken of zoals de musicus gebruik maakt van de
nauwkeurig gemeten en gestemde snaren van een pianokast. Natuurlijk zijn deze
vergelijkingen met andere kunsten slechts approximatief. De geometrische
constructiemiddelen worden in de Ierse kunst immers niet met een strikte regelmaat
aangewend. Het feit dat de schilder van het boek van Lindisfarne er voortdurend
een beroep op doet, is misschien een teken van zijn onbekwaamheid om datgene
wat in de eerste plaats een opleidingsmiddel moet geweest zijn, te overstijgen.
Waarschijnlijk bracht de waarlijk originele kunstenaar het zover dat hij het gerust
zonder deze krukken kon stellen, omdat het systeem zelf hem een tweede natuur
was geworden. In het boek van Lichfield of in dat van Kells bekleden deze stellages
een veel minder opvallende plaats.
Deze algemene beschouwingen kunnen we hier niet preciseren en nuanceren in
een historisch overzicht. We verwijzen hiervoor naar onze reeds geciteerde uitvoerige
studie. Een feit is het, dat deze kunst die zich vormt in het creatieve stadium van
de 7e en 8e eeuw, voort blijft leven in de overgangstijd van de 9e en 10e eeuw en
een renaissance kent in de 11e en 12e. De principes ervan vinden wij reeds in de
uitzonderlijk goed bewaarde ciborie van Ardagh, waarvan hier een detail van een
oor gereproduceerd is. We zien hier hoe de prehistorische werkwijze en
compositiemethode onveranderd is gebleven in volle christelijke tijd. Dit werk is een
eminent voorbeeld van de kracht en het evenwicht die de Ierse kunst uit de 7e eeuw
kenmerken. Het behoort tot dit moment van volmaaktheid dat zich voordoet wanneer
een jonge kunst, geweldig nog, maar toch reeds zeker van haar effecten, op het
punt staat over te gaan naar een academische beheersing of overladenheid. Dezelfde
principes treft men met een opvallende eenvormigheid ook aan in andere technieken,
zoals de verluchting van handschriften en de versiering van stenen zuilen en kruisen.
In al deze verschillende technieken heerst eenzelfde gevoeligheid voor de arabeske
van de tekening, voor de intrinsieke schoonheid van een lijn, voor de tegelijk strenge
én grillige compositieschema's van het vlak.
In de 9e en 10e eeuw gaat deze eenvormigheid van de verschillende technieken
verloren. In de handschriften leeft de traditie van de eerste periode ongewijzigd
verder. Ze kent er zelfs een hoogtepunt in het boek van Kells, dat als het ware van
een verbitterde subtiliteit getuigt. In de edelsmeedkunst daarentegen komen er
nieuwe tendensen tot uiting, die een voorbode zijn van de kunst van de 11e en 12e
eeuw. In de beeldhouwkunst gaat men voor het eerst - en dit vormt een grote
vernieuwing - belang stellen in gefigureerde taferelen, die de gehele
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compositie gaan beheersen. Hoe men de opkomst van dit verschijnsel ook verklaart,
het resultaat was een verhalende beeldhouwkunst die het voornaamste preludium
vormt op de Romaanse sculptuur. En dat niet alleen wat de vorm, maar ook wat de
inhoud betreft, m.a.w. de iconografie.
In de 11e en 12e eeuw vormt de Ierse kunst een weinig bekende maar niettemin
boeiende en sappige provincie van de Romaanse kunst waarin elementen van
verschillende herkomst volgens een constante van de Ierse kunst herdacht en
herschapen worden naar de oude tradities. In de edelsmeedkunst en de
handschriften schijnen de kunstenaars een ogenblik zelfs bewust te willen aanknopen
bij die oude tradities, in de enge geest van een restauratie van het vroeger
bestaande. Hetgeen begrijpelijk is in het algemene herstel na de terugtrekking van
de Noormannen.
Nieuw in deze periode is de intense wisselwerking die ontstaat tussen de Ierse
kunst en die op het vasteland. Contacten zijn er steeds geweest. Maar nu gaan de
grenzen tussen de twee afzonderlijke gebieden enigszins vervloeien. De structuur
van het Ierse ornament blijft in wezen onaangetast, maar dit ornament oefent nu
van de ene kant zo'n grote aantrekkingskracht uit op de kunst van het vasteland en
neemt van daaruit zoveel nieuwe impulsen over, dat men kan zeggen dat een nieuwe
kunst, de Romaanse, is ontstaan. Het einde van de Romaanse kunst zal dan ook
ongeveer het einde betekenen van de Ierse kunst als een specifieke en hoogst
boeiende tak van de westerse kunst.
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De katholieke kerk van Skandinavië
Stromingen en problemen
Interview met Dr. H. Roos S.J.
Een schets die Robert Braun geeft in het juni/julinummer van Wort und Wahrheit
van huidige anti-christelijke stromingen in Zweden, begint met deze woorden: ‘Men
begrijpt het Europese Noorden en in het bijzonder Zweden niet, als men geen begrip
heeft voor het bewustzijn van de persoonlijke vrijheid als centraal element in de
cultuur van deze landen. Of dit bewustzijn zich nu uit in de zin van menselijke
waardigheid of dat een oeverloos libertinisme het ten doop houdt - in ieder geval
gaan de impulsen van de moderne tijd van dat bewustzijn uit’ (cfr. ook het artikel
van J. Burvenich in dit nummer). Het moet ongetwijfeld aan de taalbarrière geweten
worden dat we van de rol die Skandinavië in het huidige Europa speelt, slechts op
indirecte wijze iets bemerken.
Uit het bovenstaande laat zich afleiden dat de katholieke Kerk in het Noorden, in
Skandinavië met name, in een bijzondere positie is komen te verkeren. Naarmate
de katholieken daar zich dat bewust worden, zullen grote spanningen onvermijdelijk
zijn. Tekenen daarvan zijn de laatste jaren ook naar buiten doorgedrongen. Van
een kleine gemeenschap, die zich ternauwernood aan de status van missiekerkjes
heeft ontworsteld, mogen we misschien niet dadelijk een algehele en diepgaande
confrontatie verwachten. Maar het leek ons goed iemand aan het woord te laten
die jarenlang de ontwikkeling vanuit Kopenhagen gevolgd heeft. Dr. H. Seiler S.J.
uit Uppsala ondervraagt de 60-jarige Dr. H. Roos S.J., lector aan de universiteit van
Kopenhagen voor Middeleeuwse filosofie en cultuurgeschiedenis.
Redactie

Hoe ziet u de situatie van de katholieke Kerk in de Skandinavische landen? Welke
tendensen tekenen zich af? Moet er gesproken worden van voor- of van
achteruitgang?
Het is natuurlijk niet gemakkelijk iets te zeggen dat geldt voor alle Skandinavische
landen, omdat de situatie in de afzonderlijke landen verschillend is. Maar wanneer
men het geheel overziet, zijn er wel degelijk gelijksoortige tendensen aan te wijzen.
Op de eerste plaats wordt steeds duidelijker dat de katholieke Kerk begint wortel
te schieten in volk en cultuur. Ze is niet langer eenvoudig een buiten-

Streven. Jaargang 19

55
landse kerk. Er komen priesters en bisschoppen uit het eigen volk. Men bemerkt
plotseling dat aan cultuurgoederen, zoals bijvoorbeeld de oude traditie van de
psalmen, katholieke elementen niet vreemd zijn. Men ontdekt ook buiten het
katholicisme de katholieke Middeleeuwen weer. Men voelt dat de katholieke Kerk
een deel van het gehele culturele leven is geweest en ooit weer moet worden. Met
andere woorden: de Kerk begint er thuis te geraken en zich te voelen als een deel
van het gemeenschappelijke leven.
Daartoe behoort dan ook een tweede kenmerk: de katholieke Kerk breekt uit het
ghetto. Ze raakt meer en meer zich bewust van haar zending en dat niet alleen bij
priesters en bisschoppen, maar ook bij de leken. Men heeft het gevoel, dat de
katholieken niet meer schuw in een hoek behoeven te staan, maar dat zij een
bijdrage hebben te leveren in onze tijd en in het moderne Skandinavië. Daarmee
hangt dan nog nauw samen dat de Kerk zelf en de Kerken van Skandinavië in een
gistingsproces betrokken zijn, hier misschien nog sterker dan elders. Wat in onze
tijd leeft, dat grijpt ook de Kerk aan, in haar theologie, in de filosofie, in het nieuwe
dat aan het groeien is en dat verwerkt en ingebouwd moet worden. Dit nu komt in
de Kerk van Skandinavië op bijzondere wijze naar voren. De discussie over de
missiemethodes van vroegere generaties, een heel nieuwe kijk op het culturele
leven, het lekenelement, enz. zijn aan de orde van de dag. De kwestie van de eigen
liturgie in de afzonderlijke landen plaatst ons voor een rij van problemen die opnieuw
doordacht moeten worden. Nieuwe vragen op het gebied van de moraal, de theologie,
de verhouding tot de staat, de huwelijksmoraal, moeten opnieuw bekeken worden.
Wij hebben geen patentoplossingen. Wij moeten zorgvuldig overwegen en overleg
plegen, en het gistingsproces is - misschien hier en daar iets minder sterk - in alle
landen van het Noorden bespeurbaar.

U raakt in deze gedachten bepaalde problemen aan die zich in de katholieke Kerk
van de Skandinavische landen voordoen. Kunt u op deze problemen meer in detail
en meer praktisch ingaan?
Daar is dan eerst een probleem dat met de hele houding van de Kerk, zoals die nu
op het Concilie naar voren komt, samenhangt. De Kerk gaat open voor de nieuwe
tijd. Nieuwe kennis, nieuwe werkelijkheden treden haar tegemoet. Ze kan niet
eenvoudig herhalen wat ze altijd gezegd heeft. Ze moet een gesprek aangaan met
de moderne wereld. Dit is van uitzonderlijk belang voor Skandinavië, waar men zeer
gevoelig is voor deze problemen, bijvoorbeeld voor alle vragen die met de
bevolkingsexplosie samenhangen, met de plaats van de vrouw in de moderne
maatschappij, met de verhouding tot de staat en tot sociale vraagstukken, met de
kwestie van de vrijheid en gebondenheid van de gelovigen in de Kerk.
Er tekenen zich in Skandinavië, sterker nog dan in andere landen, twee richtingen
af: het merendeel van de leden van de katholieke Kerk zijn bekeerlingen. Zij treffen
in hun omgeving een levendige en dikwijls zelfs een extreme waardering aan voor
de waarden van vrijheid en openheid tegenover de wereld, die hen als katholieken
voor niet geringe problemen plaatst. En nu zijn zij opeens,

Streven. Jaargang 19

56
op verrassende wijze, in de situatie geraakt, dat deze openheid door de Kerk wordt
aanvaard, ondersteund en verder ontwikkeld. Dan bestaat in een missiediaspora,
waar traditie in grote mate ontbreekt, natuurlijk het gevaar dat wij ons voetstoots en
onbezonnen prijsgeven aan dat nieuwe in een soort progressisme, dat om zo te
zeggen de verbindingslijnen met het verleden afsnijdt. Aan de andere kant hebben
wij ook in onze gemeenschap kringen die star aan het oude vasthouden, juist omdat
zij door hun overgang naar de katholieke Kerk gemerkt hebben wat die Kerk aan
zekerheid en fundamentele vastheid kan bieden. Het gevaar bestaat dat wij ons
opsplitsen in een eenzijdig progressisme en in een eenzijdig traditionalisme, om
niet te zeggen integralisme. De opgave voor de toekomst is een evenwicht te vinden:
een onvoorwaardelijke openheid voor alle vragen, verbonden met een rustig staan
in een katholieke authenticiteit.

Mag ik nog een stap verder gaan en vragen: wat is de plaats van de katholieke Kerk
van Skandinavië in een omgeving die door het Lutheranisme getekend is? Hoe ziet
u de verhouding van de katholieke Kerk tot de gescheiden broeders?
Hierbij moet men voor ogen houden dat de openbare mening in het Noorden, tot
ver binnen de kringen van de theologen, helaas nog een volledig vertekend beeld
van de katholieke Kerk heeft. Het katholicisme is nog altijd de monoliet, het blok dat
onberoerd te midden van alle ontwikkelingen staat, een soort dictatoriaal systeem,
bijna een soort communisme met omgekeerde voortekenen. In deze situatie is het
belangrijk dat men ziet, dat de Kerk zich innerlijk ontwikkelt, dat de ‘democratische’
gedachte in de Kerk groeit. Wat het Concilie zegt over het bisschoppencollege, over
de ‘collegialiteit’ in de Kerk, over de eigen verantwoordelijkheid van de leek op grond
van het algemene priesterschap enz., kan van grote betekenis zijn voor het
Skandinavische katholicisme, juist in het gesprek met de Lutherse kerken. De plaats
van de bisschop als leraar en herder van de lokale kerk krijgt meer nadruk. Hij is
niet een ambtenaar van de paus, maar hij bezit deze opdracht uit hoofde van zijn
wijdingsmacht. Hij moet voor de plaatselijke kerk zorgen, niet alleen volgens allerlei
richtlijnen die in Rome worden opgesteld, maar zoals zijn geweten voor God het
hem voorschrijft in een bepaalde situatie. Ik geloof dat daarom ook de vormgeving
van de liturgie van uitzonderlijk belang zal zijn voor de toekomst. We zullen daardoor
in gesprek met de Lutherse kerk kunnen komen, omdat men een ander beeld van
het katholicisme gaat krijgen.

Hoe ziet u verder de vooruitzichten van oecumenische contacten en de verhouding
tot de Lutherse kerk in de toekomst?
Dat ligt in de afzonderlijke landen zeer verschillend. In Zweden en in Finland liggen
de verhoudingen wat dit betreft wel heel wat moeilijker dan in Denemarken.
Maar toch kan gezegd worden dat de oecumenische gedachte langzaam aan
diepte wint of in ieder geval een eerste aanzet heeft gevonden.
Wanneer ik speciaal over Denemarken mag spreken, dan is de oecumenische
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gedachte hier zeer levendig. Er groeit een levendig bewustzijn dat wij bij elkaar
horen, dat wij om zo te zeggen uit de loopgraven moeten komen. Men kan het ook
zo uitdrukken: vroeger hebben wij rug aan rug gestaan. Nu zien wij elkaar voor het
eerst in de ogen en spreken met elkaar. Wij bidden voor elkaar. En ik mag wel
zeggen, wij bidden met elkaar.
Daarbij komt het oecumenische gesprek, dat wij sinds jaren in Denemarken in
een kleine kring van bekende theologen met elkaar gevoerd hebben, waar wij in
alle openheid en eerlijkheid dingen met elkaar bespreken en proberen zo volledig
mogelijk de ander te verstaan, in zijn wereld door te dringen. Wij doen dat zo, dat
wij een katholieke theoloog over een protestantse thesis laten spreken en omgekeerd
een protestant over een katholiek thema. Zo leren wij elkaar begrijpen en trachten
te zien wat ons ondanks verschillende terminologie en theologie verenigt en wat wij
gemeenschappelijk hebben. En dan bemerkt men plotseling dat dat toch meer is
dan men aanvankelijk gedacht heeft.

En waar liggen de bijzondere moeilijkheden voor deze oecumenische ontwikkeling
in het Noorden?
De eerste moeilijkheid is wel deze dat het protestantisme in het Noorden om zo te
zeggen ‘in possessione’ is en dat daarom het katholicisme als uiterst kleine
minderheid voor hen een quantité négligeable is, waar het niet de moeite loont mee
in overleg te treden. Langzamerhand - zo hopen wij tenminste - zullen wij uit deze
positie geraken. De tweede moeilijkheid is, dat het niet gemakkelijk is met iedere
vorm van protestantisme een gesprek te voeren. Het moeilijkste is het wel met een
protestantisme dat zich beschouwt als een vage levensbeschouwing van het vrije
geweten, of dat gekenmerkt wordt door een idealistische filosofie, of door een
positivistisch wetenschapsbegrip en dat tegelijk daarmee de vaste grond van de
Lutherse belijdenisgeschriften en vooral die van de H. Schrift voor een deel verlaten
heeft.
Wat dit betreft is de theologische situatie in de Skandinavische landen zeer
verward. En ik moet daaraan toevoegen, dat helaas in enkele landen, zoals
bijvoorbeeld in Zweden, kerkelijk-politieke twisten uit het jongste verleden zich
gemengd hebben in de theologische discussies en deze zelfs grotendeels hebben
overschaduwd.
Dit alles is ongetwijfeld geen gunstige bodem voor het oecumenische gesprek.
Hoe meer echter de Lutherse kerk uit haar oorspronkelijke geest leeft, die nog heel
wat van het middeleeuwse katholicisme heeft bewaard, hoe meer ze ook werkelijk
bouwt op de H. Schrift, des te meer zal het ons gelukken in een gesprek met dit
positieve, oorspronkelijke Lutheranisme te komen. Hun vragen en hun problemen
zijn immers ook de problemen van onze tijd.

Afgezien van de verhouding tot het protestantisme doet zich voor de katholieke Kerk
in Skandinavië de vraag voor, hoe zij staat in heel het openbare leven van het
Noorden. Hoe denkt u daarover?
Als men de situatie historisch beziet, dan leefde het katholicisme in alle noordelijke
landen tot ongeveer de eeuwwisseling in een absoluut ghetto. De eerste
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doorbraak in de openbaarheid - zo kan men wel zeggen - gebeurde in Denemarken
door de bekering van de dichter Johannes Jörgensen, die met zijn literaire en
hagiografische werken een belangrijke bijdrage tot de nationale literatuur geleverd
heeft. In Noorwegen kwam die wat later, namelijk na de Eerste Wereldoorlog door
de overgang van de schrijfster Sigrid Undset (1924). Dit doordringen in het publieke,
culturele leven is dan verder uitgegroeid - in Zweden met een aantal publicisten,
schrijvers, kunstenaars en theologen die katholiek geworden zijn. Zo begonnen
langzaamaan katholieken zich te mengen in de culturele debatten. Maar meer nog
dan het feit dat katholieken een plaats kregen in het culturele leven van de
afzonderlijke landen, is de toestand gewijzigd, doordat de katholieke Kerk als
wereldkerk in de noordelijke landen een realiteit geworden is. Ik behoef slechts te
herinneren aan de invloed van paus Pius XII, en vooral aan die van paus Joannes
XXIII. Ik denk ook aan de indruk die een figuur als Kennedy in het Noorden gemaakt
heeft. Men heeft in Skandinavië plotseling gemerkt, dat het katholicisme toch niet
een afgestorven zaak is, maar een werkelijkheid in de moderne wereld waarmee
men nolens volens rekening moet houden. Dat heeft ongemerkt een gewijzigd
klimaat geschapen, waarin de katholieke Kerk de mogelijkheid heeft gehoord te
worden. Ze is een factor geworden die ook in het publieke leven weer bestaat.
Natuurlijk zijn nog lang niet al onze wensen in vervulling gegaan. Wij staan in het
openbare leven - ik denk hier vooral aan de massamedia, aan radio, televisie,
kranten etc. - nog tegenover verschrikkelijke, oude cliché's van oudsher ingewortelde
vooroordelen, tegenover een virulent, cultureel radicalisme, dat naar mijn mening
geheel verouderd is, maar dat ons nog steeds voor grote moeilijkheden plaatst, en
wij kunnen slechts hopen dat deze muur van misverstand langzaam doorbroken
gaat worden door een geduldige en constructieve arbeid. Dat zal nog veel moeite
kosten. Maar de eerste bres in de muur is er. Men moet vandaag met de katholieke
Kerk als geestelijke werkelijkheid rekening houden.

Gelooft u dat ondanks deze moeilijkheden de katholieke Kerk in het Noorden op
een of andere wijze een bijdrage kan leveren aan het geestesleven van de
Skandinavische landen?
Dat geloof ik wel en ik ben van mening dat zij dat eerst naar binnen moet doen.
Want de nieuwe oriëntering die nu in de katholieke Kerk zichtbaar wordt, moet zich
ook uitwerken in het Noorden. Het ambt van de bisschop moet een grotere nadruk
krijgen. Dan zal het bisschopsambt geconfronteerd moeten worden met de
feitelijkheden van het respectievelijke land, van Denemarken, Zweden, Noorwegen,
Finland, IJsland. Men kan geen algemene oplossingen aan de hand doen. De
bisschop moet in deze bepaalde situatie zijn beslissingen nemen, hij moet plannen
maken voor de toekomst. Hij kan niet alles aan het toeval overlaten.
Daar komt nog iets anders bij: in de toekomstige ontwikkeling van het katholicisme,
vooral in de naconciliaire periode, zullen zeker bisschoppenconferenties een
belangrijke rol gaan spelen. Wat is dan vanzelfsprekender dan dat de
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katholieke bisschoppen van Skandinavië in een soort kerkprovincie gaan
samenwerken om zo aan het eigen karakter van het Noorden recht te laten
wedervaren, bijvoorbeeld in de liturgie, de prediking, het bestuur, waar toch zeker
bepaalde verschillen zullen liggen met een meer zuidelijk katholicisme. De Kerk
hier krijgt zo een eigen vorm en ik geloof, dat deze typisch noordelijke vorm met
zijn nadruk op eerlijkheid, vrijheid, met zijn nadruk op het leken-element en de plaats
van de vrouw in het openbare leven, met zijn echte diepe vroomheid misschien ook
een bijdrage kan zijn tot de vormgeving van het katholieke leven in andere landen.
Ik denk daarbij vooral aan zuidelijke landen. Dat is echter maar één kant van de
zaak. Dat zou de bijdrage naar binnen zijn. Daarnaast is er nog een bijdrage naar
buiten.
Bij ons groeit steeds meer het gevoel dat wij er niet op de eerste plaats voor zijn
om nieuwe leden voor de Kerk te werven, maar dat wij als Kerk er zijn om anderen
te helpen, om hen te dienen. De Kerk is het sacrament van het dienen Gods in de
wereld. Wij moeten daarom er steeds meer toe komen anderen te helpen. Wij moeten
de speciale problemen van het Noorden, de morele, politieke, sociale, filosofische,
theologische kwesties bestuderen. We moeten zoeken naar een antwoord dat juist
hier gevraagd wordt. We kunnen niet eenvoudigweg oplossingen uit andere landen
overnemen. En misschien zal het type van de toekomstige katholieke leek in
Skandinavië er een zijn van iemand die niet op enigerlei wijze het katholicisme
predikt en bekeerlingen zoekt te winnen, maar van iemand die gedragen door een
diepe religieuze overtuiging, heel eenvoudig op zijn plaats als arts, arbeider, moeder
of vader in zijn gezin datgene doet wat de situatie nu van hem verlangt. Met andere
woorden de leek moet present zijn in de typisch noordelijke situatie, moet zijn bijdrage
leveren, dat het maatschappelijke leven, de hete cultuur, de hele gemeenschap
steeds menswaardiger, steeds menselijker wordt, zich steeds meer ontwikkelt naar
het voorbeeld van Christus. Dat is misschien het belangrijkste voor de toekomst.

Mag ik tot slot u nog een persoonlijke vraag stellen. Hoe ziet u na jarenlange
werkzaamheid in Kopenhagen en aan de universiteit daar uw opgave als katholiek
priester en theoloog in Skandinavië?
Daarop kan ik heel eenvoudig antwoorden, dat mijn taak aan de universiteit op de
eerste plaats niet de taak van een priester en theoloog is, maar die van een dienaar
van de wetenschap, van een onderzoeker, om zo te zeggen een anonieme christen,
die niet naar rechts of links gluurt hoe hij enig voordeel voor zijn kerk kan behalen,
maar die in stilte zijn dienst verricht en zo door zijn tegenwoordigheid ook een dienst
verleent aan de Kerk.
Dat geeft natuurlijk geen onmiddellijke vrucht te zien aan bekeringen of aan
resultaten. Het kan echter mede op de lange duur de katholieke Kerk geloofwaardig
maken in haar menselijke houding, in haar wetenschappelijke arbeid en tenslotte
misschien ook in haar religieuze overtuiging.
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Jonge Zweedse cineasten
Vilgot Sjöman
J. Burvenich S.J.
Wie zich een billijk oordeel wil vormen over de nieuwe Zweedse film, en dan niet
alleen over het fenomeen Bergman maar ook over het werk van de jonge cineasten
die de wacht beginnen af te lossen, moet zich hoeden voor simplificaties. Hoe
gemakkelijk wordt er in dit verband niet geschermd met slogans als ‘Bergman-mythe’
of ‘noordse mythe’, wat dan al gauw gelijk staat met ‘goedkoop erotisme’. Ik weet
wel dat deze legende door een klein deel van de Skandinaafse produktie opzettelijk
in het leven wordt gehouden, maar daarmee wordt niet weinig te kort gedaan aan
de ernstige bedoelingen van de belangrijkste Zweedse cineasten.
Misschien meer dan welke andere film ook en zeker evenzeer als in Italië de films
van een Germi of een Antonioni wil de echte Zweedse film een ‘geëngageerde’
kunst zijn. Of hij louter amusement is of dramatische conflicten uitbeeldt, in de
meeste gevallen is hij de vrucht van een uiterste gevoeligheid niet alleen voor het
metereologische, maar vooral voor het geestelijke klimaat van dit voor ons vaak
nog zo verre, noordelijke land. Dit engagement gaat veel verder dan wat velen in
de rest van Europa, met een mengsel van min of meer gezonde nieuwsgierigheid,
schijnheilige verontwaardiging en naïeve dweepzucht, als kenmerkend voor dit
klimaat beschouwen: verheerlijking van een absoluut ongebonden moraal enerzijds,
deugdzame geërgerdheid anderzijds over diezelfde vrijheid die, zegt men dan,
misschien wel tot sociale welvaart, maar in ieder geval ook tot een heel hoog aantal
zelfmoorden leidt.
Niet willekeurig verwijs ik hier ter vergelijking naar Germi en Antonioni. Deze twee
Italiaanse cineasten verschillen onderling van elkaar, zowel door hun talent als door
de visie welke zij ontwikkelen op de cultuur van hun land, maar één ding hebben
zij gemeen: zij vinden gehoor in heel de wereld. Hun universaliteit (vooral die van
Antonioni; Germi's overdrijvingen brengen de edelmoedige bedoeling en het
esthetisch evenwicht van zijn werk wel eens in gevaar) is juist de vrucht van hun
diepgaand engagement in de actuele problemen van hun eigen land en hun eigen
tijd.
Op dezelfde wijze zullen wij nooit een Vilgot Sjöman, een Jörn Donner en een Bo
Widerberg, om slechts de drie namen te noemen die ook in het buitenland meer
bekend zijn, op hun juiste waarde weten te schatten, als we niet beseffen hoezeer
zij geëngageerd zijn in de specifiek Zweedse mentaliteit. En daarvoor is
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het nodig, zich al ware het slechts in grote lijnen op de hoogte te stellen van deze
geestelijke problematiek.
Al jaren lang is er in Zweden een ‘wereldbeschouwelijk debat’ aan de gang. Het
wordt gevoerd in een voor ons vaak vreemd mengsel van volstrekte eerlijkheid,
klinische koelheid en verbeten ijver, die soms tot echt sectarisme ontaardt; er wordt
vaak gewerkt met diepgaande, soms ook met erg naïeve argumenten. De discussie
heeft betrekking op heel de Zweedse leefwijze, zij ontwikkelt zich naargelang de
problemen opkomen en roept zelf steeds weer nieuwe problemen op.
Harde jaren van strijd hebben Zweden tenslotte een benijdenswaardige welvaart,
rechtsgelijkheid en sociale zekerheid verschaft. Maar met verloop van tijd gaat deze
maatschappelijke structuur ook onvolmaaktheden en excessen vertonen,
voortvloeiend uit de logica zelf waarmee ze opgebouwd is. Velen in de elite geven
zich daar rekenschap van en deze bewustwording heeft het ‘culturele debat’ op
gang gebracht. De enen overdrijven de gebreken in de Zweedse samenleving uit
naam van een conservatisme dat te uitsluitend steunt op een twijfelachtig verleden;
de anderen negeren ze in een simplisme à la Rousseau, zij staan een algehele
gelijkheid voor die al even naïef is als gevaarlijk, omdat ze zo gemakkelijk tot een
nivellering naar beneden leidt. Aan de ene kant de weinig menselijke steriliteit van
het burgerlijke Ancien Régime, dat eeuwige waarden verwart met gebruiken en
privileges; aan de andere een nivellering die op korte termijn tot de sterilisatie van
de menselijke cultuur kan leiden. Het wereldbeschouwelijk debat - men is er zich
heel goed van bewust welke geestelijke waarden hier op het spel staan - duurt voort
en naargelang van de omstandigheden evolueert het, versmalt het, breidt het zich
uit.
Op een bepaald ogenblik in de voorbije jaren heeft het een duidelijk religieuze
inslag gekregen. Zowel de verstandelijke discussies als de gepassioneerde
stellingnamen spitsten zich toe op het religieuze mensbeeld. Heel de culturele
nalatenschap van een Strindberg en een Söderberg (en op een ander niveau kan
men daar de namen van Sigrid Undset en Selma Lagerlöf aan toevoegen, die de
massa directer aanspreken dan de intellectuelen) werd op het spel gezet en
geconfronteerd met het moderne mens- en wereldbeeld. Het was dan ook helemaal
niet toevallig dat op dàt ogenblik van het debat Ingmar Bergman en vele anderen
met hem voortdurend spiritualistische thema's in hun werk naar voren brachten.
Allen trokken zij op een of andere manier ten strijde tegen wat zij als de officiële
kerk beschouwden; sommigen, zoals Bergman, maakten van de religieuze onrust
de kern van al hun werken, zelfs van de schijnbaar lichtere. Zij gaven daarmee blijk
van hun engagement in het culturele debat, zij beïnvloedden het en werden er op
hun beurt door beïnvloed.
Op het ogenblik schijnt het religieuze probleem op de achtergrond te zijn geraakt.
Het is echter niet helemaal verdwenen, het blijft broeien. Naar het zeggen van vele
in het debat betrokken intellectuelen is deze voorlopige regressie voor een deel te
wijten aan de veel te zwakke en te uitsluitend defensieve deelname van de gelovigen
aan de discussie. Sommigen betreuren zelfs.
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en er is geen reden om aan hun oprechtheid te twijfelen, dat de kleine, maar
intellectueel achtenswaardige katholieke minderheid van het land veel te weinig en
te schuchter tot het gesprek bijdraagt.
Wat hier ook van zij, de discussie verloopt nu in een laicistische context. Op de
voorgrond is nu gekomen het probleem van de gelijkheid tussen man en vrouw en
waarschijnlijk in het spoor daarvan het obsederende probleem van de sexuele
vrijheid. Met een logica die voor wie echt en diep in geestelijke en religieuze waarden
gelooft soms iets schrikwekkends heeft, voeren nu voorstanders van de totale
gelijkheid het hoge woord. Een jonge, uiterst intelligente vrouw, Eva Moberg, schijnt
dit aspect van het debat te beheersen. Onverstoorbaar en veel minder naïef dan
op het eerste gezicht soms lijkt, treedt zij in het krijt voor de afschaffing van
eeuwenoude vooroordelen. Waarom wil men de vrouw aan de haard gebonden
houden? De biologische en psychologische redenen welke men daarvoor inroept,
zijn kunstmatig. Alsof de man niet evenzeer een biologische en psychologische rol
speelde in de voortbrenging en de opvoeding van de kinderen. Waarom moet de
vrouw alle publieke arbeid en verantwoordelijkheid ontzegd worden, waarom moeten
deze gebieden uitsluitend of hoofdzakelijk aan de man voorbehouden blijven? Eva
Moberg staat een nieuwe maatschappij voor, gebaseerd op een totale gelijkheid,
waarin de gezinsverantwoordelijkheid en de sociale functies helemaal gelijk verdeeld
worden tussen man en vrouw. Beider actieve aanwezigheid is nodig zowel in het
gezin als in het sociale leven. Zij moeten die onder elkaar verdelen in een soort
half-time-formule. Een formule die, met de nodige nuanceringen, helemaal niet zo
absurd is en zeker niet a priori te verwerpen.
Maar sommigen gaan in hun rationele logica ook verder. Gelijkheid betekent voor
hen ook totale vrijheid voor het sexuele leven van man en vrouw. Zij die zich bewust
zijn van de waarde van het gezin en van de sociale ontreddering van jonge mensen
uit ontwrichte gezinnen, trachten deze vrijheid binnen het perspectief van het huwelijk
te houden wanneer de jonge mensen er rijp voor zijn. Het is voor een gelovige
moeilijk, zelfs onmogelijk hun premaritale concessies goed te keuren. Maar zelfs
als hun conclusies vervalst worden door hun al te vaag spiritualistische of gewoon
materialistische levensopvatting, kan men respect hebben voor hun oprechtheid en
eerlijkheid. In deze eerbied blijft het gesprek mogelijk.
Ben ik hiermee ver van mijn onderwerp afgedwaald? Ik geloof het niet. Zoals men
een Antonioni niet echt kan begrijpen zonder de geestelijke achtergrond van zijn
werk te kennen - zijn scherp bewustzijn van de geweldige ‘mutatie’ welke zich in
onze samenleving aan het voltrekken is en die alle morele regels, instellingen en
waarden van het verleden op het spel zet - zo kan men ook de wereld van de
Zweedse cineasten niet begrijpen die, in omstandigheden welke totaal verschillen
van die waarmee wij meer vertrouwd zijn, voor hetzelfde probleem staan. In een
land als Italië laat de geestelijke aanwezigheid van het christendom zich nog zo
sterk voelen, dat ze een ‘eerlijke leek’ als Germi irriteert en andere Europese priesters
van de filmcultuur soms tot een belachelijk sectarisme verleidt. In Zweden
daarentegen, waar het christendom nog
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steeds staatsgodsdienst is, is de invloed van het christendom zo vervaagd, dat er
bij sommige cineasten helemaal niets meer van te merken is: geen positieve
belangstelling, maar ook geen negatieve reactie meer. Om redenen die anderen
beter kunnen analyseren dan ik, zijn er in de huidige generatie slechts enkelen,
zoals een Sjöman bijvoorbeeld, die nog door religieuze onrust bewogen worden;
de meeste jongeren echter (een Jörn Donner, een Bo Widerberg, op wie we in een
volgend artikel terugkomen) missen nagenoeg iedere religieuze dimensie.

Vilgot Sjöman
Vilgot Sjöman is pas laat met filmen begonnen. Hij heeft eerst romans geschreven,
essays, toneelstukken en.... reportages over zijn vele reizen in Europa en Amerika.
Daarin laat hij zich kennen als een typisch Skandinaafse waarnemer: aandachtig,
een beetje op zijn hoede, gevoelig voor wat er in andere landen anders is dan in
Zweden, geduldig zoekend naar wat er onder de oppervlakte ligt om dit dan te
toetsen aan de veeleisende maatstaf van zijn oprechtheid. Vooral de filmwereld
boeide hem. Ontelbare mensen uit dit milieu heeft hij ontmoet en ondervraagd;
steeds tracht hij achter het masker van de managers en de idolen het menselijk
gelaat te ontdekken; hij lijdt er zichtbaar onder als hij in deze plaasteren wereld
slechts leugen en schijn vindt; onbarmhartig ontmaskert hij alle valsheid, maar
ontdekt hij ergens een menselijke bewogenheid, dan is het of zijn hele wezen gaat
trillen. Zijn reisjournaal I Hollywood (In Hollywood) vormt een uitvoerig (320 pp.) en
aangrijpend menselijk document, dat beslist een ruimere bekendheid verdient.
Dat hij later zelf films ging maken - overigens zonder enige noemenswaardige
technische voorbereiding - is voor een groot deel te danken geweest aan de
aantrekkingskracht welke het werk van Bergman op hem uitoefende. Bergman
moedigde hem aan; de eerste beslissende stap zette hij als assistent bij Bergmans
Nattvardsgästerna (Avondmaalsgasten): ‘Mijn smaak voor het theater en de film lag
ten grondslag aan mijn gefascineerde bewondering voor Ingmar Bergman en ook
aan mijn angst voor hem’.
Gefascineerde bewondering én angst. De manier waarop Sjömans samenwerking
met Bergman begon, kan deze ambivalente verhouding misschien verklaren. De
diepste oorzaak ervan ligt echter in Sjömans persoonlijk engagement.
Toen Bergman hem aanbood mee te werken aan Nattvardsgästerna, was Sjöman
zo eerlijk, dat hij hem eerst wilde spreken over zijn eigen geestelijke problemen. Hij
was namelijk bang dat deze zijn medewerking aan een uitgesproken religieuze film
in de weg zouden kunnen staan. Hij stelde Bergman dan ook voor dat deze eerst
zou lezen wat hij in 1956, rond de tijd dat het wereldbeschouwelijk debat in Zweden
de religieuze kant uitging, geschreven had in een van zijn reisjournaals. Toen ikzelf
Sjöman voor het eerst ontmoette in 1963, vroeg hij me hetzelfde en hij bezorgde
me het boek: Flygblad (Losse Bladen, Stockholm, 180 pp.). Voor een goed begrip
van wat Sjöman geestelijk bezighoudt, acht ik het onontbeerlijk hier een uitvoerige
passage te citeren
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uit het hoofdstuk Bergspredikan (Bergrede); het is geschreven naar aanleiding van
een bezoek aan de Grand Canyon:
‘Wat heb ik in de grond eigenlijk geloofd? Hoe diep ben ik in het christendom
doorgedrongen? Ik weet heel goed: op het ogenblik zelf dat ik op deze vragen een
antwoord wil geven, ontneem ik me de mogelijkheid er iets over te zeggen dat
helemaal waar is.
Hij was ergens daarboven, heel vroeg al. Niet echter om mij rust te geven. Hij
waakte niet over me, hij bewaakte me. Kleine pocketgod, mijn blijvend slecht
geweten. Gij met uw schuldgevoel, gij, verborgen leed. Het enige wat u bekommerde:
de moraal.
Later vatte ik het idee op een onderzoek in te stellen naar het beeld dat de mensen
zich maken van God in wie zij menen te geloven, voor wie zij neerknielen. Wat 'n
verrassingen zou dat niet geven! Welke parodieën, welke nachtmerries zou ik vinden:
sombere, verschrompelde, nooit ontwikkelde beelden. Hoeveel christenen bewaren
zulke beelden in hun donkere kamers? En de atheïsten - allemaal kinderen van
dominees en van de Vrije Kerk - zoeken maar voort hun weg, nog lang nadat zij de
herinneringen van hun christelijke jeugd uit hun kamers gehaald hebben. God van
de hemel: een begerige, seniele oude man, die grijs en stijf van boven op ons
neerkijkt. Het enige wat hem interesseert is de sex van de mensen. Hoe is het
mogelijk dat deze parodie van de christelijke God onlangs nog zulk een rol heeft
kunnen spelen in het cultureel debat? Omdat hij zoveel mensen getiranniseerd
heeft.
Persoonlijk kende ik slechts heel weinig mensen die hun God direct gevonden
en op tijd ontmoet hadden, lang voordat in hun puberteit het morele probleem
opgeblazen werd tot een religieuze crisis. Ik had de indruk dat déze mensen werkelijk
verlost waren. Voor de meesten van hen was het woord “moraal” losgemaakt van
God, als een etiket. Omdat zij hem liefhadden en in staat waren hem in vol
vertrouwen te beleven, zelfs in de moeilijkste keuzen en conflicten. Zij lagen niet
ziekelijk op de loer op boodschappen. Zij reciteerden geen gebedsformules om raad
te vragen. Een mens die echt hef heeft, vindt zijn vreugde in het gelukkig maken
van de mensen die hij liefheeft. Het is langs deze weg dat het probleem van hun
leven voor hen een oplossing heeft gekregen. Hun daden vloeiden voort uit hun
liefde.
Maar voor de meeste mensen is dit klaarblijkelijk niet het geval geweest. Wat zij
hun geloof noemden, was slechts een moraliteitsbehoefte. Zij waren overtuigd dat
zij slechts gered zouden zijn op het ogenblik dat zij de juiste ritus hadden gevonden:
op dat ogenblik zouden zij in staat zijn slechte gedachten en onkuisheid te vermijden,
hun onverdraagzaamheid af te leggen, de sigaret te laten of welk gewicht ook van
zich af te werpen dat hen het meest beangstigde. Daarom ontsnapten zij aan het
christendom zodra zij de vrome bijeenkomsten van hun schooltijd verlaten hadden,
de tent van de revival-predikant of hun Oxford-paviljoenen. Hun godsdienstigheid
bedekte slechts hun morele angst. Het christendom had hen slechts aangetrokken
door zijn zoete honinggeur: de belofte, hun nauwkeurige voorschriften te geven. Er
was geen sprake
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van een relatie tussen U en hen. Zij hielden van geen enkele god.
Hoeveel tijd is er niet overheen gegaan voor ik op een dag in het hart van het
woord “godsdienst” het woord “liefde” ontdekte.
Later kwam ik in aanraking met de laicistische moralisten. En met de
pseudoreligies. Deze twee richtingen liepen natuurlijk sterk uiteen, maar op één
punt ontmoetten ze elkaar. De laicistische moralisten waren uiterst gevoelig voor
de morele waarden en hun schakeringen (fijner dan die van de meeste christelijke
moralisten). En was hun waardenschaal niet onaanvechtbaar? Zij haatten overdreven
gevoelens, hebzucht, machtsbegeerte, domheid. Moed, fijngevoeligheid, oprechtheid
en edelmoedigheid stonden daarentegen hoog in aanzien. Vandaar hun
doordringende blik en hun psychologisch doorzicht. Maar wat deden zij met een
mens die nu eenmaal ijdel was of verwaand? Wat deden zij met de vele hebzuchtige,
zelfingenomen mensen? Waren dat allemaal verdorven leugenaars? Allemaal
harteloos? Zij bekommerden er zich gewoon niet om. Waren iemands eigenschappen
verwerpelijk, dan verwierpen zij de hele mens. Hun moralisme stond in principe
gelijk met haat. Juist omdat zij sommige mensen afzonderden van de anderen. En
wie zo afgezonderd werd, had geen recht meer op hun barmhartigheid.
En de pseudo-religies: het spiritualisme, de theosofie, de Christian Science?
Allang was ik me bewust van hun verblinding. Zij sloten de ogen en met een glimlach
schoven zij het menselijk tekort opzij. Ze zagen noch het kwaad, noch het lijden; de
Christian Science moffelde dood en ziekte weg als slechte kaarten in een te mooi
spel. Voor de naïeve goede wil die eraan ten grondslag lag, had ik nauwelijks
aandacht. Ik had immers allang iets anders gezien: het principe van een subtiel
egoïsme. Men kon het woord “vergiffenis” niet uitspreken of dit egoïsme ging aan
het steigeren als een raspaard met verfijnde leden. Eigenliefde lijdt onder de behoefte
aan vergiffenis.
O de gedweeheid van de theosofen! Zij kunnen hun lot slechts verdragen door
het te laten opgaan in de “karma”. Alsof wij in ons leven nooit méér kwaad kunnen
doen dan we zelf kunnen verdragen. Vergiffenis kwetst de eigenliefde, de “karma”
laat ze intact. Van de ene incarnatie in de andere draag ik mijn goed en mijn kwaad;
zonder hulp, in nederig vertrouwen op mezelf, tot aan mijn bevrijding uit de kringloop.
Welke hoogmoedige nederigheid, die haar eigen beeld verfijnt tot het helemaal
volmaakt is.
Het laïcistische moralisme en de pseudo-religies verborgen in de grond zelf van
hun principes een subtiel egoïsme.
Tegenover dit egoïsme, de evangelies. Christus, de schrikwekkend nederige, die
geen steen van mijn huis op de andere laat. Wie de cirkel, door Christus getrokken,
zou kunnen binnentreden, zou ervaren dat zijn ik losgerukt wordt en helemaal
ontworteld. Hij zou niet meer voor zichzelf kunnen bestaan, maar slechts in
gemeenschap met anderen.
Op welke grondslag baseerde ik deze kritiek? Het egoïsme van de moralisten en
de pseudo-religies kon slechts vanuit een christelijk uitgangspunt bekritiseerd worden.
Was ik zelf een christen? Nee, maar ik hoorde tot de christelijke soort. In mijn
ontmoeting met de andere systemen reageerde ik even instinctief als
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een dier dat een andere diersoort ontmoet. Hun lijfgeur was de mijne niet. Ik voelde
me bij hen niet op mijn plaats. Eéns, generaties geleden, had ik het christendom
ergens in mij opgenomen, als een gave, als een eis. Die ontdekking maakte me niet
blij. Om verschillende redenen wekte ze zelfverachting. Deze kwetste natuurlijk mijn
eigenliefde. En wat nog pijnlijker was, heel dit proces gaf me een gevoel van
onechtheid, zoals men weet tot een soort te behoren, maar de consequenties van
dit toebehoren niet wenst te aanvaarden. Dit gevoel leidde tenslotte tot de beslissing,
dit halve toebehoren overboord te werpen en het nooit meer opnieuw te gebruiken,
nooit meer enige religieuze sensibiliteit te doen herleven, zelfs niet in een roman.
Wat ik in mezelf aan christendom ontdekte, was immers geen geloof. Het was ook
geen “leven”. Het was een “waardering”.
En nu? Als God eens bestond, ver van de coulissen van de parodieën en
nachtmerries? Als hij eens opstond en de mens tegemoet kwam, hem zijn waar
gelaat liet zien - wie zou Hij zijn? Hij zou diegene zijn die wij allemaal diep willen
inademen, aan wiens bloed wij allen deelhebben. De reden waarom de christelijke
droom ervaren wordt als een veel grotere dan alle andere vertroostende dromen,
is juist dat zijn God zo'n ongelooflijk menselijk gelaat heeft. Dit gelaat is veel meer
dan Wijsheid, meer dan Belofte van Onsterfelijkheid, meer ook dan wat ik lang
gemeend heb dat het was: Verklaring van de grote samenhang van het leven. De
Wijsheid zou slechts steen zijn, de Verklaring zou zonder vreugde zijn en de
Onsterfelijkheid van mijn ziel een gevangeniscel voor de eeuwigheid, als het me
tenslotte niet gegeven werd God te zien.
Als de christelijke droom waar kon zijn, dan zouden dood en leven hun
angstwekkendheid en zinloosheid verliezen, omdat alle eenzaamheid zou opgeheven
worden. Onze zielen zouden daardoor niet “klaarder zien”, geen subtiele wijsheid
inademen, geen “exacte kennis” bezitten, zelfs niet een of andere vorm van
vergoddelijking of vervolmaking. Maar ze zouden zich onherroepelijk overleveren
aan Gods wateren.
Wat is het houvast van het geloof? Zijn enig houvast is een man, ver weg, niet
reëler dan een atmosfeer, een visioen, een man van wie men zich nauwelijks iets
méér kan voorstellen dan wat voetsporen op een stoffige weg, een hof van Olijven
en een avondmaal. Hij wandelt langs het meer van Genesareth en zegt: zo is het.
Gelooft in mij. Zo is het. Mijn vader is in de hemel.
Wat blijft er van het christendom over? De overtuiging dat de mensen, diep in
zich, aan elkaar gelijk zijn. Het geloof dat niets op aarde, geen engel en geen duivel
of wat dan ook in dit leven en in de dood mij scheidt van mijn broeder. En
voortdurend, in het diepst van de christelijke droom, ontspringt een bitter en
vernederend en tegelijk van heimwee vervuld besef: dit zou waar kunnen zijn. Zo
zou het leven tussen de mensen kunnen zijn. Zo zou het leven op aarde geschapen
kunnen zijn. Wij hebben allemaal dezelfde situatie, dezelfde schuld, dezelfde hoop
gemeen. En toch kwetsen wij elkaar ieder ogenblik opnieuw’.
Ik zou dit lange uittreksel uit Sjömans Flygblad (pp. 139-144) hier niet vertaald
hebben als het niet van uitzonderlijk belang was om vele Zweedse
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kunstenaars en denkers te begrijpen. Het werpt een vreemd licht, niet alleen op
Vilgot Sjöman zelf, maar ook op vele diepere motieven in het werk van Bergman.
Ook Bergman, die toch de zoon is van een dominee, heeft het geloof verworpen,
maar getekend door het christendom en tegelijk door een instinctief burgerlijke,
maar misschien nog te individualistische liberale levensopvatting, mondt zijn religieus
zoeken steeds weer uit op het postulaat van een mysterieuze, wezenlijke en
onontkoombare samenhang tussen God en de liefde van de mensen.
Ik kan me voorstellen dat de lectuur van dit geestelijk dagboek Bergman nog meer
aangespoord heeft om Sjöman uit te nodigen tot medewerking aan zijn
Avondmaalsgasten. Eenmaal aan het werk heeft Sjöman het boeiende en uitputtende
avontuur van deze harde, maar oprechte en authentieke film dag na dag opgetekend
(L 136, En Dagbok med Ingmar Bergman). Het zou heel interessant zijn, sommige
dialogen van deze film, die geschreven zijn lang voordat Bergman Sjömans dagboek
leerde kennen, naast Sjömans belijdenissen te leggen. Daaruit zou, geloof ik, in
ieder geval blijken dat Bergmans film in zijn onverbiddelijkheid verder gaat dan de
conclusies van Sjöman.
In de harde school van Bergman, in de ononderbroken en alles eisende
studio-arbeid leert de reeds ervaren schrijver Sjöman nu zijn eerste stappen zetten
als cineast. Bergmans discipline en opvattingen zullen echter zwaar blijven wegen
op Sjömans eigen filmwerk, vooral doordat hun beider temperamenten wat de
sensibiliteit betreft zo dicht bij elkaar staan. Bovendien mist Sjöman (in tegenstelling
met een Donner en een Widerberg) een persoonlijke filmische opleiding. Dit gebrek
aan ervaring en vooral aan specifiek technische vorming verklaart wellicht waarom
Sjöman zich veel beter thuis voelt in de studio dan in de open lucht en steeds een
nauwgezet uitgestippeld scenario nodig heeft. Het verklaart ook zijn bijna overdreven
respect voor de acteurs met wie hij werkt; hij mist Bergmans vertrouwelijke en
soepele autoriteit.
Dit belet niet dat zijn eerste film, Alskarinnan (De maîtresse), met Max von Sydow
en Bibi Andersson (een uitstekende raadgeefster, die alle knepen van het vak kent
en naar wie Sjöman graag luistert) reeds een overtuigend werkstuk is. De film vertelt
de ontwikkeling van een jonge vrouw. Zij is verloofd met een jongen die geestelijk
niet helemaal volwassen is, maar een getrouwde man wil van haar zijn maîtresse
maken; hij heeft echter de moed niet haar alles te geven. De film getuigt van een
grote visuele gevoeligheid, van een duidelijk vermogen om een inwendig klimaat
zichtbaar te maken. Het slot - de vrouw verkiest de eenzaamheid, liever dan slechts
de maîtresse te zijn van een man wiens liefde niet ver genoeg gaat om totale gave
en wedergave te zijn - verraadt Sjömans eerbied voor de menselijke waardigheid
in een typisch Zweedse context: de sexuele vrijheid is hier geen vrijblijvend spel,
doch een onhandig, onvolmaakt, maar oprecht zoeken naar een ware bestaansreden
in de wereld van de mensen.
Voor zijn volgende - geruchtmakende - film inspireert Sjöman zich op een roman
van Cars Görlig, 491. Een vreemde titel, die niets anders betekent dan de som van
het aantal keren dat men volgens het evangeliewoord vergeven
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moet. Zeven maal zeventig maal. Maar wat doet men de keer daarna?
Een jonge idealist neemt, met de toestemming van een rechter, een groep jonge
raggare, Zweedse nozems, in zijn huis op om mee te werken aan hun heropvoeding
in vrijheid. Zij stellen zijn ‘evangelisch geduld’ (de jonge idealist heet Krister en de
symboliek daarvan is nogal duidelijk) hard op de proef. Ze geven zich over aan
sexuele ongeregeldheden waarin ze een jonge prostituee betrekken. Een van de
jongens wordt ontgoocheld door de rechter, die een pederast blijkt te zijn. Als de
bende daarop, in brutale verbittering, de boel kort en klein slaat, eist Krister, uitgeput,
dat ze deze keer de schade betalen. Het meisje gaat de hele nacht de straat op; de
jongens gooien het geld dat ze daarmee verdient, de man in het gezicht die één
keer niet heeft weten te vergeven. Afschuw vervult hen zowel voor de deugd, die
in hun ogen slechts hypocrisie is, als voor het kwaad dat hen overal omringt,
obsederend en verpersoonlijkt in het meisje, op wie zij zich schandelijk wreken.
Dit gegeven raakt een universeel probleem, dat echter in de specifieke uitdrukking
die het hier krijgt, wel bijzonder Zweeds is: waar ligt de weg tussen het verleden en
het heden; tussen de deugd die haar vitale christelijke zin verloren heeft en
benauwend puriteins is geworden, en de onmogelijke bandeloosheid van het instinct?
Görlings roman getuigt van een verregaande vrijmoedigheid en een bijna klinische
nauwkeurigheid in de beschrijving van het kwaad. Sjöman voelt zich aangetrokken
door het thema, maar hij brengt er enkele wijzigingen in aan. Enkele scènes die
onmogelijk op het scherm gebracht kunnen worden, laat hij vervallen. Andere echter
laat hij staan, gedreven door een geweldige, niet voldoende evenwichtige behoefte
om taboes te doorbreken. Ook Bergman heeft dat gedaan en ook hij heeft daarmee
veel beroering verwekt. Maar Sjöman is nog geen Bergman. Indien zijn film het werk
van een meester van het beeld en het symbool was geweest, zoals b.v. Het Zwijgen
van Bergman, dan was Sjöman misschien geslaagd in zijn gewaagde onderneming.
Ondanks zijn grote visuele kwaliteiten, mist het werk nu eenheid. De scènes blijven
te ‘realistisch’ en laten de bedoelingen van de auteur niet duidelijk genoeg zien. Het
nogal duistere symbolisme sluit niet direct genoeg aan bij de actualiteit van de
wereldbeschouwelijke discussie in Zweden. Voor de meeste toeschouwers blijft het
gesloten. Hun eerste reactie op dit oprechte, maar onhandige werk van een wellicht
nog te gevoelige en te romantische cineast is ergernis. Het debat dat erover ontstond,
reikte nergens tot de bedoelingen van de auteur. De censuur kwam tussenbeide.
Sjöman beseft niet concreet genoeg dat film een kunst is voor de massa, dat de
volledige vrijheid die hij voor zichzelf opeist, in deze kunst heel moeilijk, ja, sociaal
schadelijk kan zijn. Hij is soms te uitsluitend kunstenaar om deze sociale imperatief
te begrijpen. Hij windt zich op en keert terug naar het theater, waar hij een van zijn
stukken, Hattasken (De hoedendoos), regisseert. Het theater, dat hogere eisen stelt
aan de toeschouwers en daardoor minder ‘massaal’ werkt, leent zich beter tot de
‘gewaagde’ thema's welke hij nodig acht om de hypocrisie en de holle, formalistische
taboes van een al te burgerlijke Zweedse bourgeoisie te doorbreken. Maar de film
laat hem niet los. Hij bewondert Carné, maar ook Fellini (wat al
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meer geruststellend is; de Carné van Les Tricheurs is helemaal niet zo'n
geëngageerde sloper van taboes als sommigen schijnen te denken); Antonioni ook,
wie hij echter verwijt ‘dat hij zich in een te enge sector ophoudt in een grote, witte
angst, bedekt als door een doorzichtig glazuur’. De film laat hem niet los, en zojuist
heeft hij een nieuw werk voltooid: Klänningen (Het kleed), naar een roman van Ulla
Isacsson. De roman vertelt het verhaal van een moeder en haar dochter. De moeder,
een weduwe, wordt ten huwelijk gevraagd door een man die haar eindelijk trouw
wil zijn; het meisje wordt verpletterd onder de vitale en rijpe persoonlijkheid van de
moeder, is overgeleverd aan de verschrikking van een moeilijke puberteit en wordt
daaruit tenslotte bevrijd door een half-egoïstische, half-sentimentele, maar
ondernemende jongeman. Op het jongste Filmfestival van Berlijn, waar de film voor
het eerst in het buitenland vertoond werd, heeft Sjöman me het volgende verteld
over zijn bedoelingen. Hij heeft U. Isacsson gevraagd de roman voor hem te wijzigen.
De jongen verdwijnt uit het scenario en met hem het religieuze probleem van de
adolescent. De kern wordt een scherp geobserveerde en diep doorvoelde analyse
van ‘twee voor de vrouw uiterst belangrijke perioden uit haar leven: de puberteit met
de eerste, troublerende lichamelijke ontplooiing, en het climacterium, dit soms zo
moeilijke besluit van de lichamelijke bloei’. Dit is een thema à la Bergman, zegt
Sjöman, maar hij heeft het opzettelijk vernauwd en toegespitst op een louter instinctief
fenomeen, dat door de puriteinen voor taboe wordt gehouden. Het kwellende
geestelijke probleem dat ermee samenhangt, heeft hij bewust uitgesloten; hij wijst
het echter niet af.
Sjöman is een goed romancier, een interessant essayist, een merkwaardig ‘reporter’
en een begaafd theaterman, maar als cineast heeft hij nog niet de volle rijpheid
bereikt. Hij worstelt nog steeds met het moeilijke filmmedium. Is dit het enige dat
hem remt? Of wordt hij ook gehandicapt door het feit dat hij zich nog te veel
geëngageerd weet in een wereldbeschouwelijk debat waarvan hij persoonlijk het
dilemma niet kan oplossen? Hij is nog te religieus om een vrijheid te aanvaarden
die alle vooraf vastgestelde moraal wegveegt; hij is te weinig christelijk om naar de
bron zelf te gaan van een vrijheid waarin de persoonlijke aspiraties en de universele
broederlijkheid, die hem obsederen, voorgoed in de levende God gefundeerd zijn.
Het getuigenis dat hij levert, blijft er nog verward door, maar het is edelmoedig en
uitermate boeiend.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Vietnam
Vo Nguyen Giap werd in 1912 in het toenmalige Annam geboren. Intelligent en fel
nationalistisch werd hij reeds jong door de Franse koloniale veiligheidspolitie in het
oog gehouden en na onlusten in 1930 in Hue gearresteerd. Weer vrijgelaten sloot
hij zich tenslotte aan bij de communistische partij en toen deze bij het uitbreken van
de tweede wereldoorlog werd verboden, week de inmiddels tot doctor in de rechten
gepromoveerde geschiedenisleraar uit naar China, waar hij toetrad tot de in 1941
in Tientsin door Ho Tsji Minh opgerichte Vietminh. Hij kreeg de opdracht
ondergrondse groepen van rebellen te vormen en leidde de guerilla-oorlog tegen
de Japanners. Nadat deze verslagen waren, werd Giap minister van binnenlandse
zaken in de eerste regering van Ho Tsji Minh in Hanoi en toen eind 1946 de strijd
tegen de Fransen begon werd hij opperbevelhebber van het Vietnamese leger. Als
zodanig had hij groot succes getuige de overwinning bij Dien Bien Phoe in 1954
waar het lot van de Franse heerschappij in Achter-Indië werd bezegeld. Nu is hij
behalve nog steeds opperbevelhebber tevens minister van defensie, vice-premier
en lid van het centrale comité van de communistische partij in Noord-Vietnam; hij
is de gedoodverfde opvolger van Ho Tsji Minh en men meent, dat hij het eigenlijk
is die nu reeds praktisch de leiding in handen heeft. Volgens de Verenigde Staten
is het ook Giap, die vanuit Hanoi leiding geeft aan de militaire operaties der Vietcong
in Zuid-Vietnam, hetgeen echter door Noord-Vietnam wordt ontkend.
Hoe dit ook zij, zeker is, dat de door Giap ontwikkelde en verschillende keren met
succes in praktijk gebrachte theorieën over de guerilla-oorlog in Zuid-Vietnam worden
toegepast. Zijn ideeën in dezen werden beïnvloed door Mao Tse Toeng, die op zijn
beurt inspiratie vond bij de ongeveer 25 eeuwen geleden levende Chinese generaal
Soen-Tsoe. De principes zijn vrij eenvoudig. Allereerst moet de steun van het volk
worden verkregen, want het leger moet deel uitmaken van het volk of zoals Mao
stelde, zich ‘als een vis in het water’ voelen; dank zij deze steun kunnen de guerilla's
zich praktisch ongrijpbaar maken voor hun tegenstanders, zoals de Franse troepen
15 jaren geleden en de troepen der Verenigde Staten nu herhaalde malen hebben
ondervonden. Het is daarom belangrijk, dat het volk overtuigd wordt en dat er een
strenge tucht
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heerst in het leger, opdat de guerilla's de massa niet tegen zich krijgen. Sterke
posities van de vijand moeten vermeden worden en er moet alleen gevochten worden
als men zeker is van de overwinning en dit op het tijdstip en het terrein door de
guerilla-commandant bepaald. Giap onderscheidt 3 fasen in de strijd nl. een
defensieve fase, waarin de sterke steunpunten rustig onder controle van de
tegenstander worden gelaten; vervolgens een periode van verspreide speldenprikken,
zodat de vijand zijn troepen over het gehele land moet verspreiden en voortdurend
in onzekerheid verkeert over tijd en plaats van de volgende actie en tenslotte het
algemene tegenoffensief om de vijandelijke hoofdmacht te verslaan.
Men meent nu, dat Giap van de regenperiode vanaf mei van dit jaar heeft willen
gebruik maken om de laatste fase te voltooien. Uitgaande van zijn uitgesproken
overtuiging, dat Zuid-Vietnam het model is voor de nationale bevrijdingsoorlogen
van deze tijd en dat, wanneer de in de guerilla-oorlog geoefende Amerikaanse
troepen hier konden worden overwonnen, dit overal ter wereld zou moeten lukken,
hechtte Giap grote waarde aan het verloop van de strijd gedurende de huidige
moesson. De activiteiten werden opgevoerd en de Zuid-Vietnamese legers en hun
‘adviseurs’ werden voortdurend in het nauw gedreven; de toch al niet sterke regering
in Saigon werd weer eens omvergeworpen door haar eigen generaals en er kwam
een ogenblik waarop het voor Washington moeilijk was uit te maken wie nu eigenlijk
de wettige regering vormden. Intussen zag president Johnson zich genoodzaakt
steeds meer troepen te sturen en de bombardementen op Noord-Vietnam verder
uit te breiden, hetgeen het gevaar van ‘escalation’ of trapsgewijze vergroting van
de oorlogsinspanning aan beide zijden telkens groter maakte en dit zou kunnen
leiden tot een direct ingrijpen van communistisch China in de strijd en dus tot een
oorlog tussen de Verenigde Staten en Peking.
Om dit te voorkomen hebben de Verenigde Staten reeds 5 maanden geleden
een voorstel gedaan tot ‘onvoorwaardelijke’ onderhandelingen, maar alle pogingen
om de partijen aan de conferentie-tafel te brengen zijn tot nu toe mislukt of die nu
gedaan werden door een zeventiental niet-gebonden landen, door secretaris-generaal
Oe Thant, door de Engelse prime-minister Wilson samen met het Gemenebest, of
door een der leden van het laatstgenoemde, Nkrumah van Ghana. Hanoi bleef hierin volledig gesteund door Peking en tenminste voor de buitenwereld (daar het
zich niet kon veroorloven lijnrecht tegen de opvattingen van Mao Tse Toeng in te
gaan en hierdoor het conflict met Peking te verhevigen) ook door Moskou vasthouden aan de voorwaarde dat de Amerikaanse troepen uit Zuid-Vietnam
moesten worden teruggetrokken voor er sprake kon zijn van onderhandelingen;
verder wil Hanoi de Vietcong als volwaardige onderhandelingspartner erkend zien,
terwijl Washington haar hoogstens kan aanvaarden als deel van een
Noord-Vietnamese delegatie. In de vaste overtuiging, dat gezien de situatie de
Vietcong spoedig een algehele overwinning zou behalen, voelde Hanoi, m.a.w.
Peking, niets voor onderhandelingen.
Hiertegenover maakte president Johnson duidelijk, dat de Verenigde Staten
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geen ander doel nastreefden dan het recht voor het Zuid-Vietnamese volk te
waarborgen om in vrije verkiezingen, in het Zuiden of in heel Vietnam onder
internationaal toezicht te houden, te beslissen over het eigen lot; deze belofte hadden
zij eens gedaan en hij achtte het catastrofaal voor de hele wereld, wanneer hieraan
niet werd vastgehouden. Hij waarschuwde, dat er geen snelle oplossing voor de
moeilijkheden bestaat en dat de oorlogsinspanning vergroot moest worden, daar
een door de communisten beheerst Azië de veiligheid van de Verenigde Staten zou
bedreigen; hij maakte duidelijk, dat de Verenigde Staten zich in Zuid-Vietnam niet
zouden overgeven en dat zij niet zouden terugtrekken; als de communisten inzien,
dat zij met geweld geen resultaat bereiken, zullen zij tot de conclusie moeten komen,
dat een vreedzame regeling onvermijdelijk is, aldus de president op een
persconferentie op 28 juli. De aanvankelijk ook in de Verenigde Staten geuite kritiek
op de presidentiële politiek in Vietnam begint nu te verstommen; men begint in te
zien, dat de Verenigde Staten in elk geval op dit ogenblik niet anders kunnen. Tot
deze vermindering van de kritiek zal ook wel hebben bijgedragen een nogal
spectaculair succes der Amerikaanse troepen in de tweede helft van augustus
behaald op het Vietcong-leger in de tot nu toe grootste veldslag van deze oorlog.
Aanvankelijk meende men al, dat men als gevolg hiervan in Hanoi wel eens tot het
inzicht zou kunnen komen dat het moesson-offensief niet het resultaat zou opleveren
dat men ervan verwacht had en dat er nu dus kans zou zijn op een vreedzame
oplossing. Allerlei geruchten deden de ronde; zo zou generaal de Gaulle zich gereed
houden zijn bemiddeling aan te bieden. Dat de Gaulle in het algemeen bereid is om
te bemiddelen, willen wij graag aannemen, maar dan gaan zijn gedachten in de
richting van een geneutraliseerd verenigd Vietnam en zoals de zaken er nu voorstaan
is daar nog weinig kans op; officieel is nu ook in Parijs elke bemiddelingspoging op
dit ogenblik ontkend. Ook de Egyptische president Nasser zou zijn diensten willen
aanbieden; misschien moeten zijn reizen naar Moskou en Belgrado van de laatste
tijd in dit verband worden gezien, maar over het resultaat van zijn activiteiten is nog
weinig bekend. Veel zal afhangen van het antwoord op de vraag hoe groot de invloed
van Moskou is in Hanoi en hoe de verhouding Moskou-Peking zich ontwikkelt.

Singapore
Op een voor Indonesië volkomen onverwacht tijdstip heeft de confrontatiepolitiek
van Soekarno tegen de federatie Maleisië succes gehad. Deze federatie was in
1963 ontstaan als middel om Singapore te verbinden met Malakka en omdat de
bevolking van eerstgenoemde hoofdzakelijk bestond uit Chinezen en men vreesde
voor een te groot overwicht van deze bevolkingsgroep, werden de Britse gebieden
op Borneo, met uitzondering van Broenei, aan de federatie toegevoegd. Het is echter
niet gelukt een evenwicht te brengen in de deelname der bevolkingsgroepen aan
het bestuur der federatie, daar de Maleiers weigerden aan de Chinezen van
Singapore een vooral met hun economische betekenis overeenkomstig aandeel te
verlenen. Zo ontstonden er moeilijkheden en op
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7 augustus sloot de Maleisische premier, Abdoel Rachman, een overeenkomst met
zijn ambtgenoot van Singapore, Lee Kwan Yew, waarbij de afscheiding van
laatstgenoemde staat een feit werd. Soekarno kan nu hopen, dat ook Serawak en
Sabah zich van de federatie zullen losmaken - en hij is volledig bereid dit met alle
middelen te bevorderen - zodat hij zijn confrontatie kan beëindigen, omdat er geen
federatie Maleisië meer bestaat. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor
Engeland, daar het in Singapore de grootste basis ten Oosten van Suez bezit, waar
tevens het Britse hoofdkwartier van het Verre Oosten is gevestigd. Wel keurde het
parlement van Singapore op 9 augustus een wet goed dat Engeland zijn militaire
bases zou mogen blijven gebruiken zolang dit nodig wordt geacht voor de verdediging
van Singapore, Maleisië en het Gemenebest en voor de handhaving van de vrede
in Zuid-Oost-Azië, maar daar staat tegenover dat de Indonesische minister van
defensie, Nasoetion, verklaarde vastbesloten te zijn de kolonialisten te verpletteren,
zolang zij nog militaire bases in Singapore zouden handhaven. Het is de vraag of
Singapore de inkomsten - jaarlijks 50 miljoen pond - van de militaire bases kan
missen en of Soekarno eventueel in ruil hiervoor bereid zou zijn zijn produkten op
de wereldmarkt in plaats van rechtstreeks weer via Singapore te verhandelen. In
Londen houdt men in elk geval wel rekening met de noodzaak de
defensi-eovereenkomsten te herzien. Men denkt ook aan de mogelijkheid het militaire
zwaartepunt naar Australië te verplaatsen; de Verenigde Staten dringen aan op
gezamenlijke inrichting van een aantal kleinere bases, maar hoe financiëel
aantrekkelijk dit plan voor Engeland ook is, het zou daarmee afstand moeten doen
van de fictie een zelfstandige rol in Azië te spelen.

Kasjmir
Een spanningscentrum in Zuid-Oost-Azië leek uit de weg te worden geruimd; op 1
juli werd een beperkt akkoord van kracht inzake de Rann van Kutch tussen India
en Pakistan, waarbij besloten werd verder op ministerieel niveau over deze
grenskwestie te praten. Men hoopte, dat beide partijen nu ook enige toenadering
tot elkaar zouden tonen in hun andere geschilpunten, maar hierin kwam men
bedrogen uit, want bijna anderhalve maand later stonden beiden in Kasjmir weer
fel tegenover elkaar. Dit geschil dateert reeds vanaf 1947 en wel werd er in 1949
onder bemiddeling van de Verenigde Naties een wapenstilstand gesloten, maar zij
slaagden er niet in een definitieve oplossing te vinden, zodat er herhaalde malen
weer gevechten oplaaiden tussen Indiase en Pakistaanse min of meer geregelde
troepen. Deze keer beweert Pakistan, dat er sprake is van een spontane
binnenlandse opstand der overwegend Mohammedaanse bevolking van het Indiase
deel van Kasjmir tegen de Hindoe-overheersing, terwijl New Delhi de schuld geeft
aan gewapende Pakistaanse infiltratie. In verband met mogelijke Chinese agressie
wil India misschien geen oorlog met Pakistan, maar het wil Kasjmir ook niet
prijsgeven; het hoopt op bemiddeling van Australië, dat evenals beide tegenstanders
lid is van het Gemenebest en alle belang heeft bij het voorkomen van nieuwe
moeilijkheden in Zuid-Oost-Azië; daarnaast
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komen zowel de Britse regering als de Verenigde Naties voor bemiddeling in
aanmerking. Slaagt deze echter niet spoedig dan dreigt hier een directe oorlog.
3-9-'65
J. Oomes

België

Moeizame regeringsvorming
Op 31 juli keurde de Kamer van Volksvertegenwoordiging 't vertrouwensvotum in
de regering Harmel goed. Op 3 augustus deed de Senaat hetzelfde. Daarmee was
dan officieel een einde gekomen aan een kabinetscrisis die 65 dagen geduurd had.
Over deze moeizame regeringsvorming zou een lange kroniek te schrijven zijn
in het teken van de ‘petite histoire’. Direct na de verkiezingen (23 mei) was de
verwarring zo groot, dat er druk gebruik gemaakt kon worden van allerlei kunstgrepen
uit de partijpolitieke techniek en er een aardig spelletje schaak kon worden gespeeld
achter de schermen. Een ogenblik dacht men zelfs aan nieuwe verkiezingen.
Op 1 juni werd staatsminister A.E. De Schrijver belast met een informatieopdracht.
Er werd nogal wat tijd besteed aan het zoeken van een drieledige formule. De P.V.V.,
die zegevierend uit de verkiezingen was gekomen, bleek haar deelneming aan de
regering echter afhankelijk te maken van een wijziging in het ontwerp tot herziening
van de grondwet dat de C.V.P. en de B.S.P. tijdens de vorige legislatuur samen
hadden uitgewerkt. Met name ging het om de artikelen 3bis en 38bis, waarin speciale
parlementaire meerderheden voorzien worden wanneer er gelegifereerd wordt in
taal- en andere aangelegenheden die de twee gemeenschappen raken.
Conservatieve C.V.P.-kringen schenen geneigd met de liberalen scheep te gaan;
de Vlaamse vleugel van de C.V.P. daarentegen wilde liever verder regeren met de
B.S.P., ook al was de parlementaire meerderheid dan niet meer voldoende om de
grondwet te wijzigen. Informateur De Schrijver wist de situatie slechts gedeeltelijk
op te klaren.
Op 18 juni werd dhr. Pierre Harmel als formateur aangesteld. Tot het einde van
de maand gaf hij de indruk zich verder in te spannen om een drieledige regering te
vormen. Tevergeefs. Het duurde echter tot 1 juli alvorens het Nationaal Comité van
de C.V.P. openlijk te kennen gaf dat een driepartijenregering uitgesloten was.
De hele maand juli werd dan verder besteed aan de uitwerking van de formule
C.V.P. - B.S.P., ofschoon het Bureau van de B.S.P. reeds op 14 juli - met 15
stemmen voor, 8 tegen en 2 onthoudingen (de tegenstemmers waren allen Walen)
- zich principieel voor deze formule had uitgesproken. Op 25 juli deed de Algemene
Raad van de C.V.P. hetzelfde, praktisch met eenparigheid van stemmen. Op dezelfde
dag gaf ook het Congres van de B.S.P. zijn fiat, echter slechts met 65% van de
stemmen; van de Waalse congressisten waren er slechts
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36,48% het met de regeringsformule eens; de meerderheid werd bereikt door de
massale ja-stemmen van de Vlaamse socialisten: 93,5%.
Aldus stond de nieuwe regering van meet af aan in het teken van een duidelijke
Vlaams-Waalse tegenstelling in de schoot van de B.S.P., een illustratie van wat het
land zoal te wachten staat wanneer de speciale meerderheden ooit constitutioneel
worden. Wat de C.V.P. betreft, daar had zich in de loop van de onderhandelingen
meer dan één ommekeer of verschuiving voorgedaan, zodat tenslotte een aanzienlijk
deel van de Vlaamse C.V.P. niet bijster opgetogen was over de regering en haar
samenstelling.
Het is mogelijk dat de nevenverschijnselen van deze moeilijke regeringsvorming
later na zullen werken en dat de breuken zich het eerst zullen manifesteren in die
groepen die met name door de toewijzing van de portefeuilles het diepst teleurgesteld
zijn.
De regering telt nu 27 leden: 13 Vlamingen en 14 Franssprekenden. Dit heeft
ontstemming gewekt in Vlaanderen, waar men de benoeming van een koninklijk
commissaris voor ontwikkelingshulp, dhr. A. Van Bilsen, niet als een compensatie
wil beschouwen.
Over het algemeen was men bereid te erkennen dat dhr. Harmel met veel politieke
zin en grote handigheid de vorming van zijn regering had voorbereid, maar bij de
keuze van zijn medewerkers vaak heel slecht geïnspireerd was geweest. Harmels
verhouding tot zijn eigen partij is ook zo heel duidelijk niet meer. Zijn regering is
slechts in beperkte zin een regering van de C.V.P.-als-partij. Reeds jarenlang heeft
hij in zijn eigen arrondissement in Luik een beleid gevolgd dat niet altijd afgestemd
was op de wensen van de centrale partijleiding.
Een nieuwigheid is in ieder geval het organigram van de regering en daarmee
introduceert Harmel een nieuwe methode in de Belgische politiek. Niet alleen is het
aantal ministers en onderministers (wellicht zijn dezen té talrijk) gevoelig verhoogd,
maar er is ook een nieuwe takenverdeling, meer specialisatie en er wordt een poging
gedaan om in het regeringswerk meer eenheid en samenhang te brengen.
De kern van de regering bestaat uit een comité voor politieke coördinatie, waarin
6 ministers zetelen (Harmel, Spinoy, Spaak, Segers, Leburton en Eyskens), de
‘coördinatoren’. Ieders bevoegdheid is duidelijk omschreven. De kern van dit systeem,
een ‘comité voor het algemeen beleid’, bestond overigens reeds in de regering
Lefèvre. De bedoeling is wel degelijk dat dit comité een kabinet is in de betekenis
welke dit woord heeft in de Britse politiek. Dat blijkt ook uit de taken die de
coördinatoren toegewezen krijgen. Het comité heeft een drievoudige taak: het bereidt
de wekelijkse vergaderingen van de ministerraad voor; het neemt kennis van alle
belangrijke politieke vraagstukken; het is het centrale instrument van de
begrotingspolitiek.
Daarnaast zijn er nog twee andere comité's: een voor economische en sociale
coördinatie en een voor het wetenschapsbeleid. Van deze comité's hangen dan
weer verschillende werkgroepen af, zij vormen de coördinatieschakels. Aldus wordt
het werkterrein duidelijker waar, naast de 6 coördinerende ministers,
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de 14 ministers en de 7 ministers-staatssecretarissen zullen moeten opereren. In
grote ondernemingen, waar de taken van de leiding te uitgebreid zijn geworden om
nog door louter persoonlijke en niet-georganiseerde contacten vervuld en geordend
te worden, hebben dergelijke organigrammen hun nut en zelfs hun onmisbaarheid
bewezen. Daar staat er echter naast de leiding geen parlement dat over souvereine
grondwettelijke bevoegdheden beschikt en het bedrijfsleven is bovendien veel minder
afhankelijk van de evolutie van de openbare opinie. Of deze hervorming in de
beleidsmethode zal slagen, zal de ervaring moeten uitwijzen. Het experiment verdient
in ieder geval de aandacht.

Stille tijd, latente spanningen
Zoals te voorzien was, is er na de regeringsvorming een late vakantiestemming
over het politieke leven gevallen: een stille tijd, met enkele actieve politieke
symptomen. De jaarlijkse IJzerbedevaart - sedert vele jaren de grootste periodieke
politieke bijeenkomst van het land en een van de grootste van Europa - stond in het
teken van de wederopgebouwde toren. Zij vormt een manifestatie die voor de
Vlaamse psychologie van groot belang blijft en waartegenover de politieke partijen
nog steeds moeite hebben om hun standpunt te bepalen. Eenmaal volledig
uitgebouwd, staan politieke partijen uiteraard wantrouwig tegenover
gemeenschapsbewegingen die niet in het eigen partijkader ondergebracht kunnen
worden.
Dat de Vlaams-Waalse verhoudingen in de komende jaren meer dan ooit actueel
zullen zijn, heeft men ook in deze stille tijd weer ervaren. In Vlaanderen groeit een
gevoel van onbehagen omdat men de taalwetten in hun toepassing geremd ziet en
omdat de hoofdstad misschien minder dan ooit bereid schijnt de rol te vervullen die
zij volgens de Vlaamse openbare mening zou moeten vervullen. Niet alleen volgens
de Vlaamse opinie overigens. In een afscheidstekst in 1944 heeft ook koning Leopold
III kritiek uitgebracht op het in gebreke blijven van Brussel. Het was een zeer
ongebruikelijke tekst, waaruit men kan onthouden dat ook op het hoogste vlak soms
meer aan dit probleem gedacht wordt dan men vermoedt. Het was een belangrijke
tekst, die nu opzettelijk wordt vergeten. Maar in de komende jaren kan hij misschien
weer heel erg actueel worden. Want de Vlaams-Waalse verhoudingen en de
wetgeving inzake Brussel en de taalgrens zullen ook voor het lot van de regering
Harmel en voor dat van de partijen die eraan meewerken, van levensbelang zijn.
7-9-'65
H. de Bruyne
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Forum
Katholiek onderwijs?
Het artikel van D. van den Brink over De wenselijkheid van katholieke scholen in
Streven, juli 1965, p. 988, is aangekondigd als uitgangspunt voor een discussie. Als
bestuurslid van een katholieke middelbare school en als vader heb ik behoefte aan
deze discussie deel te nemen. In de eerste jaren na de laatste wereldoorlog was
het stempel ‘katholiek’ voor vele scholen een nuttige en praktische aanduiding,
omdat daarmede aangegeven werd waar de kinderen in beschermd katholiek milieu
onderwijs konden volgen. Wij leefden toen nog veelal in de tijd dat de Kerk en de
bijzondere school een grote zeggenschap opeisten in de verantwoordelijkheid bij
de opvoeding der kinderen. Intussen is er veel veranderd.
De geestelijkheid en het onderwijzend personeel kregen in groeiende mate kritiek
op hun bemoeienis met de opvoeding en het meer zelfstandig denkende deel van
de katholieke leken stelde deze scheefgetrokken zaak als duidelijk onjuist en
ongewenst. Het principe, dat het de ouders zijn die in eerste instantie de kinderen
opvoeden en de verantwoording hiervoor dragen, is het enige juiste uitgangspunt.
Hieraan blijkt nog niet iedereen gewend te zijn.
Dat ook het beschermende milieu van een katholieke universiteit - waar de jeugd
grotendeels aan de rechtstreekse invloed van de ouders is onttrokken - niet de beste
voorwaarde garandeert voor een evenwichtige geestelijke ontwikkeling van de
toekomstige katholieke intellectuelen, is juist de laatste tijd van zeer bevoegde zijde
wel pijnlijk naar voren gebracht. De eenzijdigheid en het gebrek aan voldoende
oefening in weerbaarheid blijken in feite grote nadelen te zijn bij de
persoonlijkheidsvorming. Ook de absurde bescherming van de katholieke ontwikkelde
leek, die geen lid mocht zijn van de Rotary, blijkt averechts te hebben gewerkt.
Een belangrijker en nog steeds juist uitgangspunt voor de oprichting van katholieke
scholen acht ik het feit, dat hiermede de intellectuele achterstand van het katholieke
volksdeel kan worden in-gehaald. In 1945 waren er nog vele steden in het westen
van ons land, waar de ouders hun kinderen naar katholieke Ulo-scholen stuurden,
uitsluitend en alleen omdat er geen katholieke middelbare school ter plaatse was.
De ongunstige gevolgen hiervan, alleen al voor de representatie van het katholieke
volksdeel, zijn duidelijk aanwijsbaar.
Tegen dezelfde achtergrond zie ik ook de grote waarde van het regionale
katholieke hogere onderwijs, dat door zijn geografische ligging voor velen de enige
mogelijkheid heeft geopend om hoger onderwijs te volgen.
D. van den Brink stelt in zijn artikel: ‘Belangrijker is echter het boventijdelijke of
geestelijke standpunt, dat ons denken en geestelijk streven beheerst’ (vgl. p. 992).
Hij meent dat dit belangrijke standpunt wegvalt ‘naarmate men, omwille van het
menselijke respect, gedwongen is de onderlinge verschillen te ontzien, waardoor
men de rijkdom van
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het persoonlijke contact zal moeten prijsgeven’ (p. 991).
Ik vraag mij af, waaruit dat bijzondere boventijdelijke of geestelijke standpunt in
de praktijk blijkt. En is het denken en geestelijk streven wel zo afwijkend van dat
van onze medebroeders op algemeen christelijke of openbare scholen? (Ik wil
orthodox gereformeerden, de Vergadering der Gelovigen, het ‘gesloten’ humanisme
e.d. voor het gemak buiten beschouwing laten). Juist de middelbare school is een
geschikte plaats om cultuurgeschiedenis en vergelijkende godsdienstwetenschap
te doceren, zonder dat direct een absoluut standpunt moet worden ingenomen.
Wij leven in een land met een christelijk cultuurpatroon; de onderlinge verschillen
zijn daardoor niet bijzonder groot en waarom zouden wij reële verschilpunten dan
moeten verdoezelen? Welk bezwaar is ertegen, dat de enigszins afwijkende
levenshouding van een leraar op de school tot uiting komt? Zijn onze kinderen
werkelijk zo kwetsbaar? De volwassen leek is eeuwenlang onmondig gebleven. De
afstand van de wereld der volwassenen tot die van de jeugd is in de eerste helft
van, deze eeuw onnodig vergroot; de reactie hiertegen maken wij thans mee.
Als vader stel ik het bepaald op prijs, dat mijn kinderen - zolang ik hen grotendeels
onder mijn directe invloed weet - niet angstvallig beschermd worden en dat zij
ervaren dat er in de wereld méér te koop is dan wat zij van huis uit meekrijgen.
Verdraagzaamheid, naastenliefde en begrip voor een afwijkende mening kan het
beste in een gemengd milieu geleerd worden, juist door de rijkdom aan persoonlijke
contacten. Het is vaak de katholieke school, die een bewuste afscheiding nastreeft
met de daaraan verbonden beperkingen, zelfgenoegzaamheid en bekrompenheden.
Dat de contacten met niet-katholieken op universitair niveau een meer strijdbaar
facet verkrijgen is toe te juichen. Mijn ervaring, zowel aan de Koninklijke Militaire
Academie als aan de Technische Hogeschool te Delft, is in dit opzicht bijzonder
gunstig - al waren de contactmogelijkheden op het gebied van de
geesteswetenschappen eigenlijk te beperkt. De mogelijkheid tot een vruchtbare
discussie met een begrijpende en bekwame moderator is dan echter wel een zaak
van groot belang.
Samenvattend meen ik dus dat een katholieke school in het algemeen geen
bijzondere garantie biedt als ideaal opvoedingsinstituut.
Voor kinderen van wie de ouders hun opvoedkundige taak naar behoren kunnen
vervullen, zal de katholieke school steeds meer een beperking gaan betekenen.
G.M.M. Houben

De geesteswetenschappen in Oost-Duitsland
De Duitse Democratische Republiek is sinds enkele jaren met een wetenschappelijk
offensief begonnen. Wie nu, anno 1965, de balans gaat opmaken moet in ieder
geval erkennen, dat er op het gebied van de exacte wetenschappen bijzonder veel
is gepresteerd. Onder andere komt dit tot uitdrukking in de hoge vlucht die de
chemische industrie in de DDR heeft genomen. Bovendien is Oost-Duitsland er in
geslaagd de achtste plaats op de wereldranglijst van industriele staten te bereiken,
hetgeen voor een belangrijk deel te danken is aan de ontwikkeling van de fysica en
chemie, zoals die in de DDR - men zou bijna zeggen - ‘gekoesterd’ wordt.
De geesteswetenschappen hebben het heel wat moeilijker gehad, vooral omdat
het Stalinistische dogmatisme nergens zo lang en zo welig heeft getierd als in het
land van Walter Ulbricht.
De laatste tijd schijnt ook op dit gebied echter heel voorzichtig een barrière
doorbroken te worden. Maar natuurlijk niet overal en niet door iedereen. De
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pseudo-wetenschap is in het hart van vele partijgangers nog hecht verankerd. En
het is haast vanzelfsprekend, dat deze pseudo-wetenschap nog het meest bloeit
waar het gaat om de geschiedschrijving. Evenmin wekt het verwondering, dat de
pseudo-wetenschappelijke boeken vooral
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worden geschreven door mensen die geen enkele wetenschappelijke opleiding
hebben genoten.
Quo vadis Germania van de communistische partijfunctionaris Werner Eggerath
1
behoort tot dit soort pseudowetenschappelijk werk . Het is de geschiedenis van het
Duitse volk vanaf de boerenopstand in het jaar 1476 tot aan de dag van vandaag.
Zowel de boerenopstand als de dertigjarige oorlog worden als een soort
voor-marxistische beweging beschouwd, zoals trouwens de gehele geschiedenis
van de Duitse natie als een strijd tussen het marxisme en al het andere wordt
afgeschilderd.
Het grootste gedeelte van dit boek behandelt de geschiedenis van deze eeuw,
het tijdperk dat Eggerath persoonlijk heeft meegemaakt, zij het dan ook niet in die
mate als hij het in zijn boek doet voorkomen. Want dat hij - als mijnwerker - enige
tijd in Nederland heeft doorgebracht tot hij door de marechaussee over de grens
werd gezet, staat in zijn boek niet te lezen.
Wanneer wij ons beperken tot hetgeen hij schrijft over de jongste geschiedenis
van Duitsland, is er reeds voldoende reden om de wetenschappelijkheid van dit
werk in twijfel te trekken. Het pact tussen de Sovjet-Unie en Hitler-Duitsland wordt
niet vermeld. Volgens Eggerath hebben alleen de communisten tegen het nazisme
stand gehouden. De aanslag op Hitier van de ‘Männer des 20. Juli’ wordt belachelijk
gemaakt. De ‘Strahlauer Kreis’ van Von Moltke en Delp wordt niet eens genoemd.
De activiteiten van het ‘Komité Freies Deutschland’ (dat o.l.v. Ulbricht en Pieck in
Moskou zetelde, ver van het gevaar) worden schromelijk overdreven, terwijl natuurlijk
niet vermeld wordt, dat dit comité door de Russen ten zeerste werd gewantrouwd.
Kortom, deze pseudo-wetenschappelijke publikatie (die intussen een bestseller
dreigt te worden) is alleen maar geschreven tot verheerlijking van de Oostduitse
communistische partij, en heeft met ware geschiedschrijving niets uitstaande. Men
zou dit boek kunnen rangschikken onder het hoofd ‘Oostduitse wetenschap oude
stijl’, want intussen is gebleken, dat de geesteswetenschappen in de DDR een
andere, meer objectieve richting zoeken, ook al komt dit nog niet tot uiting in de
directe geschiedschrijving.
Een andere, meer hoopgevende publikatie vormt een neerslag van deze nieuwe
stijl. Het gaat hier om het Philosophisches Wörterbuch, dat onder redactie van Georg
2
Klaus en Manfred Buhr is uitgegeven . Het is een lijvig standaardwerk geworden,
waaraan tal van hoogleraren in de wijsbegeerte hebben meegewerkt.
Er worden ongeveer duizend begrippen, stromingen en wijsgerige uitdrukkingen
in behandeld, en in verreweg de meeste gevallen heeft men hier inderdaad met een
zuiver wetenschappelijke benadering te doen.
Het behoeft natuurlijk geen commentaar dat men de beste beschrijving van het
historische en dialectische materialisme, als ook een uitstekende behandeling van
tal van logistieke problemen juist in een dergelijk lexicon moet zoeken.
Wat de niet-marxist echter het meest interesseert is, hoe de andere wijsgerige
stromingen worden behandeld en beoordeeld, wat er wordt geschreven over
Aristoteles, humanisme, idealisme, Kant, neoscholastiek en neothomisme, over de
zin der geschiedenis en de strijd over de universaliën.
Men kan natuurlijk niet verwachten, dat deze niet-marxistische stromingen zonder
meer objectief worden weergegeven. Dat ligt echter niet aan de marxistische instelling
van de auteurs, maar aan de instelling die nu eenmaal iedere wijsgeer eigen is. Wie
1
2

Werner Eggerath, Quo vadis Germania. - Urania-Verlag, Leipzig-Jena-Berlin, 1965, 447 pp.,
MDN 12,80.
Georg Klaus und Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, VEB Bibliographisches Institut,
Leipzig, 1965, 634 pp., MDN 14,-.
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het ‘Philosopisches Wörterbuch’ van de neothomist Brugger opslaat, zal merken
dat ook daar de leer van andersdenkenden niet alleen wordt uiteengezet, maar ook
wordt weerlegd. Ditzelfde, onder wijsgeren nu eenmaal gebruikelijke, procédé ligt
ook aan deze
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Oostduitse publikatie ten grondslag. Waar het echter om gaat is, of bij de weergave
van andere leerstellingen de tegenstander enigszins recht wordt gedaan. Na
aandachtige lezing van de verschillende hoofdstukken is men geneigd dit te beamen,
zeker wanneer men de beschrijving van de verschillende onderwerpen vergelijkt
met hetgeen in het officiële filosofische woordenboek van de Sovjet-Unie over
soortgelijke onderwerpen wordt beweerd.
Niet geheel ten onrechte werd ook een verklaring van het woord ‘encycliek’ in dit
woordenboek opgenomen. De behandeling ervan vergt vijf kolommen, waarbij uiteraard - de nadruk gelegd wordt op de encyclieken van Joannes XXIII. Na een
aantal lovende woorden aan het adres van paus Joannes eindigt het betreffende
artikel aldus: ‘De vredesactiviteit en een toenadering tot de krachten van het
socialisme waar het de belangrijke levensvragen van het bestaan van de mensheid
en de vreedzame samenleving betreft - ondanks de bestaande levensbeschouwelijke
en ideologische tegenstellingen - is in het belang van alle vredelievende krachten,
dus ook in het belang van alle katholieke gelovigen’.
Niettemin blijft dit filosofisch woordenboek maximaal persoonlijk, doch dit moet,
zoals gezegd, eerder geweten worden aan de filosofische dan aan de marxistische
instelling van de auteurs. Dat evenwel de niet-marxistische filosofieën even uitgebreid
worden behandeld als het marxisme zelf, is reeds een enorme stap in de goede
richting. De nauwgezetheid van de Duitse wetenschap is in de DDR sinds 1933 niet
meer aan bod gekomen. De kloof van meer dan dertig jaar schijnt nu langzaam en
heel voorzichtig overbrugd te worden. Het ‘Philosophisches Wörterbuch’ is slechts
een eerste aanzet. Dat deze meer op de objectiviteit gerichte beoefening van de
geesteswetenschap in de DDR echter nog geen gemeengoed is, blijkt uit de
vervalsing in de geschiedschrijving. De exacte wetenschappen hebben het onder
het marxisme nu eenmaal heel wat gemakkelijker.
J.P. Schuyf

America, America, America
Driemaal Amerikaanse danskunst
In de voorbije zomermaanden hebben we kennis kunnen maken met drie belangrijke
facetten van de moderne Amerikaanse danskunst.
In de eerste plaats zagen we het kleine groepje, bijna uitsluitend uit negerdansers
samengesteld, onder leiding van Alvin Ayley. Deze gebruikt voor zijn balletten vooral
jazz en negro spirituals. Zijn composities staan los van elke literaire of dramatische
anecdotiek en doen niet veel meer dan een beeld ophangen van het wel en wee in
het leven van de zwarte (en andere) mens. Plastisch heel sterk geconstrueerd en
nog geaccentueerd door een felgekleurde belichting, willen deze balletten een
afgietsel zijn van het leven. En daarmee zijn dan tevens de tekorten ervan
aangegeven. Het is allemaal een beetje te opzettelijk om aanvaardbaar te zijn. Het
temperament, dat wel heel fel is, wordt in erg theatrale vormen geperst. Het
getormenteerde ligt er vingerdik op in plaats van er in te liggen en de vreugde is er
met hevige kleuren op geschilderd. Wat met heel wat minder effect zou overtuigen,
wat door natuurlijkheid en ongedwongenheid zou ontroeren, wordt nu door overmaat
aan expressiviteit als artificieel aangevoeld. Dit is wel erg jammer, want het
gezelschap beschikt over uitstekende dansers en Ayley zelf over veel talent.
Misschien is deze krampachtigheid echter van voorbijgaande aard en te wijten aan
het Amerikaanse klimaat waarin ook een negerkoreograaf verplicht is te evolueren.
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Men zou geneigd kunnen zijn deze irriterende kenmerken van Ayley's koreografie
toe te schrijven aan het feit dat hij een leerling is van Martha Graham, maar een
andere leerling van de Amerikaanse vertegenwoordigster van de ‘german dance’
brengt ons dan al gauw tot andere inzichten. Paul Taylors dans is heerlijk verfrissend,
naief, onpretentieus, vol spirit en humor, gesneden uit lucht. Hij mist juist dié
expressiviteit, dié bekommernis om het publiek te overtuigen van zijn oprechtheid
die al te dik-
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wijls in het tegendeel ontaardt. Taylor zet zijn dansers neer, doet ze bewegen, al
dan niet in een bepaalde stemmingskleur, en terecht meent hij dat dit meer dan
voldoende is voor een ballet. Zijn dansers voeren (schijnbaar) geen gecompliceerde
figuren uit: alleen bewegingen eigen aan de mens of die de mens eigen kunnen
zijn. Met de grond en de lucht als basis en tegenstand. Nooit vervalt zijn dans in
ritmische gymnastiek of een ander dictatoriaal estheticisme. Hij buit de psyche niet
uit, beschouwt haar niet als motor voor gekleurde, gevoelsgeladen bewegingen. De
koreografie berust hier op de innerlijke ademhaling en wordt bijna niet door de
muziek van buiten af gecommandeerd. Een kenmerkend verschil met Ayley kan
men van de gelaten aflezen: bij Taylor stralen ze een grote rust uit, zowel een
inwendige als uitwendige gelatenheid, ze vertonen de normale tekens van inspanning
of vreugde of zelfironie, soms zijn ze onbewogen en mysterievol als oosterse
maskers. Taylors kunst ligt heel dicht bij die van Merce Cunningham; hij bezit echter
nog niet diens magistrale ruimtebeheersing, dat prachtige uithollen van de lucht,
dat ophangen van lichaamstekens in de spatie, het doen trillen van armen en benen
door wind (of adem). Taylors grote bewegingsrijkdom wordt nog te zeer bepaald
door een inventariseren van wat allemaal mogelijk is aan gestiek.
Taylor heeft niet alleen bij Graham gewerkt, maar ook bij Balanchine. Deze
zestigjarige geniale koreograaf is met zijn New York City Ballet naar Europa gekomen
en heeft zijn laatste werken meegebracht, die allemaal stuk voor stuk een langere
bespreking zouden vergen (misschien kan ik er later nog eens op terugkomen). Met
Balanchine is de Amerikaanse danskunst begonnen. Toen hij in 1933 met Lincoln
Kirstein in de States een balletschool oprichtte en kort daarna zijn eigen gezelschap
stichtte, kon men nog niet vermoeden dat de laatste koreograaf van de Ballets
Russes van Diaghilew niet alleen de belangrijkste koreograaf van deze tijd zou
worden, maar aan de danskunst een geheel nieuwe betekenis zou geven. Tussen
Serenade (1934) en Bugaku (1963) liggen een twintigtal balletten gespreid die de
danskunst radicaal uit de gebieden van de show, het theater, de mime hebben
losgerukt en haar een autonoom bestaan hebben gegeven. Men heeft zijn balletten
‘abstract’ genoemd (ook wel eens ‘intellectualistisch’) omdat ze niet toegeven aan
buiten-koreografische verleidingen, maar zuivere danskunst willen zijn. De muziek
blijft hier onontbeerlijk, als ‘de vloer waarop men danst’. Reeds nu kan men deze
kunst klassiek noemen: jongeren als Cunningham en Taylor werken in dezelfde
richting verder. Deze uitzuivering van het ballet heeft als dubbel gevolg gehad, dat
we elke vorm van theatraliteit in de danskunst als een onverdraaglijke ballast zijn
gaan ervaren en anderzijds tot het inzicht zijn gekomen dat het gesproken toneel
veel kan overnemen van de bewegingskunst van het ‘ballet’, die eigenlijk bij het
theater hoorde.
E. De Kuyper

Nieuwe Nederlandse literatuur
Op het moment dat dit geschreven wordt is de najaarsboekenproduktie nog niet op
gang gekomen, zodat er weinig titels vallen te vermelden.
Bij Van Oorschot verscheen weer een deel van de Briefwisseling Menno ter
Braak-E. du Perron. Ditmaal deel 3, dat de jaren 1930-1940 bestrijkt. De
tekstverzorging is van H. van Galen Last.
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Een apart boek is Een tevreden lach (Querido) van Andreas Burnier. Burnier is
een pseudoniem en waarschijnlijk van een vrouw. Het boek gaat trouwens over een
vrouw die zich man voelt. Verhalen van Burnier trokken reeds de aandacht in Tirade.
Een even vreemd boek is De mens moet Mens worden (Bezige Bij) van Gerrit
Fokke. Evenals Burnier is Fokke een debutant, alhoewel dit een vreemd woord is
voor een gepensioneerde Amsterdamse timmerman die hierin zijn levenservaringen
opschreef.
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Van A.L. Schneiders verscheen een nieuwe verhalenbundel, De trek van de
struisvogel (Querido).
In Nederlandse verhalen van deze tijd, uitgegeven als Prismapocket door het
Spectrum, zijn onbekende auteurs afgedrukt met proza dat niet goed is.
Van de heel jonge dichter (17) Koos van Zomeren verscheen bij de Arbeiderspers
zijn debuut De wielerkoers van Hank. Jan Wit bundelde zijn recente gedichten tot
Nederlandse gedachten en andere gedichten, terwijl Willem Brandt zijn Verzamelde
gedichten bij Querido het licht liet zien.
Van Johan Daisne verscheen als grote Marnixpocket een nieuwe verhalenbundel
Charaban (Manteau). In dezelfde serie werd zijn Baskische avontuur Baratzearta
herdrukt.
Uitgeverij Contact herdrukte Maria Rosseels' geschiedkundige probleemroman
Ik was een Kristen.
Bij uitgeverij Querido vermeldenswaardige, goedkopere herdrukken zijn Doen
alsof van Adriaan van der Veen, Vergeten Straat van Louis Paul Boon en Boeli van
Leeuwens Rots der Struikeling.
Tenslotte verscheen van Ward Ruyslinck zijn derde verhalenbundel, De
paarde-vleeseters (Manteau).
J. Groot

Beeldende kunst in Nederland
Haagse School in Den Haag
W. Jos de Gruyter (over wiens afscheid u meer kunt lezen aan het einde van deze
kunstkroniek) heeft in het Haagse Gemeentemuseum een omvangrijke tentoonstelling
georganiseerd van werken uit de Haagse School. Vertegenwoordigd waren de
schilderS.J.H. Weissenbruch, Bosboom, Roelofs sr., Jozef Israèls, Gerard Bilders,
Gabriël, Mauve, Mesdag en de drie gebroeders Maris. Hoewel er duidelijk gestreefd
was naar een zo hoog mogelijk peil van het geëxposeerde (waartoe o.a. bruiklenen
werden ontvangen uit Canada, de Verenigde Staten, Engeland en Nederland) en
hoewel er nu in Den Haag eindelijk weer eens gelegenheid bestond een groot aantal
schilderijen, gouaches en tekeningen uit de Haagse School bijeen te zien, heeft de
expositie op mij toch een onbevredigende indruk nagelaten. Een groot gedeelte van
het geëxposeerde werk is naar mijn smaak nl te braaf, te weinig interessant
geworden. Eigenlijk zijn naar mijn gevoel alleen Bosboom en Jozef Israëls over de
hele linie rasschilders gebleven, waarvan het werk (respectievelijk kerkinterieurs
en fabelachtige portretten) nog alleszins de moeite waard is. De inmiddels afgelopen
tentoonstelling rechtvaardigde m.i. allerminst de hier en daar wel uitgesproken
verwachting dat de Haagse School opnieuw midden in de belangstelling zou komen
te staan.

Aart Roos in Edam
In het charmante museum van zijn woonplaats exposeerde deze zomer de schilder
Aart Roos tekeningen en collages. Roos is niet zo heel jong meer: hij werd in 1919
te Zaandam geboren. Hij bezocht de tekenklas van de Rijksakademie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam (in dezelfde tijd als Appel). Als schilder is hij autodidact.
Roos heeft lange tijd in zelfgekozen stilte gewerkt, aangezien hij zijn werk nog niet
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goed genoeg vond om er op grote schaal mee naar buiten te treden (een zo
langzamerhand zeldzaam wordende houding die meer en meer plaats maakt voor
een ontstellend gebrek aan zelfkritiek bij jonge èn oudere schilders).
Pas in 1963 verbrak Aart Roos zijn betrekkelijk isolement en debuteerde hij met
een grote eenmanstentoonstelling in ‘De Drommedaris’, te Enkhuizen. Daarna
exposeerde hij o.a. in Leeuwarden, Westdorpe (Zeeland), Valkenburg en Amsterdam
(Galerie 845). Tentoonstellingen in Londen en Parijs staan hem nog te wachten.
Roos begint nu toch stap voor stap wel de bekendheid te krijgen, die hij verdient.
Daartoe heeft ook in niet onbelangrijke mate de wandschildering op het thema
‘geboorteleven-dood’ bijge-
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dragen, waarmee hij in oktober 1964 voor de dag kwam op de manifestatie ‘Visie
op een wand’, onder auspiciën van de Vereniging ter beoefening van de
monumentale kunsten gehouden in het Amsterdamse Museum Fodor. De wand
van Aart Roos werd toen terecht geprezen als een zeer overtuigend werkstuk, één
van de beste wandschilderingen op de tentoonstelling.
Dichter Gerrit Kouwenaar, die de exposities in Enkhuizen en Amsterdam opende,
zei daarbij onder meer: ‘Aart Roos is een beperker tot essentialia, een wegknipper
van franje, een verwij deraar van de tarra, waarin de werkelijkheid verpakt zit en
die, erg genoeg, nog altijd met het epiteton poëtisch pleegt te worden aangeduid.
Wat achter de dagelijkse huid en het zondagse pak van de werkelijkheid zit, is
datgene waar Roos zich voor interesseert, zeg maar het primaire, waaruit de
werkelijkheid gevoed wordt, aarde, grond, regen, zon, vier seizoenen die vast aan
elkaar zitten gespijkerd tot een jaar, een kogelrond totaal, een leven’. Hoewel Aart
Roos voor mij in de eerste plaats een schilder is, lieten zijn tekeningen en collages
in het Edams Museum toch overduidelijk zien dat Roos een belangrijk en veelzijdig
kunstenaar is.

‘Spelende in de wereld’
In het prentenkabinet van het Rotterdamse Museum Boymans-Van Beuningen wordt
tot 31 oktober een interessante tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het
verschijnen van de - als altijd fraai verzorgde - jaarlijkse agenda. Het thema van de
rijk geïllustreerde agenda is voor 1966 ‘spelende in de wereld’; de vrijetijdsbesteding
van de mens gedurende vijf eeuwen.
Op de tentoonstelling zijn alle prenten die in de agenda voorkomen in natura te
zien: van Dürer tot Picasso, van Lucas van Leyden tot Matisse. U vindt er allerlei
soorten sport en spel, vermaak en ontspanning op afgebeeld, die de mens kende
en kent: het toernooi, de paardensport, de jacht, het schaatsenrijden, het kaats- en
kolfspelen. Ook de schone kunsten zijn er op vertegenwoordigd (toneel, tekenen,
musiceren) evenals kermissen, feestmaaltijden en bals.

Prent 190
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Amsterdamse Bols Taverne lanceerde
dr. Louis Gans een nieuw plan om de hedendaagse kunst dichter bij het publiek te
brengen: hij maakte de oprichting bekend van Prent 190, een nieuwe kring van
verzamelaars van hedendaagse grafiek, ontstaan op initiatief van Dick Bruna,
grafisch ontwerper te Utrecht, P. Clement, steen- en etsdrukker te Amsterdam, J.
Eijkelboom, kunstcriticus te Amsterdam, dr. Louis Gans, kunsthistoricus te
Amsterdam, drs. H.R. Hoetink, conservator Museum Boymans-Van Beuningen te
Rotterdam, Hannes Postma, graficus te Haarlem, Aat Verhoog, graficus en schilder
te Den Haag en A.W. Bruna en Zoons, Uitgevers Maatschappij N.V. te Utrecht.
Prent 190 geeft per jaar aan tien kunstenaars opdracht tot het vervaardigen van
minstens één grafisch werk in een oplage van 190 exemplaren, uitsluitend bestemd
voor de deelnemers. De deelnemers ontvangen per jaar 10 prenten in verschillende
technieken en uitvoeringen (litho's, houtsneden en etsen in zwartwit en in kleur).
Het aantal uitgaven per jaar van Prent 190 is afhankelijk van het aantal deelnemers.
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Bij 190 deelnemers blijven de jaarlijkse uitgaven tot 10 beperkt. Bij 380 deelnemers
zullen 20 uitgaven het licht zien enz. De initiatief-nemers vormen het werkcomité
van Prent 190. Zij zorgen voor de keuze van de deelnemende kunstenaars en
houden toezicht op de artistieke en technische kwaliteit van de prenten.
De kosten bedragen f 250,- per jaar. Ze kunnen in twee gelijke termijnen worden
voldaan. De deelnemers aan Prent 190 verplichten zich de prenten niet voor
handelsdoeleinden te gebruiken. De eerste serie prenten (die verschijnt tussen
september 1965 en juli 1966) bestaat uit etsen van Roger Chailloux, Hannes Postma
en Co Westerik, litho's van Constant, Friso ten Holt, Metten Koornstra, Sam Middleton
en Aat Verhoog, een werkstuk in gemengde

Streven. Jaargang 19

84
techniek van Eduard Flor en een houtsnede van Jef Diederen.
Ter gelegenheid van de oprichting van Prent 190 is in de Bols Taverne een
tentoonstelling georganiseerd van werk van de tien bovengenoemde kunstenaars.
Deze expositie werd na de lancering van de nieuwe kring op bijzonder
ongeïnspireerde wijze geopend door drs. H.J. Wilzen, wethouder van onderwijs,
kunsten en sportzaken te Den Haag, de eerste deelnemer aan Prent 190. Op dit
nieuwe initiatief van dr. Gans kom ik later nog terug. De tentoonstelling duurt tot 25
oktober.

Wetenswaardigheden
Minister Maarten Vrolijk van CRM (de officiële afkorting van Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Welzijn) heeft de namen bekendgemaakt van de
kunstenaars die ons land zullen vertegenwoordigen op de Biennale de la Jeunesse,
die tot 3 november in Parijs wordt gehouden. Het zijn: Dick Cassee, Ad Dekkers,
Johannes Koetsier, Reinier Lucassen, Jan van Munster (zie Streven, mei 1965, p.
822), Hannes Postma, Marte Röling, Hans Scholze en Peter Struycken. Deze officiële
Nederlandse inzending werd samengesteld door een speciale commissie, bestaande
uit ir. J. Leering, direkteur van het Stedelijk Van Abbe Museum te Eindhoven, schilder
Jef Diederen, beeldhouwer André Volten, drs. A.J. Petersen (verbonden aan het
Stedelijk Museum te Amsterdam) en mejuffrouw G.J.A. ten Holte.
De heer D.G. van Beuningen (de zoon van de beroemde verzamelaar) heeft de
glasverzameling van het Rotterdamse Museum Boymans-Van Beuningen verrijkt
met een drietal grote, vleugelglazen, (steeds schaarser wordend en dus steeds
moeilijker te verkrijgen). De fraaie glazen zijn afkomstig uit een Belgische partikuliere
kollektie en werden in het begin van de 17e eeuw, vermoedelijk in Luik of in
Duitsland, geblazen door rondtrekkende Zuidnederlandse of Italiaanse artisans, die
de toen gebruikelijke ‘verres à serpents’ fabriceerden. De ranke glazen zijn
uitzonderlijk hoog (28 cm) en van een opvallend helder en sprankelend materiaal.
De vleugels hebben een rood, geel en wit of een geel en wit gedraaid glaskoord,
dat tot grillige bochten gevormd werd, omsloten door geknepen ornamenten, van
boven eindigend in vogelkoppen. De veelzijdige glasverzameling van Museum
Boymans-Van Beuningen is indertijd ontstaan uit giften en legaten van stadgenoten.
Het Italiaanse stadje Lissone heeft indertijd een prijs voor beeldende kunst ingesteld
ter grootte van een miljoen lire. Deze Premio Lissone werd o.m. gewonnen door
Karel Appel (in 1957). De jury die de prijs dit jaar toekent, bestaat uit 7 leden: vier
Italianen en drie niet-Italianen, waaronder onze landgenoot dr. Louis Gans. Voor
de Nederlandse inzending zijn tien kunstenaars uitgenodigd: Kees van Bohemen,
Mathieu Ficheroux, Klaas Gubbels (van wie onlangs bij Galerie 20 in Amsterdam
werk te zien was), Harry Huysmans, Reinier Lucassen, J. Meyer, Jan Sierhuis,
Pierre van Soest, Peter Struycken en Aat Verhoog.
Door een ongelooflijk kleinsteeds gekonkel en gemarchandeer met de gemeentelijke
subsidie heeft de heer L.J. Bol, lange tijd de briljante spil waarom het Dordrechts
Museum draaide, zich gedwongen gezien af te treden als directeur. Van de
mogelijkheid tot het aanspannen van een kort geding tegen het gemeentebestuur
van Dordrecht wegens het benoemen van een nieuwe directeur, de heer P.N.H.
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Domela Nieuwenhuis, zonder dat het daartoe in feite gerechtigd was, heeft hij geen
gebruik willen maken. Ondanks de schamele financiële middelen (de gemeentelijke
subsidie bedroeg zegge en schrijve 27.500 gulden per jaar) is nu de 67-jarige heer
Bol (die vaak eigenhandig inleidingen tot de catalogi stencilde om kosten te sparen)
er in geslaagd een aantal meer dan voortreffelijke tentoonstellingen te organiseren,
die terecht grote belangstelling hebben genoten. De catalogi van deze exposities
zijn uniek.
De Dordtse museumkwestie is het zoveelste onsmakelijke voorbeeld van het door
ondeskundigen zonder meer aan de
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kant zetten van bekwame mensen. De heer Bol gaat zich bezighouden met het
verzorgen van enkele publikaties.
De catalogus van de Nul tentoonstelling in het Amsterdamse Stedelijk Museum is
in twee delen verschenen. Het eerste deel bevat uitsluitend tekst (die door een
slechte typografie vrijwel onleesbaar is). Het tweede deel, dat pas na afloop van de
expositie uitkwam, bevat afbeeldingen van alle geëxposeerde objekten, waaronder
een groot aantal gefotografeerd in de museumzalen. Bij mijn weten is het de eerste
maal dat dit zo gebeurt. De waarde van de catalogus als naslagwerk wordt er zeker
door vergroot.
De direktie van H.J. van der Rijn N.V. te Amsterdam heeft een geldprijs ingesteld
voor (anders dan door gieten) uit metaal vervaardigd plastisch werk, gemaakt door
een Nederlands of in Nederland verblijvend kunstenaar, jonger dan 36 jaar. Zij hoopt
hiermee de ontwikkeling van de metaalplastiek daadwerkelijk te bevorderen.
De Van der Rijn-prijs werd in juli voor het eerst toegekend. Er waren ruim zeventig
inzendingen, alle niet zwaarder dan 250 kilo en in hoofdzaak uit metaal vervaardigd.
De jury bestond uit twee beeldende kunstenaars (Armando en André Volten) en
vier kunstkritici (C. Doelman, Nieuwe Rotterdamse Courant; J. Eijkelboom, Het
Parool; drs. H. Redeker, Algemeen Handelsblad en L. Tegenbosch, De Volkskrant).
Volgens het juryrapport was er weinig tijd nodig ‘om de Van der Rijn-prijs, ter grootte
van f 2500,- met algemene stemmen toe te kennen aan de 27-jarige Artur Antonio
Varela, woonachtig en werkzaam te Haarlem’.
Tijdens de jurering werd, gezien het grote aantal en de gemiddeld hoge kwaliteit
van de inzendingen, een tweede prijs ingesteld, groot f 500,-, die werd toegekend
aan Gijs Bakker (23) voor de manier waarop hij in zijn plastiek koper en blik heeft
verwerkt. Peter Struycken kreeg een eervolle vermelding.
Varela is een jonge Portugees, die in Lissabon de academie en in Parijs het atelier
van Henri Georges Adam bezocht. Daarna volgde hij de lessen van Shinkichi Tajiri
en Wessel Couzijn aan de ‘Academie 63’ te Haarlem. Het bekroonde werk
‘Micromegas’ van Artur Antonio Varela zal samen met een selectie uit de inzendingen
in het museum Fodor te Amsterdam te zien zijn tot 29 oktober.
Tot 25 oktober staan vier plastieken van Varela voor de Amsterdamse Bolstaverne
aan de Rozengracht.
De gemeentelijke autoriteiten van Zeist hebben deze zomer niet stilgezeten. Wegens
een te uitgesproken erotisch karakter werd op last van de loco-burgemeester een
‘voelkast’ van popartist Woody van Amen verwijderd van de door de Nederlandse
Kunststichting georganiseerde manifestatie in Slot Zeist, waaraan werd deelgenomen
door vijf jonge kunstenaars: Woody van Amen, Gustave Asselbergs, Michael
Cardena, Pieter Engels en Wim T. Schippers. De bijdrage van de laatstgenoemde
kunstenaar werd door het gemeentebestuur van Zeist verboden. A-dynamicus
Schippers wilde de Zeister Kunsttentoonstelling bedenken met een negatieve
bijdrage: een keurige kuil van bescheiden afmeting, die het betreden van het culturele
gebouw in lichte mate zou belemmeren. Het mocht niet.

Dr. W. Jos de Gruyter, hoofdconservator van de afdeling moderne kunst van het
Haags Gemeentemuseum, zal eind van dit jaar wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd (= verplicht) zijn taak officieel neerleggen. Op 14
december wordt hem een afscheid bereid. Hij blijft als adviseur verbonden aan de
gemeentelijke dienst voor schone kunsten in Den Haag.
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De Gruyter werd in 1963 benoemd tot hoofdconservator in de hofstad, voor die
tijd was hij o.a. directeur van het Groninger Museum (1955-1963) en kunstcriticus
(vanaf 1927). Hij heeft een groot aantal boeken en boekjes op zijn naam staan.
Voor zijn bundel kritieken ‘Schouwend Oog’ kreeg hij de essayprijs van de Jan
Campertstichting. In 1964 werd hij door de Groningse Universiteit onderscheiden
met een eredoctoraat.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
Dr. S. Trooster
Evolutie in de erfzondeleer
(Ecclesiareeks), Desclée De Brouwer, Brugge - Utrecht, 1965, 157 pp.,
F. 110, f 9,50.
Voor lezers van Streven is de auteur geen onbekende. Het boek is een uitvoeriger
bewerking van artikelen in dit tijdschrift verschenen. ‘Iedere mens begint zijn leven
in een zondige toestand, en dat omwille van de zonde van Adam, die door de
verbondenheid-in-zonde van allen bevestigd en bestendigd is’ (p. 8). Deze wezenlijke
inhoud van de katholieke erfzondeleer stelt de auteur veilig, terwijl hij in een
prijzenswaardig heldere taal achtereenvolgens het oude en nieuwe wereldbeeld
uittekent, de Schrift en de kerkelijke erfzondeleer onderzoekt. Men zal graag
toegeven dat ‘evolutie’ geen te sterk woord is voor de nieuwe bezinning en
voorstelling welke hier geboden wordt.
Veel bijbelverklaring wordt gegeven: o.a. Gen. 2-3; Kol. 1, 15-20; Rom. 5, 12-21.
Een lange uitweiding over de praktijk van de kinderdoop. Meerdere lezers zullen
graag instemmen met de uitleg die gegeven wordt van Adam; Eerstgeborene van
de schepping; oertijd en eindtijd; oerschuld en persoonlijke zonde; overerving;
paradijs... Ieder van deze termen heeft een eigen theologische geschiedenis. De
auteur treedt de moeilijkheden tegemoet welke uit het veranderde mensbeeld
ontstaan. Hij wil duidelijke antwoorden geven op echte vragen. Zo, langs bezinning
en onderzoek, met zekerheid of waarschijnlijkheid, steeds eerlijk poogt hij
tijdgebonden voorstellingen te onderscheiden van de geloofskern.
J. Lambrecht

H. Küng
Opdat de wereld gelove
Paul Brand, Hilversum - Antwerpen, 1964, 92 pp., 80 F.
De Zwitserse theoloog, bekend om zijn publikaties over en zijn activiteit op het
Concilie, behandelt hier onder de vorm van ‘brieven aan jonge mensen’ (jong duidt
een mentaliteit aan) in een zeer bevattelijke taal een aantal vragen waarop de
gelovige van vandaag graag een nieuw antwoord krijgt. Bv. Buiten de Kerk geen
heil? Wat gebeurt er met de heidenen? Moet de katholiek alles verdedigen? Heb
je geloofstwijfels? Allemaal onderwerpen die regelmatig in een oecumenische sfeer
besproken en bediscussiëerd worden. Over al die punten schrijft Hans Küng zeer
rustig en eenvoudig zijn mening, theologisch goed gefundeerd en terzelfdertijd zeer
gelovig benaderd. Tussen de brieven in werden teksten geplaatst uit het Evangelie,
van een kerkvader of paus, zelfs van ‘heidense’ theologen, die de thesis van de
auteur verduidelijken en prachtig samenvatten en meteen de behandelde vraag een
plaats geven in de traditie van de Kerk. Ten zeerste aanbevolen.
St. Wellekens

Dr. A.F.J. Klijn
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De Wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1965, 256 pp.
Dit boekje geeft een zeer bruikbare samenvatting van de stof welke gewoonlijk
behandeld wordt in de ‘Inleiding op het Nieuwe Testament’. Het omvat dus de
kenmerken der afzonderlijke Boeken met een uiteenzet
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ting van het synoptische probleem. Verder een tractaatje over de Canon en over
de tekstgeschiedenis van het Nieuwe Testament. De titel zou op zich iets anders
kunnen suggereren. Hoewel men voor zichzelf hier en daar een andere mening kan
prefereren, geeft Dr. Klijn ons een objectieve en verantwoorde uiteenzetting van
alles wat op dit terrein belangrijk is. Uiteraard heeft een inleiding in kort bestek altijd
een vrij schools karakter. Het aantrekkelijke van dit werkje is echter, dat schr. een
ruime plaats inruimt voor citaten van oudchristelijke auteurs. Ook het appendix met
zijn teksten, historische samenvattingen en bibliografie kan een opwekking zijn tot
een meer dan louter schoolse interesse. Het eerste hoofdstukje over de geschiedenis
van de inleidingswetenschap lijkt mij wel wat erg summier.
H. Suasso

Johannes XXIII
Geestelijk dagboek
Vert. Mevr. C. Van Grunting-Veulet en Mej. Reynvaan, Lannoo, Tielt,
1965, XLVIII + 552 pp., 32 pl., geb. 350 F.
Het Giornale dell'Anima, dat door de zorg van Mgr. L. Capovilla werd uitgegeven,
is nu ook voor ons taalgebied in een zeer genietbare met 32 foto's verluchte uitgave
toegankelijk. Het geheim van de goedheid en de eenvoud van Paus Joannes wordt
ons thans ontsluierd. Door de notities heen die Angelo Giuseppe Roncalli vanaf
1895 tot 1962 gewoonlijk tijdens zijn geestelijke oefeningen neerschreef, zien we
de goedheid groeien, niet als een alibi omdat men niet tegen de situatie opkan,
maar als een evangelische kwaliteit die zeer bewust wordt nagestreefd. Ook de
eenvoud is geen naïviteit, maar het resultaat van een helder en lucide inzicht in de
eenvoud van de relatie tussen God en de mensen en tussen de mensen onder
elkaar. Een paus die zelf documenten verzamelt voor zijn eigen biografie, opdat
men geen gekke dingen over hem zou vertellen, en die zijn geestelijk dagboek nog
tijdens zijn leven laat klaar maken omdat het de mensen en vooral de priesters zou
kunnen helpen, is een zeer nederig maar groot mens. Naast het dagboek werden
ook een aantal gebeden en toespraken opgenomen, samen met de redevoering
die Kardinaal Suenens op de tweede sessie van het Concilie uitsprak en een zeer
uitvoerige chronologie. Een merkwaardig document voor al wie de boodschap van
Paus Joannes in ere wil houden.
St. Wellekens

Concilie-toespraken
bijeengebracht door Yves Congar, Hans Küng en Daniel O'Hanlon, Serie
Oecumene, Paul Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 198 pp.
Er zullen nog vele jaren over heen gaan voor de Acten van het Tweede Vaticaans
Concilie worden gepubliceerd. Dit materiaal zal dan ook zoveel folianten beslaan,
dat slechts enkele vakgeleerden hiertoe hun toevlucht zullen nemen. Om al deze
bezwaren te ondervangen, hebben drie Concilie-periti een bundel samengesteld
van 52 redevoeringen, die door 37 concilievaders uit 21 volkeren werden
uitgesproken. De themata die hierin aan de orde komen, zijn: 1. De Kerk in haar
eenheid en verscheidenheid. 2. Het volk Gods in zijn heilige en heiligende
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grondstructuur; de charismatische gaven; de betekenis van de evangelische raden;
de mogelijkheden van het diaconaat. 3. De bisschoppen, hun sacramentaliteit en
collegialiteit, de bisschopsconferenties; hun verhouding tot de Paus, tot de romeinse
curie. 4. De oecumenische inspanning, haar vraagpunten en mogelijkheden, de
verhouding tot de Joden. 5. De rassendiscriminatie. 6. De godsdienstvrijheid. Uit
deze bundel kan men reeds een goede kijk krijgen op de verschillende problemen
die op het huidige concilie aanhangig zijn.
P. Grootens

Religion et culture
Nr. 26-27 van Comprendre, revue de politique et de culture. Piazza S.
Marco, 52, Venezia, 412 pp., 4.000 1.
In zijn dubbelnummer 26-27 heeft het tijdschrift Comprendre, een uitgave van de
Société Européenne de Culture, het hoogst actuele thema aangesneden van de
verhouding tussen religie en cultuur, in het bijzonder tussen christendom en cultuur.
Zeer verschillend georiënteerde persoonlijkheden als de vrijzinnige Belgische Henri
Janne en de Franse dominicaan Dominique Dubarle, de dominee Roland de Pury
en de marxist Roger Garaudy zetten hun visie over dit voor onze tijd vitale probleem
uiteen. De directeur Umberto Campagnolo leidt het debat in. Deze namen mogen
volstaan om de belangrijkheid van dit nieuwe nummer van Comprendre in het licht
te stellen. Het bevat bovendien nog een aantal literaire en filosofische bijdragen en
(eveneens boeiende) verslagen over de werking van de vereniging die het tijdschrift
uitgeeft.
S. Heester
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Prof. Mag. Dr. J.B. Kors, O.P.
Theologische problemen van nu
(Peilingen), De Kerk, het licht in de duisternis II, Pax, Den Haag, 54 pp.,
f 2.40.
Vanuit een steeds groeiende bezorgdheid heeft Schr. geschreven over drie
brandende problemen van nu: de Kerk, de Eucharistie en de natuurwet. Het bezwaar
dat we tegen deze beschouwingen hebben, ligt hierin, dat wij menen dat een
werkelijke confrontatie der opinies een poging tot begrijpen van de andere
opvattingen dient in te houden. Men kan zich wel op een gevestigde leer en op het
gezag van Thomas beroepen, dit heeft geen vrucht als er niet een inleven getracht
wordt in wat de anderen willen. Hiervan blijkt helaas in dit boekje niet veel.
G. Adriaansen

Mag. Dr. A.H. Maltha O.P.
Paulus VI en de Kerk
(Peilingen), De Kerk, het licht in de duisternis III, Pax, Den Haag, 48 pp.,
f 2.40.
Schr. geeft in dit boekje vier Adventsconferenties uit die hij vorig jaar hield over de
encycliek Ecclesiam Suam. In zijn voorwoord zegt hij: ‘Ik heb ernaar gestreefd
enigermate objectief te zijn’. Dit blijkt uit heel het boekje. Soms leidt deze eerlijkheid
tot een zekere vaagheid en bovendien lijkt mij de al te schematische opzet een
beletsel voor geboeid lezen.
G. Adriaansen

C. Smits
Oud-testamentische citaten in het Nieuwe Testament. Deel IV: De brief
aan de Hebreeën
Het Oude Testament in het Nieuwe. Algemene beschouwingen.
(Collectanea Franciscana Neerlandica, VIII-4). Malmberg,
's-Hertogenbosch, 1963, 551-744 pp., bij intekening f 21.10, afzonderlijk
f 23.45.
Het grote werk van Pater Smits, dat met dit vierde deel zijn voltooiing vindt (het
eerste deel verscheen in 1952), is bestemd voor vakexegeten en -theologen. Het
zoekt vooral naar een antwoord op de vraag naar de zin van de H. Schrift. De
discussies hierover, zo meent de Schr., zouden minder verward en tegenstrijdig
zijn, wanneer men zich meer liet leiden door een positief onderzoek van de wijze
waarop de Schrift in het Nieuwe Testament wordt gehanteerd. Met de Schr. zelf (p.
677) zouden we onze verwachtingen echter niet te hoog willen stellen.
P. Ashmann

Filosofie
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Reuben Guilead
Etre et Liberté
une étude sur le dernier Heidegger, préface de Paul Ricoeur,
Nauwelaerts, Leuven, Parijs, 1965, 184 blz., ing. 180 BF.
M. Ricoeur heeft heel vleiende woorden voor dit boek, en ik zal hem niet
tegenspreken. Deze studie omtrent de jongste Heidegger is inderdaad een juweel
van klaarheid, bondigheid en eerlijkheid. Alles draait rond het centraal probleem
van de Heideggerse vrijheid, waaruit reeds veel hedendaagse Europese denkers
hebben geput. Hierbij werd het accent gelegd op de laatste geschriften van de
veelbesproken Duitse wijsgeer die meer en meer tot de profeet van het vergeten
en verborgen Zijn is geworden, terwijl hij in de nu reeds lang vervlogen tijd van Sein
und Zeit voor velen als de grondlegger van het existentialisme en van het radicaalste
nihilisme verscheen. Guilead doorloopt geduldig de drie grote fasen van deze hoogst
interessante ontwikkeling, zodat het hele Heideggerse denken ter sprake komt. Hij
interpreteert niet maar constateert, hij laat zich niet door het gewild hermetisme van
de tekst verleiden om deze met dichterlijke vrijheid te interpoleren of dóór te denken.
Hij blijft resoluut bij het gezegde en probeert niet om Heidegger zelf te overschrijden
naar het zgn. ongezegde toe, en concludeert dat in dit godloos mysticisme van het
Zijn de vrijheid minder dan ooit in veiligheid werd gebracht. Deze conclusie blijft
ondertussen vrij negatief en zweeft, zoals trouwens passend was, in de fundamentele
‘openheid’ van het menselijk bestaan. Jammer dat de wetenschappelijke standing
van het boek enigszins ontsierd wordt door talrijke drukfouten en soms verkeerde
vertaling van Duitse wendingen. Maar over 't algemeen weerstaan de nuchtere
verfransing van het Heideggerse dialect en de objectieve behandeling van de tekst
zegevierend aan de bekoring om het essen-
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tiële, dichterlijke zijnsdenken van Heidegger op zijn beurt op dichterlijk-scheppende
wijze te vertolken en uit te leggen. Dit is een hoge en zeldzame verdienste. Men
leert er Heidegger beter bij verstaan, én het Zijn en de Vrijheid.
A. Poncelet

Samuel IJsseling
Heidegger, denken en danken, geven en zijn (Filosofie en Kultuur)
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1964, 160 pp., ing. F. 130.
Deze studie handelt over enkele grondtrekken van Heideggers wijsbegeerte en wel
hoofdzakelijk van de latere Heidegger. Inzonderheid steunend op Ueber den
Humanismus werpt zij een geheel nieuw licht op de Heidegger van Sein und Zeit.
Schr. behandelt in een eerste hoofdstuk het onderscheid dat Heidegger maakt
tussen twee vormen van denken: het denken dat eigen is aan de positieve
wetenschappen en aan een bepaalde vorm van wijsbegeerte (metafysiek) en
anderzijds het ‘andenkende Denken’: een luisterend denken dat veel verwantschap
vertoont met het danken. De verwantschap ten andere tussen denken en danken
is het hoofdthema van dit boek. Een uiteenzetting over de dankbaarheid en het
herdenken belichten op oorspronkelijke wijze een der aspecten van Heideggers
grondthema: de zin van het Zijn. In een laatste hoofdstuk wordt een poging gedaan
vanuit de verworven inzichten in het ‘danken’ een explicatie te geven van de
‘ontologische Differenz’ en het ‘Geschick des Seins’. De grote verdienste van deze
studie is ongetwijfeld dat schr. er in geslaagd is zijn grondige en gefundeerde kennis
van een duister denker weer te geven in een vlotte en leesbare taal. Op een eerste
gezicht doet de heldere, vlotte stijl zelfs bedrieglijk aan: men zou het boek te vlug,
te oppervlakkig kunnen lezen. Op vele plaatsen wordt bondig en kernachtig een
hele problematiek aangegeven; zo b.v. wordt op p. 46 de ontwikkeling van Husserls
fenomenologie naar Heideggers grondvraag naar de zin van het Zijn geschetst. Van
heel wat moeilijke begrippen wordt een verhelderende en dikwijls kernachtige
omschrijving gegeven (Befindlichkeit, Denken, Metaphysik, Geschick enz.). Wel
ontmoet men enkele storende onnauwkeurigheden; b.v. op p. 56 wordt Heideggers
lapidaire zin ‘Der Mensch ist nicht der Herr Des Seienden. Der Mensch ist der Hirt
des Seins’ aldus vertaald: ‘De mens is niet de heer van het zijn, maar de herder en
de hoeder’. Een zeer geslaagde inleiding op het denken van een nogal moeilijke
filosoof.
F. Vandenbussche.

Psychologie
B. Bettelheim
Massificatie en zelfbehoud
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1965, 304 pp.
Dit oorspronkelijk in de V.S. verschenen werk bevat een analyse van de
moeilijkheden en ontreddering opgeroepen bij de gevangenen in de Duitse
concentratiekampen, welke de auteur uit eigen ervaring leerde kennen. De schrijver
tracht de aldus gewonnen psychologische inzichten nuttig te maken voor de
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problematiek van de aanpassing der mensen aan de hedendaagse samenleving.
De indringende analyse is verhelderend, maar ook niet zonder hardheid en
eenzijdigheid, omdat de auteur in zijn visie op waarden die het menselijk bestaan
zinvol maken, te onvolledig is.
J. Kijm

Drs. J.H. Huijts, e.a.
Ouderdom en ontwikkeling
Een symposion (Serie Samen mens zijn 1). Brand, Hilversum/Antwerpen,
1964, 135 pp., f 7.90.
Verslag van besprekingen in 1963 gehouden op het Kath. Nat. Bureau voor
Geestelijke Gezondheidszorg. Het boekje bevat de inleidingen gehouden door Prof.
R. Kwant, Drs. J. Huijts en Dr. P. Thung, waarin wijsgerige, psychologische en
biologische aspecten van het probleem belicht worden. Dr. J. Munnichs schreef een
samenvatting van het symposion. Uitgaande van het feit van de levensverlenging
heeft men zich bezonnen op de vraag, hoe voor de langer levende mens een zinvolle
ouderdom mogelijk kan zijn. De betekenis van dit boekje ligt vooral in de veelzijdige
benadering van de problematiek, die daardoor voor verder onderzoek geschikt wordt
gemaakt.
J. Kijm

Streven. Jaargang 19

90

Politiek
Theo Pirker
Utopie und Mythus der Weltrevolution
Zur Geschichte der Komintern 1920-1940. Dtv Dokumente, München,
1964, 303 pag., 109 documenten.
Pirker is niet de eerste om zich bezig te houden met de geschiedenis van de
Komintern of de derde internationale. Daarvoor was ze te belangrijk. Grotere en
vollediger werken verschenen over dit onderwerp, o.m. J. Degras, The communist
international 1919 -1943, Documents selected and edited by J.D. Pirkers boek is
bescheidener van opzet, maar heeft dan ook het voordeel zich tot een ruimer en
minder gespecialiseerd publiek te richten. De periode die hij onderzoekt (van 1920
tot 1940) is inderdaad de belangrijkste. Hij geeft 109 documenten over de werking
van de Komintern en de evolutie van de verschillende communistische partijen in
verschillende landen van de wereld. Deze documentatie werd geput uit twee
belangrijke publikaties van de Komintern: Internationale Pressekonferenz en
Rundschau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung. In zijn inleiding geeft S.
een schitterende uiteenzetting over twee belangrijke problemen, de veranderde
maatschappelijke instelling tegenover de wereldpolitiek na de eerste wereldoorlog
en de Leninistische theorie van de revolutie. Bovendien schetst hij een korte
geschiedenis van de eerste, de tweede en de derde internationale. Om te besluiten
met de statutaire inrichting van de Komintern zelf.
A. Van Peteghem

Lothar Krecker
Deutschland und die Türkei im Zweiten Weltkrieg
Klostermann, Frankfurt am Main, 1964, 293 pag., 30 D.M.
Het heeft gedurende de tweede wereldoorlog niet ontbroken aan pogingen, zowel
van geallieerde als van Duitse zijde, om Turkije mee te slepen in het conflict. De
Duitsers zonden niet voor niets hun gewiekste politicus en diplomaat Von Papen
als ambassadeur naar de Turkse hoofdstad. Ook de Engelsen hadden er een
ambassadeurgentleman van de oude stijl, sir Hugh Katchbull-Hughessen. Voor
velen onder ons is de kennis van de rol die Turkije in de tweede wereldoorlog
gespeeld heeft, beperkt gebleven tot de geschiedenis van het geval Cicero. Het
hier besproken boek vult op een schitterende wijze een leemte aan. Uitgaande van
de officiële en niet-officiële bronnen die reeds open zijn, aangevuld door memoires
en andere feitenliteratuur, stelt S. op boeiende wijze het voorlopig resultaat voor
van zijn studie van de verhoudingen tussen Turkije en Duitsland gedurende de
tweede wereldoorlog. Het belang van zulke studies kan niet overschat worden. Niet
alleen heeft Krecker zelf een werk van formaat tot stand gebracht, maar hij heeft
meteen bewezen, dat het mogelijk is wetenschappelijk te werken op het gebied van
de tijdsgeschiedenis. Een werk dat als basis zal moeten genomen worden door
latere onderzoekers.
A. Van Peteghem
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Geschiedenis
W. Jappe Alberts en H.P.H. Jansen
Welvaart in wording
Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste
tijden tot het einde van de Middeleeuwen. Nijhoff, 's-Gravenhage, 1964,
VI - 304 pp., 10 pl., geb. 16,50.
De sociaal-economische geschiedenis van Noord-Nederland van de prehistorie tot
de middeleeuwen is een nog weinig bestudeerd onderwerp. Zeker was Prof. Jappe
Alberts, met zijn grondige kennis van het middeleeuws verleden van de Lage Landen,
de aangewezen man om een eerste overzicht te wagen. Dat dit heel wat persoonlijke
voor-studies vereiste, ligt voor de hand. Uit het exposé blijkt dat er geen nauw
samenhangende Noordnederlandse gemeenschap bestond in de middeleeuwen,
maar dat er verscheidene economische landschappen zijn te onderscheiden: de
IJsselsteden sterk op Duitsland georiënteerd, Friesland en Groningen in het noorden,
Maastricht en het Maasdal tot Nijmegen meer op Keulen en op de Maasstreken
gericht, en ten slotte het Hollands-Zeeuws gebied dat vooral vanaf de 15e eeuw
stilaan de leiding verovert, zodat Holland in de 16e eeuw voor heel Noord-Nederland
toonaangevend kon worden. Een paar feiten troffen ons. Zo tonen de auteurs
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aan dat de Friese handel van de vroege middeleeuwen en die van de elfde, twaalfde
eeuw met elkaar in verbinding staan, terwijl men vroeger een discontinuïteit aannam;
ook merken zij op, dat de theorie van Pirenne over het ontstaan van de steden in
de hoge middeleeuwen niet zo maar opgaat voor Noord-Nederland; de
Noordnederlandse steden ontleenden hun stadsrechten aan Brabantse of Vlaamse
Zuidnederlandse steden; omstreeks 1400 is Utrecht de enige stad met meer dan
5.000 inwoners, enz. Dit interessant boek is verlucht met enkele kaarten en platen
op dik couché-papier achteraan in het boek. Vermelden wij nog dat Prof. I.J.
Brugmans reeds een merkwaardige sociaal-economische geschiedenis van
Nederland schreef voor de periode 1795-1914. Wanneer Prof. J.G. van Dillen klaar
komt met zijn deel over de periode 1500-1795 zal Noord-Nederland over een
driedelige uitvoerige sociaal-economische geschiedenis beschikken, geschreven
door drie specialisten, welke andere landen het zal kunnen benijden.
M. Dierickx

Geschiedenis van de Kerk
Deel VII: L.J. Rogier
De Kerk in het tijdperk van verlichting en revolutie
Brand, Hilversum - Antwerpen, 1964, 344 pp., 8 krtn, 16 pltn, geb. F. 280,
f 22,50.
In deze tiendelige Geschiedenis van de Kerk verschijnt, na de eerste twee delen,
nu deel VII over de achttiende eeuw. Prof. Rogier, mede-hoofdredacteur van het
hele werk, schetst ons hier in zijn meeslepende, beeldrijke stijl de lotgevallen en
het leven van de Kerk in de dode achttiende eeuw, zeker een der laagste punten
van de hele kerkgeschiedenis. Met open geest spreekt de auteur over de verlichting
en de katholieke Aufklarung, over de weinig belangrijke pausen van de 18e eeuw,
met uitzondering alleen van een Benedictus XIV, dien hij de grootste paus tussen
Sixtus V en Leo XII noemt, over het episcopalisme, de afschaffing van de
jezuïetenorde, de vervolging der Kerk onder de Franse revolutie, en zo meer.
Verheugend is dat de auteur een afzonderlijk hoofdstuk wijdt aan de Kerk in de
diaspora, d.i. hoofdzakelijk in de Germaanse gebieden, een ander aan de kerstening
van Amerika, en dat hij de Kerk in het Nabije Oosten liet behandelen door een
specialist, Dr. J. Hajjar. Over de missies in Azië spreekt Rogier wel naar aanleiding
van de ritenkwestie, maar hij behandelt ze niet systematisch. Gelukkig schrikt hij
niet terug voor een persoonlijk oordeel, al zal niet iedereen hem steeds bijvallen.
Rogier wijst erop hoe op het einde van de achttiende eeuw een toenemend aantal
katholieken opkwam voor godsdienstvrijheid, vernieuwing van de liturgie, afschaffing
zelfs van het celibaat voor diocesane priesters, voor indijking van de macht van de
pauselijke Curie en het vergroten van de macht der bisschoppen, voor oecumenische
toenadering tot afgescheidene christenen, enz., wat ‘bedriegelijk modern’ aandoet.
Deze uiterlijke trekken van overeenkomst tussen bepaalde uitingen van kerkelijk
leven toen en nu kwamen echter o.i. uit een totaal verschillende geesteshouding
voort. Toen was er een algemene vervlakking van het godsdienstig leven, een
uitholling van de kerkelijke zin, terwijl de vernieuwingen nu ontspruiten aan een
diepreligieuze drang naar vernieuwing en aanpassing aan de moderne noden en
geestelijke stromingen.
M. Dierickx
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A. Verdoodt
Naissance et signification de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Met Woord Vooraf door René Cassin, ex-voorzitter van de Commissie
van de Rechten van de Mens der Verenigde Naties. Société d'Etudes
morales, sodales et juridiques; Edit. Nauwelaerts, Leuven-Parijs, s.d.
[1964], XIV - 356 pp., ingen. F. 250.
Op 10 december 1948 keurde de Algemene Vergadering van de U.N.O. de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens goed met 48 stemmen voor,
geen enkele tegenstem, en acht onthoudingen (de Sovjet-Unie en vijf satellieten,
Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië). Tweemaal heeft de U.N.O. zelf geprobeerd een
ontleding van deze Verklaring te publiceren, tevergeefs. Na een uiterst lovend en
vooral inzicht gevend Woord Vooraf van R. Cassin geeft de auteur in deze grondige
studie de verre grondslagen van deze Verklaring aan, de bronnen waarop hij steunt,
de onmiddellijke oorsprong en de voorbereidende etappes van de Verklaring. Maar
het belangrijkst en als het ware de ruggegraat van dit boek is het Hoofdstuk III (pp.
78-274): hierin behandelt de auteur achtereenvolgens de dertig artikelen van de
Verklaring en verhaalt het
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tot-stand-komen van elk artikel in zijn huidige verwoording, gedurende de discussies
van de honderd zittingen tussen febr. 1947 en de dag van de aanvaarding van de
Verklaring door de U.N.O. Hierdoor wordt de gedrongen tekst van de 30 artikelen
heel wat duidelijker, en komen wij precies te weten wat de Verklaring bedoelt. In
een vierde hoofdstuk handelt Verdoodt over vijf artikelen die uiteindelijk verworpen
werden, zoals bijv. het stellen van de Verklaring onder de bescherming van de
godheid en de bevestiging van de goddelijke oorsprong van de mens. Niet alleen
heeft hij voor deze studie heel wat boeken en vooral de bandopnamen van reeksen
sessies gebruikt, maar hij is zelfs een interview gaan afnemen van de nog levende
persoonlijkheden die de debatten meemaakten. Het belang van deze Verklaring
behoeft niemand meer aan te tonen: zelfs de Sovjet-Unie, die zich nochtans bij de
stemming onthield, roept de Verklaring in om bepaalde principes te doen toepassen;
en de Katholieke Kerk, die eerst afwijzend en wantrouwend stond, heeft nu, bij
monde van Paus Joannes, de Verklaring geprezen en gesteund. Persoonlijk hadden
wij na de analytische uitleg van alle dertig artikelen nog een synthetische voorstelling
van de geest en de aard van de Verklaring gewenst.
M. Dierickx

Jacques Le Goff
La civilisation de l'Occident mêdiêval
(Les grandes civilisations, 3). Arthaud, Paris; Vromant, Brussel, 1964,
694 pp., 246 zwartwit foto's, 8 klpl., 63 krtn. en plannen, geb. F. 870.
Dit is geen gewone geschiedenis van de middeleeuwse cultuur. Le Goff tracht een
dieptezicht te geven op de middeleeuwen, precies het tegenovergestelde van wat
de Leuvense Prof. L. Génicot deed in zijn meesterlijk boek Les lignes de faîte du
Moyen Age. In een eerste deel schetst hij de historische ontwikkeling vanaf de komst
van de Barbaren tot in de 15e eeuw. Veel belangrijker en ook veel uitgebreider is
het tweede deel (pp. 147-452) over de middeleeuwse beschaving. Hier toont hij b.v.
aan hoe de middeleeuwer een heel ander tijdsbewustzijn had dan de moderne
mens, en verleden, heden en toekomst gemakkelijk door elkaar liet lopen; ook weidt
hij lang uit over de stoffelijke ellende waarin de middeleeuwer leefde, meestal aan
de rand van de hongersnood, en dit zowel wegens de slechte uitbating van de grond,
als wegens een remmende sociale structuur. Het hoofdstuk over ‘Mentalités,
sensibilités, attitudes’ zal men met genoegen lezen en trouwens elders vergeefs
zoeken. Te noteren valt dat de auteur niet alleen de gewone literaire bronnen
gebruikt, maar ook zijn toevlucht neemt tot de moderne wetenschappen als
archeologie, polynologie, dendrologie en de luchtfotografie, en ook tot de
antropologie, de etnologie en de sociologie. Maar hiermee is het nieuwe van dit
magistrale boek niet uitgeput. De auteur geeft naast acht kleurenplaten 246 zwartwit
foto's in 19 reeksen, die aansluiten bij de tekst en van een uitvoerige commentaar
zijn voorzien, terwijl 63 voor een deel uitslaande kaarten en plannen de tekst
verduidelijken. Hierop volgen uitvoerige chronologische tabellen (pp. 485-553) en
vooral een ‘Dictionnaire des noms, termes et notions’ (pp. 555-655), waarin de
auteur korte biografieën van markante personen geeft, een beschrijving van volkeren
en streken, een verklaring van historische termen, enz. Op deze wijze geeft dit mooi
uitgegeven boek ons visueel en door zijn tekst werkelijk een dieptekijk op het leven,
de gedragingen, de opvattingen en het streven van de middeleeuwers. Sommigen
zullen dit beeld te somber vinden, en zeker heeft het niets van de ‘Légende dorée’
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waarop de romantici ons vergastten, maar dat het dicht de realiteit benadert, kan
men bezwaarlijk ontkennen.
M. Dierickx

Literatuur
Gerard Knuvelder
Kitty en de mandarijntjes Spiegelbeeld
resp. 293 en 307 pp., L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1964.
Knuvelder gaf tegelijkertijd twee goedgevulde paperbacks in het licht, de eerste met
een ietwat kittelende titel, de andere met een meer platonische doopnaam. Op p.
112 wordt uit een bedankbrief van Albert Verwey, getrouwd met Kitty van Vloten,
geciteerd: ‘Nog wel bedankt voor de mandarijntjes. Ze zijn goed zoet en een heele
lekkernij voor Kitty’. Laten we Kitty haar mandarijntjes; in zijn titel speelt Knuvelder
verkleinenderwijs ook met de andere betekenis van het woord, de kaste der
mandarijnen, bij uitbreiding: specialisten op enigerlei
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vakgebied. Op het terrein der literatuurgeschiedenis is Dr. Knuvelder met zijn
veelgeprezen én veelgelezen handboek een mandarijn en geen kleintje. Voor zijn
wandeling met Kitty echter heeft de zeergeleerde handboekenier de doctorsmantel
aan de wilgen gehangen; hij laat de lezers niet struikelen over vele voetnoten, doch
hij zet de hekken tot de geheime tuin der specialisten in de literatuurhistorie wijd
open voor belangstellenden in ruime kring, al zoekt hij niet de dagjesmensen. De
mandarijn trakteert op mandarijntjes, ook in die zin dat in dit boek niet op de eerste
plaats gehandeld wordt over het literaire werk zelf als wel ‘over schrijvers en hun
eigenaardigheden, over boeken en hun wederwaardigheden, alsook over diverse
andere gewichtige zaken,...’, zoals de ondertitel luchthartig mededeelt. Vertrekkend
bij de letterkunde van de 17e eeuw eindigt Knuvelder met Pieter van der Meer,
terwijl hij daartussendoor de schone gelegenheid aangrijpt om zijn eigen literaire
herinneringen te vertellen, Brabantse en andere.
Naast literatuurhistoricus is Knuvelder vanouds ook literair criticus: Spiegelbeeld
bevat opstellen over de literatuur van de dag. Was ‘Kitty’ overwegend literairhistorisch
en bevonden we ons daar op ‘de toegangswegen naar het kunstwerk’ (p. 4), hier
gaat het om de Nederlandse letterkunde van vandaag en concentreert de aandacht
zich op het autonome literaire werk. Meer dan op de artistiek-technische merites
van het werk (die worden voorondersteld) gaat Knuvelder in op wat hij met Ingarden
noemt de metafysische kwaliteiten. Dat is zijn goed recht, al kent deze aanpak zijn
risico's. Als hij de behandeling van ‘Ram Horna’ besluit met de zin, dat men bij Anna
Blaman ‘allereerst geïntrigeerd wordt door de geestelijke en morele achtergrond
van haar werk, meer dan door de artistieke vormgeving waartegen de oppositie niet
al te moeilijk valt’ (p. 65), dan komt daaruit het bezwaar tegen een overwegend
‘metafysische’ methode duidelijk naar voren. Daarbij komt dat niet alle opgenomen
opstellen van hetzelfde soortelijk gewicht zijn, al was het alleen maar omdat niet
alle behandelde werken zwaarwegend zijn, ook niet als ‘openbaring van de verborgen
zin des levens’. Daar staat tegenover, dat juist deze benaderingswijze een
persoonlijke inzet tot gevolg heeft, die behoedt voor wat gemakkelijk gepraat in de
marge. Vooral als meer werken van eenzelfde auteur besproken worden, zoals bij
Bordewijk, Vestdijk, Blaman, Hermans, Mulisch, Gijsen, Walschap, Lampo, Van
Aken en Boon, blijkt Knuvelders indringende visie zeer verhelderend.
Mogen we zonder zoetsappigheid concluderen, dat de literatuurhistoricus
Knuvelder zijn lezers met Kitty... een ‘heele lekkernij’ bezorgde door de mandarijnen
wel niet op zwavelzuur te zetten, gelijk de door hem bewonderde Hermans zich
veroorloofde, dan toch op sap, met Spiegelbeeld heeft hij, vooruitlopend op de
historie, alle belangstellenden aan zich verplicht die mét hem de moderne
Nederlandse letterkunde ernstig nemen; laat dan straks de literatuurhistorie maar
uitmaken wat daarvan allemaal waar en waardevol is.
F. van Tartwijk

G. Kouwenaar
Sint Helena komt later
Querido, Amsterdam, 1964, 136 pp., f 7.50.
Er is in de poëzie van Gerrit Kouwenaar een merkwaardige controverse te
constateren tussen het voorzichtig formuleren, herzeggen, nogmaals verleggen van
de aanvankelijke waarheid, én het onwrikbare geloof in de autonomie van het vers,
in de hermetische wijze waarop dit zichzelf op de schrijver verovert. In het gedicht
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Dat is alles, dat als laatste staat afgedrukt in deze verzamelbundel (gedichten
1948-1958), staan een aantal regie-aanwijzingen voor de lezer, die de geponeerde
waarheid verleggen: ‘en als ik zeg (....) dan lieg ik’, ‘en als ik lieg (....) dan spreek
ik de waarheid’, ‘en ik zeg’, ‘ik bedoel’. Verplaatst hij de waarheid voortdurend uit
angst voor de definitieve uitspraak? Uit angst voor de dogmaticus die - niet te
verplaatsen - in hem woont? Wie deze verzen leest, leest autenthieke poëzie van
een van de weinige vijftigers die bouwt aan een oeuvre.
José Boyens

De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel
In opdracht van het Frederik van Eeden Genootschap verzorgd en
toegelicht door Dr. H.W. van Tricht en Harry G.M. Prick (Zwolse drukken
en herdrukken), Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 395 pp., f 17,50.
Deze bronnenpublikatie bevat niet minder dan 358 brieven (of briefkaarten), in
hoofdzaak daterend uit de periode 1888-1902: veertien jaar literatorengeschiedenis
in het meer intieme genre. Reeds in zijn eerste brief schrijft Van Eeden o.a.: ‘Ik heb
geen liefde
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voor het woord als jij - geen liefde die doet haten ijveren’. Van meet af aan waren
beiden zich latent bewust van een verschil in kunst- en levensopvatting, dat in 1892
resulteerde in een openlijk conflict met twee felle polemische stukken: ‘Over
Woordkunst’ - Over Wankunst, terecht aan deze brievenuitgave toegevoegd (pp.
354-384). Was deze tegenstelling al wel eerder omschreven met de termen
ethischesthetisch, men vindt ze hier veel genuanceerder. Niet alleen als geschiedenis
ener vriendschap zijn deze brieven van belang, ze gunnen de lezer ook beter zicht
op het karakter van elk der correspondenten. Vooral Van Deyssel lijkt zich in zijn
brieven geheel bloot te geven, terwijl men bij Van Eeden soms iets ervaart van een
afstand als van de medicus tegenover een zeurderig patiënt, zodat vooral de
persoonlijkheid van de eerste waarneembaar wordt voor de lezer. De twee
briefschrijvers hebben twee brief-bezorgers tot hun beschikking, aan wier aandacht
niet de kleinste kleinigheid ontgaat. Aan hun haast devote specialisme dankt de
lezer een, ook naar het uiterlijk, monumentale uitgave.
F. van Tartwijk

Kunst
H. Kaehler
Het Romeinse Rijk
Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1965, 253 pp., 60 klpl., 46 tek.
Direct aansluitend bij Mansuelli's Etrurië en het Vroege Rome (Streven, juni 1965)
beschrijft Heinz Kahler in dezelfde serie Kunst van Europa de kunst van het
Romeinse Keizerrijk. Deze laatste geniet op het ogenblik een vernieuwde
belangstelling. Verschillende recente uitgaven, waaronder vooral Römische Kunst
I - IV van G. Kaschnitz von Weinberg en Römische Kunst als religiöses Phänomen
van Karl Schefold (Streven, maart 1965, p. 573) zoeken het creatieve in de Romeinse
kunst te bepalen. Ook bij Kähler gaat het in de eerste plaats daarom. Het eigen
karakter van de Romeinse kunst is volgens hem het gemakkelijkst te herkennen in
de architectuur. Aan haar besteedt hij dan ook de grootste aandacht. Vanuit de
architectuur komt hij tot de schilder- en beeldhouwkunst. En die weg alleen reeds
wijst op het specifieke karakter van de Romeinse plastische kunsten die alle in de
architectuur zijn geïntegreerd en dus op de ruimte zijn afgestemd. Door de keuze
van dit standpunt is het boek van Kähler oorspronkelijk en verkrijgt het een goede
overzichtelijkheid. Voortdurend wijst de auteur op de continuïteit die tussen de
verschillende kunsttakken bestaat. Hij doet dit niet abstract, maar aan de hand van
zorgvuldige analyses van concrete werken. Deze behoren niet altijd tot de meest
bekende. Opvallend is dit bijvoorbeeld voor de schilderkunst. Men mag
veronderstellen dat deze leemte zal opgevangen worden door het deel over het
Hellenisme dat in het schema van de serie tussen de Etruskische kunst en de
Romeinse kunst is voorzien. Zoals voorgaande delen bevat ook het onderhavige
een uitvoerige bibliografie, tijdstafel en register. De illustratie, die bij de tekst aansluit,
bestaat uit kleurplaten en tekeningen.
G. Bekaert

Miriam Freund
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Die Söhne Jakobs in Glasfenstern dargestellt von Marc Chagall
Herder, Freiburg, 1964, 64 pp., 13 klpl.
De glasramen van Chagall voor de synagoge van de Hadassahkliniek te Jeruzalem
op het thema van de twaalf zonen van Jakob vormen een hoogtepunt in zijn werk.
Onder supervisie van Chagall zelf heeft Herder nu geprobeerd die in
kleurreprodukties weer te geven. Het resultaat is tamelijk goed. Het is geen vlakke
druk geworden. Zelfs in de matte reproduktie is iets van de luister van het glas
bewaard. Miriam Freund schreef een enthousiaste en tegelijk informatieve inleiding
en een iconografisch commentaar bij de afbeeldingen.
G. Bekaert

W. Braunfels
Der Dom von Florenz
Urs Graf-Verlag, Olten, 88 pp., 17 pl., 7 klpl. en een langspeelplaat, geb.
58 ZwF.
De dom van Florence, Santa Maria del Fiore, heeft een hem passende geschiedenis.
Evenals de dom zelf kan die als een model van christelijke beschaving in Europa
beschouwd worden. Wolfgang Braunfels had niet meer te doen dan de geschiedenis
zakelijk te noteren om een dramatisch verhaal te verkrijgen. Een hoogtepunt ervan
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was de inwijding op 25 maart 1436 dooi paus Eugenius IV. Toen werden ook voor
het eerst de wijdingsmotetten van Guillaume Dufay uitgevoerd, die speciaal voor
die gelegenheid waren gecomponeerd. Ze werden, tezamen met twee andere
motetten, opgenomen op een langspeelplaat die bij het boek hoort. Het verhaal van
de dom van Florence vormt immers het eerste deel van een nieuwe serie Architektur
und Musik. Deze sluit aan bij de serie Dreiklang (Streven, maart 1965, p. 628) maar
verschijnt in een groter formaat (26 × 29,5 cm) en in een rijkere presentatie. Zoals
de tekst is ook de illustratie documentair opgevat.
G. Bekaert

Lauterbach/Joedicke
Hugo Häring, Schriften, Entwürfe, Bauten
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1965, 172 pp., 175 ill., geb. D.M. 58.
Deze monografie over de Duitse architect Hugo Häring is een van de belangrijkste
documenten voor de geschiedenis van de moderne architectuur, zoals die zich
tussen de twee oorlogen heeft ontwikkeld, en tegelijk ook een hoogst actuele bijdrage
tot de bezinning over de hedendaagse architectuur die voor het ogenblik aan de
gang is. Hugo Häring, een bijna vergeten naam, toont door zijn werk en geschriften
hoe eenzijdig de geschiedschrijving van de moderne architectuur is geweest en hoe
eng de interpretatie van haar oorspronkelijke visie. Het aandeel van Duitsland bleef
tot voor kort zo goed als tot het werk van de Bauhausmensen gereduceerd. Met de
ontwikkeling van de naoorlogse architectuur naar het organische en zelfs het
fantastische komen de toenmalige voorstanders van een visionaire (Taut, Finsterlin,
Scharoun) en van een organische architectuur (Häring) weer op het voorplan. De
monografie, deel 4 in de serie Dokumente der modernen Architektur, bevat vooreerst
een paar korte inleidende studies van Joedicke en Lauterbach, en brengt daarna
een uitgebreide keuze uit de voornaamste geschriften van Häring, waarin deze zijn
architectonische visie tot een complete cosmologie uitbouwde. Het tweede deel van
de monografie bestaat uit reprodukties van zijn gebouwen en schetsen. Onder zijn
gebouwen zijn vooral het Gut Garkau en de woningen in de Siemensstadt te Berlijn
merkwaardig.
G. Bekaert

Varia
W. Kaech
Bildzeichen der Katakomben
Walter-Verlag, Olten, 96 pl.
Enkele jaren geleden heeft Jean Daniélou in Les Symboles chrétiens primitifs zijn
onderzoek naar de oorsprong en de betekenis van de eerste christelijke symbolen
gepubliceerd. De joods-christelijke interpretatie scheen veel symbolen uit de
katakomben te verhelderen: palm en kroon, wijnstok en levensboom, levend water
en vis, het schip van de kerk, de wagen van Elias, de ploeg en de bijl, de ster van
Jacob, de apostelen en de dierenriem, de tau. Deze symbolen zijn het die de
schrift-geleerde Walter Käch met grote zorg in een aantal Italiaanse musea en in
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de katakomben is gaan copiëren. Zoals de reprodukties in het boek van Daniélou
reeds lieten veronderstellen zijn vele van deze ingekraste tekeningen moeilijk te
fotograferen. Käch wreef ze op zachte krijttekeningen af. Deze geven zeer getrouw,
zonder vervorming door lichteffecten, de spontane tekeningen weer. De enige
vervorming die men er bij moet nemen is die van de duidelijkheid zelf. Op de
muurplaten zijn deze tekeningen niet altijd gemakkelijk te lezen. Hier worden ze,
wit op zwart, zeer scherp weergegeven. Het commentaar beperkt zich tot enkele
algemene symboolinterpretaties. De voornaamste bestaansreden van dit boek moet
dan ook gezocht worden in de reproduktie zelf van deze ongekunstelde, maar vaak
zeer gevoelige en grafisch indrukwekkende tekeningen.
S. Heester

G.J. Whitrow
Het Tijdsbegrip in de moderne wetenschap
Aula, Spectrum, Utrecht, 288 pp., f 3.50.
In deze Aula-pocket wordt een overvloed van materiaal aangedragen, dat tot de
opbouw van een filosofie van de tijd kan dienen. Dit materiaal wordt ontleend aan
de natuurwetenschap, de wiskunde (waarbij de meer wiskundige gedeelten uit het
Engelse origineel in de vertaling zijn weggelaten), de psychologie, de biologie en
de geschiedenis van de wijsbegeerte. Het vormt een erudiet en interessant boek.
P. van Breemen
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H.L. Shapiro, e.a.
Culturele antropologie
Aula, Spectrum, Utrecht, 1965, 319 pp.
Onder leiding van H. Shapiro, die zelf het eerste hoofdstuk schreef, verzorgen een
aantal geleerden een inleiding in het gebied van de culturele antropologie. Ter
sprake komen: wat is cultuur?, de ontwikkeling van de cultuur, spreken en schrijven,
uitvinding en samenleving, veranderingen in de cultuur, het gezin, de sociale
groeperingen, de godsdienst, de primitieve economie en het functioneren van de
samenleving. In een betrekkelijk kort bestek wordt men ingelicht over de
grondbegrippen van de culturele antropologie en krijgt men bovendien een schat
aan vaak zeer frappante gegevens uit veelsoortige samen-levingsvormen. Een korte
becommentarieerde bibliografie en een register vergemakkelijken een voortgezette
speurtocht in het gebied dat hier wordt ontsloten.
R.S.

Prof. Dr. S. Strasser
Bouwstenen voor een filosofische anthropologie
Paul Brand, Hilversum-Antwerpen, 1965, 332 pp., f 18.90.
De Nijmeegse wijsgeer Strasser heeft zich reeds lang gekenmerkt door zijn intense
aandacht voor de mens en het menselijke. Nu hij bij het bereiken van het zestigste
levensjaar een aantal opstellen en lezingen bundelt tot een geheel blijkt zijn kenmerk
bevestigd en verrijkt te worden. Of het nu gaat om een nadere bepaling van de
filosofische activiteit, over de betekenis van hedendaagse filosofen, over
grondcategorieën van menselijk bestaan dan wel over het zo menselijke fenomeen
van het afscheid, steeds klinkt erin door een pogen om meer nabij te komen aan
‘het wezen van de mens’, zoals de tegelijk ambitieuze en eerbiedige omschrijving
luidt van hetgeen de filosoof wil verhelderen. Terecht staat dan ook de bekende
voordracht met dezelfde titel aan het begin van deze bundel. Lezing van de hier
verzamelde teksten is misschien niet altijd eenvoudig, maar nooit vruchteloos, en
ook daarin toont zich Strasser een ware wijsgeer. De bundel heeft één nadeel:
teksten welke oorspronkelijk in een buitenlandse taal werden geconcipieerd, werden
onvertaald opgenomen. Het gevolg is dat men door elkaar geconfronteerd wordt
met acht Nederlandse, vier Duitse, twee Engelse en een Franse verhandeling. Dit
mag geen bezwaar zijn, het is het echter wel. Schrijver én uitgever hebben zich
hierdoor wellicht een profijt onthouden dat wij beiden graag gegund hadden.
H. van Luijk

Lyndon B. Johnson
My Hope for America
Heinemann, London, 1964, 121 pp., geïll.
Dit boekje moet in kort bestek de politieke denkbeelden bevatten van de Amerikaanse
president. Het moest ook een rol vervullen bij de laatste presidentsverkiezingen.
Die verkiezingen zijn voor hem, gezien de uitslag, niet moeilijk geweest. De
Republikeinen met hun Goldwater verschaften geen alternatief. Tegelijk stond
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Johnson voor de subtiele taak de lijn van Kennedy te moeten doorzetten en toch
niet te verdwijnen in zijn schaduw. Van dit alles draagt dit propagandaschrift de
sporen. De formules zijn vaak gemakkelijk en vanzelfsprekend. Zij missen het
visionaire karakter waarmee Kennedy aan de dwangmatigheid van de feiten
probeerde te ontkomen. Daarbij moeten we niet vergeten dat Kennedy zelf duidelijke
literaire kwaliteiten bezat en dat door hem en zijn braintrust grote zorg werd besteed
aan het geschreven en gesproken woord. Zo komen deze teksten van Johnson in
ieder geval in de schaduw te staan bij die van zijn voorganger.
W. Pisa

Emil Staiger
Geist und Zeitgeist
Atlantis Verlag, Zürich, 60 pp., 4,80 ZwF.
In twee korte essays Geist und Zeitgeist en Die Kunst in der Fremde der Gegenwart
neemt Staiger het op voor het historische denken, dat de mens niet bindt, zoals
men te vaak meent, maar hem bevrijdt. ‘Zowel in zijn blik naar voren als naar achter
is echt historisch denken ondogmatisch, ongebonden, dronken van mogelijkheden’.
Omdat hij in de hedendaagse cultuur te zeer dit historische denken mist, bekijkt de
auteur ze met een zekere skepsis (en geduld). Ook als men het met de auteur om
verschillende redenen niet helemaal eens kan zijn, toch blijven zijn beschouwingen
het overwegen waard.
S. Heester
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[1965, nummer 2]
Wat gebeurt er bij de dood?
T. van der Stap
Uit een willekeurige krant, een willekeurige dag in augustus:
‘Weesperkarspel - De 42-jarige mevrouw J.H.X. uit Amsterdam is maandagavond
op de Loodijk bij Ankeveen omgekomen, toen zij met haar bromfiets tegen een
andere bromfietser botste. Het slachtoffer was met haar man en twee kinderen op
vakantie in een camping in het Gooi en was even naar huis gereden’.
‘Amsterdam - de drie maanden oude baby van de familie Y. aan de Bernard
Loderstraat is gistermiddag door verstikking om het leven gekomen. Het kindje lag
in de kinderwagen op het balkon en had zich het in het dekentje verward, met het
noodlottige gevolg’.
‘Na een langdurige ziekte en gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken,
overleed heden, op de leeftijd van 78 jaar, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader en grootvader A.A.Z., weduwnaar....’.
Er sterft iemand in onze omgeving. De kleine, onopgemerkte dood van het kind
in de wieg, moeder die even weggaat en niet meer terugkomt, grootvader wiens
verscheiden op hoge leeftijd na een lange ziekte te verwachten was. Een mens die
nabij was valt plotseling weg. Tussen de lege plek die hij achterlaat en ons die hem
nakijken staat een vreemde onbekende, de dood waar wij niet langs kunnen. Hij
wordt vanaf dat moment medespeler, een nieuwe partner in de relatie tussen ons
en de gestorvene. Daarin blijft hij geen passief toeschouwer, maar hij is erbij
betrokken; langzaam begint hij die relatie te veranderen, en langzaam verandert hij
onszelf. Tussen ons en de gestorvene staat de dood, naar beide zijden voortaan
actief.
Wat van hem te denken? Is hij een vriend, een koele vreemdeling? Is hij afstotend,
geeft hij zijn geheim niet prijs? Of laat hij zich kennen; verwerft hij zich misschien
een plaats in het leven, of laat hij ons ongemoeid? - Wat gebeurt er bij de dood?
Wat overkomt ons, als iemand sterft?

De dood en de levenden
Een mens valt weg uit zijn milieu. Wat overblijft, is de herinnering, het beeld:
plaatsvervangers voor een mens die onherroepelijk afwezig is en blijft. En dit is het
wat zich het eerste, het diepste opdringt aan de mens die achterblijft: dit gemis is
onherstelbaar, er is in het bestaan een gat geslagen dat niet te dichten

Streven. Jaargang 19

98
is. Het is niet zo dat de achterblijvende zich die onherroepelijkheid voortdurend
realiseert; bij vlagen, tussen het verdriet en de zorg om wat nu gebeuren moet door,
midden onder de dagelijkse sleur soms, slaat het ineens helder als een vlam omhoog:
hij, zij is dood. Een ogenblik ziet de mens die achterblijft scherp waarvoor hij
uiteindelijk geplaatst is: een leegte, niets anders. Juist het feit dat het besef daarvan
maar nauwelijks in het bewustzijn treedt, garandeert de diepte van deze ervaring:
er is een stuk leven uit mij weggeslagen, voor goed. Want van de aarde zijn, als
mens op aarde leven, betekent afhankelijk zijn, geheel en al, van mensen die mij
voeden en tot creativiteit wekken, mensen bij wie ik verstaan word en geborgen
ben. Juist de dood ontneemt mij hen. Dood staat loodrecht op het leven, schept een
niemandsland waar verwantschap, ontbinding waar samenhang was. De dode keert
nooit meer terug. Het is deze principiële onherstelbaarheid, die het verlies van een
medemens zo zinloos maakt. Hoe wij ook naar redenen zoeken, de schamele
zingeving ‘dat het wel ergens goed voor zal zijn’ is in feite de bekentenis van het
échec van het menselijk pogen om voor alle dingen, en dus ook de dood, een
oplossing te zoeken. Voor het verlies van een kind zal nooit een reden te geven zijn
die het gemis dekt. Aan de al of niet plotselinge dood van de huwelijkspartner zal
geen mens met de beste wil ter wereld ooit in staat zijn een betekenis te geven die
de afwezigheid op menselijk aanvaardbare wijze opvult. Het zoeken naar de zin
van lijden en dood blijft een vruchteloze zaak - ons rest niets anders dan onze
machteloosheid te erkennen. - En dan: op weg te gaan. Er is immers maar één
mogelijkheid: de weg in te slaan die het leven zelf wijst. Er moet doorgeleefd worden,
het gezin vraagt om aandacht, het werk moet gebeuren, in de eigen levensbehoeften
moet worden voorzien. Noodgedwongen wel moet de eenzaam achterblijvende zich
voegen naar het appèl dat het leven op hem doet. Hij heeft zich wel te wenden tot
de toekomst, die een beroep op hem doet. Hij moet zich wel keren naar de mensen
die, van hem afhankelijk, om hem heen staan. Hij leeft door, verdoofd, blindelings
aanvankelijk. Maar hij leeft nog.
Voortgaande op die weg vindt hij langzaam zichzelf terug. Hoe? Hij heeft geleerd
dat zijn berekeningen niet altijd uitkomen, dat zijn belangen maar betrekkelijk zijn.
Hij kan er geen staat op maken. Dat inzicht is al heel wat. Het maakt hem wijzer.
Maar vergoedt het iets van het gemis? Weinig of niets. Voor de dode komt niemand
in de plaats. Dat heeft hij maar al te diep ervaren in die eerste dagen, toen de dood
pas had toegeslagen. Hoe heeft hij op die aanslag gereageerd? Verward, radeloos
misschien, heeft hij gegrepen wat het meest nabij was: de uitgestoken hand van de
vriend, het meeleven van verwanten. Hij heeft toen troost gezocht, dat is: hij heeft
de nabijheid gezocht van de alledaagse dingen waarop een mens is aangewezen:
een gezin, een taak, een werkkring, een medemens. Zij stonden om hem heen, zij
presenteerden zich zwijgend, onbedoeld, als troost. Aan hen heeft hij zich
vastgeklampt: de rest vitaliteit waar de dood nog geen vat op had. En nu, ouder
geworden, en al met de dood in zijn leven vertrouwder, weet hij nog dat hij het
daarvan hebben moet: de naaste medemens, de klaarliggende taak. Dat heeft hij
ook geleerd:
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afhankelijk te zijn, meer op mensen aangewezen. Leven, zo begrijpt hij, is niet goed
mogelijk zonder een mens die de eenzaamheid deelt. Vreemd, de dood die mensen
scheidde, brengt ook mensen dieper tot elkaar. Juist langs de weg der scheiding
schiep hij grotere verbondenheid. Ja meer nog: al doorlevende heeft de mens de
pijn van het gemis niet voelen wijken, maar hij heeft er wel mee leren leven. Hij rijpt
tot het besef dat zó het leven is, niet anders: zo door de dood te worden aangeraakt,
en bemerken dat men nog leeft. Hij weet nu, dat leven op aarde niet mogelijk is
tenzij in afscheid en leed. Het waarom begrijpt hij niet - hij voelt alleen dat hij meer
dan vroeger recht heeft om te beweren dat hij het leven kent. Het is mysterie voor
hem, en daarin heeft de dood hem een ingewijde gemaakt. - Raadselachtige paradox:
het leven met de dood maakt de mens niet levensvreemd, integendeel: hij wordt er
meer mens van. Het leven accepteren zoals het zich presenteert, bleek de meest
levensvatbare houding ten aanzien van de doodservaring. Er is een andere
mogelijkheid. Dat is de weg van de ontkenning, het negeren van de doodservaring.
Men kan immers het geleden verlies vluchten, het wegpraten, of het in een heroïsche
houding minimaliseren. Men kan het ook weg-leven door het te koesteren. Mensen
die van een dierbare overledene alles willen behouden en ongerept laten, doen net
of de dood niet is gepasseerd. In al deze gevallen isoleert de mens zich van het
leven; uit angst voor die machtige stroom die hem ook de ervaring van het
levenseinde bracht, heeft hij een muur om zich heen gebouwd, waaromheen het
leven wegvloeit, onmachtig om hem mee te nemen. Eigenmachtig heeft de mens
zijn lot in handen genomen, en hoopt zo te keren wat reeds onafwendbaar zich
voltrokken heeft, te negeren wat reeds werkelijkheid is. Hij heeft de realiteit
omgedraaid en gekozen voor een fictie. Zo wordt hij een versteende mens, zonder
mogelijkheid tot groei. En we ontdekken: juist waar de dood zijn kans krijgt, waar
hij dus aanvaard wordt in zijn volle leegte, in de mens die met hem durft verder
gaan, daar ontstaat grotere verbondenheid van mensen onderling, groei naar
volwassen bestaan, dus leven. Maar waar de dood wordt ontkend, waar hij niet
onder ogen gezien wordt of buitengesloten, daar ontstaat stolling, verstikking,
eenzaamheid - evenzovele synoniemen voor dood.

De dood en de doden
Een mens wordt anders, als hij de dood heeft gezien. Hij wordt er meer mens van.
Maar hoe verandert de dood de gestorvene zelf? Wat gebeurt er met hem die de
dood aan den lijve heeft ervaren? Gebeurt er nog iets meer met hem, dan dat hem
het zwijgen wordt opgelegd en hij voorgoed verdwijnt?
Ja, inderdaad, wat waarneembaar is, wat voor ieder die onbevooroordeeld toeziet
- liever: die van nabij de dood ervaart - een onontkoombare evidentie is, is dat door
de dood het leven ophoudt te bestaan. Iedere speculatie over de aard van het leven
na de dood moet van deze volstrekte waarheid uitgaan. Wanneer wij vragen welke
verandering de dood teweeg brengt in de mens die hij in bezit neemt, moet het
eerste antwoord zijn: hij verandert hem in niets. Hij neemt hem weg. Hij ontbindt
alle verbanden waarin die mens bestond, hij
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ontneemt hem de levensadem, hij ontneemt hem zijn lichaam. Hij verandert de mens
met één slag in een afbeelding van zichzelf, een ding. Het wordt in de aarde gelegd
en vergaat. Het leven houdt op. - Is dat het laatste woord?
De katholieke liturgie der overledenen kent nogal wat passages waarin sprake is
van oordeel, zonde en hellestraf. Dat wij toespelingen daarop, uitgesproken aan
een sterfbed - in de zg. gebeden der stervenden - of ten overstaan van de
opgebaarde overledene in de uitvaartmis als onaangepast ervaren, komt ook wel
van het feit dat de meeste dateren uit een sterk met de oordeelsgedachte
geoccupeerd verleden, maar toch niet alleen. Ons gevoel van schaamte en wrevel
is niet op de eerste plaats veroorzaakt door het feit dat wij mensen uit een andere
tijd zijn; het is allereerst een gevolg van het feit dat een mens door de dood is
veranderd. Doodgaan relativeert de ongunstige kwaliteiten van een mens, in die zin
dat deze ‘op hun plaats’ komen te staan. In het licht van de dood gezien worden
zijn zwakke kanten minder belangrijk dan wij meenden dat ze waren, toen hij nog
leefde. Dat ervaren wij. Hoe komt dat?
De dood schept afstand tussen de achterblijvenden en de gestorvene, hij verleent
de laatste een onbereikbaarheid die schuilt in het feit dat hem iets definitiefs
overkomen is, wat de nog levenden niet kennen, hij is in een andere wereld beland,
die ons vreemd is. De dode is verweg, in het onbekende, en dat vreemde, volstrekt
anders-zijn dan wij omgeeft hem als iets indrukwekkends, iets wat respect afdwingt,
omdat het onbenaderbaar is. Dood verandert een gestorvene. Hij maakt hem
eerbiedwaardig. Wij omgeven een dode met ontzag. In die houding van eerbied
beginnen wij de dode anders te zien. Het beeld van de gestorven mens ondergaat
langzaam een gedaanteverandering. Nu ons zicht op hem niet meer beïnvloed wordt
door een steeds fluctuerende actualiteit, komt de mens, eenmaal door de dood
gegaan, vrij in de eigenlijke waarde van zijn persoon. De dood roept hem op tot zijn
ware wezen. Door de dood heen wordt een mens voor ons pas werkelijk wie hij is.
Hij wordt ‘verheerlijkt’, dat is: voorgoed en steeds meer zichzelf.
En zo fungeert hij in ons leven. De doden, voorgoed zwijgend, hebben een
boodschap aan de levenden. Zolang men nog stilstaat bij hun portret, zolang hun
naam nog wordt genoemd, zolang groeit hun ware gestalte in ons midden, als een
appèl, als niet te breken verbondenheid, soms zelfs als troost. Doden maken
geschiedenis. Zij kunnen mensen binden rond hun persoon, zij kunnen hen ook
scheiden. Maar hoe dan ook, hen uit het leven stoten kon de dood niet.

Twee wetten
Waar de dood voorbijgaat, verandert hij de achterblijvende mens. Hij voert hem tot
dieper leven. Maar hij verandert ook de gestorvene; hij voert ook hem tot een
vollediger, definitiever wijze van bestaan. In de verhouding tussen gestorvene en
achterblijvende, waarin de dood als een actieve partner binnentreedt, werkt hij naar
beide zijden als oorzaak van intenser leven. Een paradox. Een tegenstelling, die
geen ‘verklaring’ toestaat. Het is de paradoxaliteit van heel het menselijk bestaan,
die hier een samenvatting vindt. Heel het leven is tegenstelling: saamhorigheid
bestaat niet zonder afscheid, groei nooit zonder
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sterven, lief niet zonder leed, zwart niet zonder wit. Beide bestaan altijd in elkaar,
en nooit is een mens alleen maar vlees, of alleen maar steen. Dood is leven, leven
is dood. Dat is niet teveel gezegd.
Voor die paradox bestaat geen verklaring. Op de vraag waarom het leven alleen
in zijn tegenstelling bestaat, is geen theoretische fundering bevredigend, tenzij het
antwoord dat het leven zelf leert dat het zo goed is. Het antwoord op de vraag naar
de zin van de paradox ligt in een andere orde dan die van de redenering. Het ligt
in de orde van de existentie, in het bestaan zelf. De enige bevredigende uitleg van
de wet der paradoxaliteit geeft die andere wet, die zegt dat men voor alles het leven
zijn gang moet laten gaan. Wie het leven in handen neemt en zo wil ingrijpen in de
gang van het bestaan, legt die ontwikkeling lam en versteent zelf. Wie zich door het
leven in handen laat nemen en de paradox laat bestaan, voor hem wordt die
tegenstrijdigheid leefbaar, ja zij openbaart zich als de enige ‘modus vivendi’.
Ook het christendom ‘verklaart’ de paradox niet. Het geeft geen antwoord op het
lijden en de dood. Het enige wat de christen om te beginnen doet, is tegen het leven
zeggen ‘God’, en tegen de paradox ‘Christus’. Doch dat is geen verklaring, maar
een kwestie van geloof.

De dood voor anderen
Ons leven is vol dood. Klonk het niet zo pathetisch, dan konden wij zeggen: wij
sterven dagelijks. Al op het meest alledaagse niveau blijken wij niet voort te kunnen
bestaan zonder afscheid te nemen: van onze jeugd, een werkkring, mensen om
ons heen, van onze gezondheid, soms van geluk. Telkens opnieuw wordt ons een
kleine dood aangedaan, een brok leven wordt afgesneden. Zo worden wij ouder. Waarin bestaat die dood eigenlijk? Een stuk leven valt weg, maar wat is dat voor
leven?
Mensen vertrekken uit onze omgeving, mensen die ons nabij waren. Tot dan toe
deelden wij ervaringen, meningen en gevoelens met hen, er was contact dat
wederzijds vruchtbaar maakte. Nu gaat ieder van ons zijn eigen weg, een bron van
inspiratie is stilgelegd, wij gaan eenzamer verder. De kleine dood van het afscheid
is het doorgesneden worden van een band, van actuele creatieve verbondenheid.
Ziekte sluit ons af van onze omgeving. Stoot ons weg uit het vitale arbeidsritme,
werpt ons terug op onszelf, maakt ons machteloos tot luisteren en spreken, tot
deelname aan het leven waar we natuurlijkerwijze mee verbonden zijn. Ziekte isoleert
de mens. Hij sterft een beetje.
Ook misverstanden tussen mensen veroorzaken een kleine dood. Ze zijn vaak
niet uit de weg te ruimen langs de weg der redenering, langs het gesprek. Alles wat
gezegd wordt, stoot af op een muur, op wanbegrip. Alle woorden vallen terug op
degene die ze spreekt. Hij praat in een luchtledig, hij staat alleen. In al deze gevallen
bestaat de dood in de onmacht om verbanden aan te gaan, meer te worden dan ik
ben, meer te geven dan ik ben, Dood is op je eigen onmacht teruggeworpen worden,
moeten zwijgen en alleen staan. Dood is machteloosheid tot communicatie.
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Om die dood hebben wij niet gevraagd. Hij overkomt ons, ondanks onszelf. Wij
staan machteloos - of niet helemaal? Geldt misschien ook voor deze ‘kleine’ dood
wat gezegd is over de ervaring van de dood in onze omgeving? Het isolement durven
laten bestaan - zou dat ook hier de weg zijn naar meer echte gemeenschap, diepere
verbondenheid? Opnieuw: een vreemde paradox. Maar zegt onze ervaring niet dat
de zieke die de grenzen van zijn vermogens heeft erkend, en ermee leeft, op een
andere, maar niet minder waarachtige wijze aan onze gemeenschap deelheeft dan
wij die gezond zijn? En de mens die afscheid neemt - blijft hij niet op een intenser
manier verbonden met de mens die veraf is, dan toen hij in diens voortdurende
nabijheid was? En mensen die in een voortdurend opnieuw gepoogd gesprek steeds
stoten op elkanders wanbegrip - komen zij niet dichter tot elkaar wanneer zij die
onmacht in zichzelf zwijgend erkennen, en ermee op weg gaan? Telkens opnieuw
zal de mens ervaren dat hij meer beschikbaar wordt, meer ruimte te bieden heeft,
als hij die kleine dood durft laten bestaan. Met andere woorden: als hij sterft.

De eigen dood
Tot nu toe hebben we onze aandacht alleen gericht op de dood van anderen, zoals
wij die ervaren, of op de ‘dood’ die ons in het leven wordt aangedaan. Maar nu mijn
eigen dood. Wat gebeurt er bij mijn eigen dood?
We hebben gezien hoe de dood die in ons bestaan binnentreedt, ons dieper in
dat bestaan inwijdt. Ook blijkt het waar te zijn, dat het mogelijk is te sterven voor
anderen; dat wij door te sterven aan ons isolement, brood worden voor velen. Wij
kunnen alleen voedsel worden als wij ons doodgaan aanvaarden. Wij doen dat
dagelijks, ons leven lang. Leven op aarde is één grote geleefde paradox.
Bij mijn dood houdt dat leven op. De laatste ‘presentie’, waarop ik aangewezen
was, ontvalt mij. De leegte overmant mijn bestaan zelf, ontneemt mij mijn wereld,
mijn lichaam. Wat er aan stof van mij over is, verdwijnt. Ik ben er nooit geweest.
Is dit het einde? Is deze constateerbare waarheid het laatste woord over mijn
bestaan? Niemand zal het tegendeel kunnen bewijzen. - Waar wij hier de aandacht
op willen vestigen, is dit: dagelijks leef ik de paradox, dat leven onmogelijk is, tenzij
ik sterf. Dagelijks groei ik dieper in de aardse werkelijkheid in, langs de paradoxale
gegevenheid van de dood. Wat geeft mij het recht, die paradox op te heffen, als zij
mijn gehèle leven betreft? Is het niet in tegenspraak met mijn levend bestaan zelf,
als ik beweer dat de geleefde paradox ontkracht wordt op het ogenblik dat ik haar
volledig over mijn bestaan aanvaard? Met andere woorden: mag ik volhouden dat
mijn dood het einde is, zonder daarbij tegelijk recht te doen aan de andere zijde van
de paradox, dat zij nl. het einde niet kan zijn? Doe ik niet meer recht aan mijn
dagelijkse ervaring, als ik over mijn dood zowel wéét dat hij het absolute einde is,
alsook geloof en hoop dat hij het niet is?
Geloof en hoop, inderdaad. Een antwoord op deze vragen geeft niet de ervaring
noch reflexie, maar alleen een geloof.
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India en Pakistan
Achtergrond van het geschil
***
‘Ziet naar wat u verenigt, niet naar wat u verdeelt’. Als er één deel van de wereld is
waar men deze oproep van Joannes XXIII ter harte zou moeten nemen, dan wel
het subcontinent van India en Pakistan. Er is inderdaad veel dat de Hindoeïstische
en Islamitische bevolkingen die hier leven verdeelt, vooral hun godsdienst. Het
Hindoeïsme en de Islam staan op twee radicaal tegenovergestelde polen van het
algemeen menselijke godsdienstgevoel, en deze godsdiensten beïnvloeden, ja,
beheersen zowel het individuele als het sociale dagelijkse leven van de bevolking
méér dan het christendom dat doet in het Westen.
De Islam beklemtoont Gods transcendentie: ‘Er is maar één Allah en hij heeft
geen gelijke’. Het Hindoeïsme viert Gods immanentie, zijn talloze verschijningen of
vertolkingen, zijn (niet helemaal met menswordingen of incarnaties gelijk te stellen)
periodieke ‘avatars’ of nederdalingen in de natuur. De Islam legt de nadruk op de
onoverbrugbare afstand tussen God en mens. Het oudste inzicht van het Hindoeïsme
daarentegen is reeds sedert de tijd van de ‘Vedas’, ongeveer duizend jaar voor
Christus, het fameuze ‘tattvamasi’: ‘Dát (God) zijt gij zelf (mens)’. En zelfs de meest
modernistische stromingen in het Hindoeïsme, zoals b.v. de Ram Krishna Mission,
worden nog steeds door dit inzicht bezield. De Islam is strak monotheïstisch en
uiteraard iconoclastisch: in de naakte moskeeën vindt men uitsluitend (Arabische)
teksten uit de Koran, geen enkel beeld. Het Hindoeïsme daarentegen, dat ook wel
Gods fundamentele eenheid kent, is ronduit polytheïstisch en wordt gevoed door
een welige en steeds vitale mythologie: de tempels krioelen van zogenaamde
afgoden en de eredienst is niet mogelijk zonder goddelijke ‘verbeeldingen’. God
heeft geen gezicht, zegt het Hindoeïsme; om hem te vereren moeten wij hem
aanwezig maken door hem een vorm te geven. Terwijl de Mohammedaanse eredienst
stil, ingetogen en ordelijk verloopt, is de Hindoese eredienst levendig, uitgelaten,
lawaaierig.
Buiten de handel (vooral op de markten, minder in de winkels) is er tussen de
twee gemeenschappen nagenoeg geen sociaal contact: geen huwelijken, maar ook
geen gezamenlijke feesten, en wie ook maar enigszins weet welk een belangrijke
rol het religieuze feest hier in het sociale leven speelt, beseft wat deze ‘apartheid’
betekent. De twee gemeenschappen hebben hun eigen jaartel-
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ling, hun eigen kalender, hun eigen kleding, hun eigen etiquette en.... hun eigen
keuken. Op reis ga je niet zomaar gewoon naar een restaurant, je gaat naar een
Hindoe- of een Moslimrestaurant.
En toch, ondanks deze grote verschillen hebben Hindoes en Moslims lange tijd
in vrede en harmonie samengeleefd. Zij leefden op en van hetzelfde land, onder
hetzelfde klimaat: droogte en regen brachten ellende en welvaart over beide
gemeenschappen gelijk. En er is vooral één periode van hun geschiedenis geweest
die hen heeft samengebracht. In de goede jaren van het Moghulse Rijk, onder de
Moslimse keizers Akbar en Jehangir in de 17e eeuw, kwam er inderdaad een
gemengde Hindoe-Moslimse cultuur tot stand. De neerslag daarvan vindt men terug
in de taal van Noord-Indië, die van het Sanskriet afstamt en Hindi genoemd wordt
wanneer ze in Sanskrietisch, Oerdoe als ze in Arabisch schrift geschreven wordt.
Het Oerdoe is nu de gemeenschappelijke taal van West-Pakistan en van de Moslims
in Noord-Indië. Anderzijds hebben ook Oost-Pakistan en West-Bengalen een
gemeenschappelijke taal: het Bengaals. In de eerste opstand tegen het Britse
bewind, de Mutiny van 1857, vochten Moslims en Hindoes samen tegen de Engelsen.
Kort daarna kwam de nationale beweging van de Congres Partij tot stand. Dit ‘Indian
National Congress’ was helemaal vrij van alle ‘communalisme’, d.w.z. van ieder
specifiek Hindoe of Mohammedaans gemeenschapsgevoel op zuiver godsdienstige
basis. Wel waren er, wegens hun relatieve culturele en sociale achterstand, minder
Moslims in vertegenwoordigd dan Hindoes, maar het Congress was wel degelijk
Indisch-nationaal, niet Hindoe.
Toen de Engelse bewindvoerders in deze nationale beweging een bedreiging
gingen zien voor de handhaving van hun heerschappij, begonnen zij bewust en
doelmatig de oeroude politiek van het ‘divide et impera’ toe te passen en de Moslims
tegen de Hindoes op te zetten. Toen zij onder druk van de Congres Partij moesten
toegeven aan de vraag naar democratisch-nationale instellingen met een zekere
mate van parlementaire volksvertegenwoordiging en de eerste verkiezingen toelieten,
organiseerden zij deze in een noodlottig communalistische geest. Zij stelden twee
kiezerskorpsen op: de Hindoes konden Hindoese vertegenwoordigers kiezen, de
Moslims Mohammedaanse. In deze ‘seperate electorates’ lag de kiem van het
huidige India en Pakistan.
Wel slaagden grote Indische volksleiders er van tijd tot tijd nog in, de gehele
Indische bevolking zonder onderscheid van religie in de strijd tegen de Engelsen te
verenigen. In de eerste beweging van geweldloos verzet (de ‘satyagraha’) in de
jaren twintig werkten de twee Mohammedaanse gebroeders Ali samen met Gandhi.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wist Subhas Chandra Bose, de politieke leider
van de vrijheidsbeweging, alle Indiërs te verzamelen onder de leuze: ‘Hindoes en
Moslims, weest één’. Zijn grote medestander, de militaire leider van het Indian
National Army onder de Indische krijgsgevangenen in de Japanse kampen in Malaya,
Singapore en elders, was een Moslim. Toen zij beiden na de oorlog door de Engelsen
veroordeeld werden wegens verraad aan het Imperium, kwamen Hindoes en Moslims
daar samen tegen in verzet.
Eén man echter, Jinnah, ging hardnekkig tegen de eenheid in. Zoals Gandhi
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de ‘vader van India’ genoemd wordt, draagt Jinnah terecht de naam van ‘vader van
Pakistan’. Aanvankelijk lid van de Congres Partij, brak hij reeds in de jaren dertig
met Gandhi. Hij verhief het communalisme tot een politiek beginsel. Hij verspreidde
onder de Moslims de theorie van de twee naties, de theorie dat Hindoes en Moslims
méér waren dan twee verschillende godsdienstige groepen: twee afzonderlijke
naties. Het principe uit de tijd van de godsdienstoorlogen in het Westen, ‘cuius regio,
eius religio’, keerde hij om: ‘cuius religio, eius regio’, en meteen gaf hij dit principe
een veel wijdere toepassing. Niet de godsdienst van de prins of de leiders van het
volk bepaalt de godsdienst van het land, maar de godsdienst van de bevolking
bepaalt de staat tot welke zij moet behoren: de Hindoes horen thuis in Indië, de
Moslims in Pakistan en Pakistan moet een Zuivere (een zuiver Mohammedaanse)
Staat worden.
Onder zijn leiding verstarde de ‘Muslim League’ tot een communalistische groep,
die voor de ‘partition’ of de splitsing van Indië ging ijveren. Noch Gandhi, Nehroe
en de andere Congresleiders, noch de laatste Engelse Vice-roys, Wavell en
Mountbatten, konden Jinnah tot rede brengen. Direct na de Tweede Wereldoorlog
dreigde er een burgeroorlog. Om vredeswil en met de dood in het hart stemden de
Congresleiders uiteindelijk toe in wat zij de vivisectie van Indië noemden en in 1947
droegen de Engelsen hun souvereiniteit niet aan het éne India over maar aan twee
onafhankelijke staten.
De stichting van Pakistan gaf het sein tot een ware volksverhuizing in West-Indië.
Bijna alle Hindoes en Sihks trokken uit Pakistan weg naar West-Indië en bijna alle
Moslims uit West-Indië naar Pakistan. Velen werden onderweg of reeds voor hun
vertrek vermoord. Tijdens de ‘Great Killing’ in Calcutta werden tienduizenden mensen
koelbloedig om het leven gebracht, alleen maar omdat zij tot een andere godsdienst
behoorden. De exodus van Hindoes uit Oost-Pakistan (of Oost-Bengalen) naar
West-Bengalen in Indië, die toen begon, duurt nog steeds voort. In 1947, het jaar
van de ‘partition’ waren er in Oost-Pakistan tien miljoen Hindoes, nu nog slechts
een vijf miljoen.
Tegen deze massale immigratie voelt de Indische regering zich verplicht een
‘muur’ op te richten. Immigranten zonder ‘immigration certificate’ krijgen geen recht
op staatshulp en zulk een certificaat is heel moeilijk te verkrijgen. Zonder deze
maatregel zouden wel alle Hindoes van Oost-Pakistan een toevlucht zoeken in
West-Bengalen. Maar de economische toestand, in Calcutta met name, is reeds zo
wankel, dat hij niet nog meer in gevaar gebracht mag worden door miljoenen
vluchtelingen die slechts heel traag in het reeds overbevolkte land opgeslorpt kunnen
worden.

Kasjmir
Toen de Engelsen Indië in twee onafhankelijke staten splitsten, gold dit rechtstreeks
alleen voor het eigenlijke Brits Indië, dat direct door hen beheerd werd. In het andere
Indië, dat van de min of meer onafhankelijke vorstendommen, werd de keuze, tot
welke van de twee staten zij wilden behoren, aan de Radja's overgelaten. Aangezien
deze vorstendommen echter nog nagenoeg geen democratische instellingen hadden,
waren volksraadplegingen uitgesloten.
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De Radja van Kasjmir was een Hindoe en hij opteerde voor India. De bevolking van
Kasjmir was echter overwegend Moslim en Pakistan eiste Kasjmir bijgevolg voor
zich op. Vrijbuiters uit Pakistan, gevolgd door geregelde Pakistaanse troepen, vielen
Kasjmir binnen. Onmiddellijk na hun ontstaan werden India en Pakistan dus reeds
in een oorlog verwikkeld. De UNO trachtte te bemiddelen. Pakistan eiste een
referendum. India verklaarde zich daarmee akkoord op voorwaarde dat Pakistan
eerst zijn troepen uit Kasjmir terugtrok. De oude spreuk indachtig: ‘melior est positio
possidentis’, bleef Pakistan ongeveer een derde deel van Kasjmir bezetten, met
name de vruchtbare vlakte, die de naam ‘Azad Kasjmir’ (Vrij Kasjmir) kreeg. India
behield de hoogvlakte met de toeristisch aantrekkelijke hoofdstad Srinagar. Kasjmir
was van dat ogenblik af in tweeën gesplitst door een aan beide zijden sterk bezette
en militair verdedigde ‘cease-fire-line’.
Andere verwikkelingen maakten de situatie nog hachelijker. China maakte
aanspraak op Ladhak, de Noord-Oostelijke hoek van Kasjmir, samen met Nepal,
Sikkim, Bhutan en Nefa een van de ‘vijf vingers van Tibets handpalm’. De bevolking
van deze streken bestaat uit niet-Indische, mongoloïde stammen die inderdaad veel
verwantschap vertonen met Tibet, en de grenzen waren hier door de Engelsen nooit
duidelijk getrokken. Tegen de militaire bezetting van Noordoost-Kasjmir kon India
niet veel meer doen dan protesteren. Pakistan daarentegen keurde de inlijving
formeel goed en sloot met China een niet-aan-valspakt: ‘de vijanden van mijn
vijanden zijn mijn vrienden’.

Gelijk of ongelijk
Heel de kwestie Kasjmir dient men te zien tegen de achtergrond van en in
samenhang met de coëxistentie van de twee grote religieuze gemeenschappen in
Indië. Kasjmir telt ongeveer 3 miljoen Moslims, heel India echter meer dan 40 miljoen.
Meestal vormen zij kleine minderheden in de lokale Hindoe bevolking, in sommige
streken vormen zij bijna of helemaal de meerderheid (er zijn b.v. meer Moslims in
de Zuid-Indische staat Kerala dan in Kasjmir). Wat moet er met al deze mensen
gebeuren als men consequent wil zijn met Jinnahs theorie van de twee naties?
Moeten zij allemaal naar Pakistan emigreren, of daar waar zij talrijk genoeg zijn zich
van India afscheiden?
Het is een feit dat zij niet wensen te emigreren. De exodus van Hindoes uit
Oost-Pakistan naar West-Bengalen is een éénrichtingverkeer. Zelfs de anti-Moslim
onlusten die in januari en maart 1964 in en rond Calcutta plaatshadden, hebben
daar niets aan veranderd. Hoe wreed en bloedig die ook waren. Toen in december
1963, juist voordat de kwestie Kasjmir voor de zoveelste maal in de Uno behandeld
zou worden, in Sriganar, de hoofdstad van Kasjmir, onder geheimzinnige
omstandigheden een haar van Mohammed werd vervreemd, beschuldigden de
Moslims de Hindoes van deze heiligschennende diefstal en er ontstond een
anti-Hindoe rel in Khulna, het Oost-Pakistaanse district dat aan West-Bengalen
grenst: verschillende Hindoes werden vermoord en een nieuwe golf van Hindoe
vluchtelingen arriveerde in Calcutta. In de stad deden de wildste geruchten de ronde
(b.v. onder de vis die Calcutta uit Oost-Pakistan
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moet invoeren, zou men mensenvlees gevonden hebben). Door de Hindoe bevolking
werden vier dagen en nachten lang hele Moslimwijken in brand gestoken en
honderden winkels geplunderd. Bij de represailles in Dacca, de hoofdstad van
Oost-Pakistan, werd een Amerikaanse missionaris vermoord die Hindoes tegen de
Moslims trachtte te beschermen. Toen de Hindoes daarop, in de Goede Week 1964,
opnieuw weerwraak namen - ditmaal in de buurt van de twee staalsteden,
Jamshedspoer en Rourkela - gaf de Vlaamse jezuïet Herman Rasschaert zijn leven
om Moslims tegen Hindoes te beschermen. (De Indische minister van Binnenlandse
Zaken noemde hem in een radiotoespraak tot de hele bevolking: ‘een martelaar
voor de verstandhouding tussen de twee gemeenschappen’). Met hem werd een
hele groep Moslims, waaronder vrouwen en kinderen, in de moskee gestenigd en
met messen doodgestoken. Welnu, ondanks deze bloedige vervolgingen, die het
werk zijn van fanatieke communalistische Hindoe-organisaties, denken de Moslims
in West-Bengalen er niet aan India te verlaten en een toevlucht te zoeken bij hun
geloofsgenoten in Oost-Pakistan. Nog steeds zijn er in Calcutta alleen een half
miljoen Moslims; zij blijven er alsof er niets gebeurd was.
Houdt men vast aan Jinnahs theorie van de twee naties, dan zouden deze mensen,
net als heel Kasjmir, naar Pakistan moeten gaan. Baseert men zich daarentegen
op de Grondwet van India (en dit is toch de gewone praktijk in moderne staten), dan
is er geen enkele reden waarom Kasjmir niet bij India zou blijven. Het Voorwoord
van deze grondwet waarborgt gelijke rechten voor alle burgers zonder onderscheid
van ras, klasse of godsdienst. En dit principe wordt door de regering over het
algemeen eerlijk nageleefd. Noch de Moslims, noch de andere godsdienstige
minderheden, zoals de Christenen, hebben over het algemeen over de houding en
het gedrag van de regeringsinstanties te klagen.
Hetzelfde kan men echter niet zeggen van Pakistan. Sedert de onafhankelijkheid
heeft daar een onafgebroken touwtrekken plaatsgehad tussen modernistisch gezinde
intellectuelen en politici aan de ene kant, die ook aan Pakistan een moderne
grondwet willen geven zoals die van India, en de ‘Moulvies’ en ‘Mollahs’ (Moslimse
geestelijken) aan de andere kant, die van Pakistan een Islamitische staat wilden
maken, ook politiek op de Koran gevestigd. Deze laatsten hebben de overhand
gehaald en Pakistan is uiteindelijk de ‘Islamic Republic of Pakistan’ geworden. De
hogere regeringskringen gedragen zich fair tegenover de niet-Mohammedaanse
minderheden; de lagere ambtenaren en de ‘Moulvies’ en ‘Mollahs’ daarentegen
vieren hun fanatisme bot. Niet voor niets zijn er alleen al in 1964 500.000 Hindoes
en 50.000 christenen uit Pakistan naar India geëmigreerd, de eersten naar
West-Bengalen, de laatsten naar Assam.

Oplossing?
Er is voor dit probleem waarschijnlijk geen afdoende en volledige oplossing te vinden
die de spanningen en onenigheid tussen Hindoes en Moslims in het sub-continent
eens en voorgoed kan doen verdwijnen. Men kan alleen proberen het conflict te
beheersen of in te dammen. Daarvoor is het echter nodig dat
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Pakistan zijn schrille, soms hysterische anti-Indische propaganda opgeeft. De
verbittering van de verhoudingen in Kasjmir is waarschijnlijk aan dit fanatisme te
wijten. Vóór het ontstaan van Pakistan woonden Hindoes en Moslims in vrede en
harmonie in het idyllische Kasjmir samen. Van hun kant moeten de Congresleiders
in de Indische regering zich aan een zekere, tijdelijke onpopulariteit bloot durven
stellen door zich niet op sleeptouw te laten nemen door communalistische
pressiegroepen en partijen van Hindoes die al jaren lang om een ‘harde’ politiek
tegen Pakistan schreeuwen. Beide landen moeten inzien:
1. dat zij te arm zijn om oorlog te voeren, dat die oorlog hen nog meer zal verarmen
en dat alleen derde partijen (zoals China) er voordeel bij kunnen halen;
2. dat zij geografisch en economisch op elkaar zijn aangewezen. West-Pakistan
en Punjab in India vormen samen de éne Indusvallei; Oost-Pakistan en
West-Bengalen de éne Gangesdelta. De jute die in Oost-Pakistan gewonnen wordt,
moet verwerkt worden in de fabrieken rond Calcutta en Calcutta is de uitvoer -haven;
omgekeerd is Karachi in West-Pakistan de natuurlijke haven voor het Indische
Punjab. Verdrijft men alle Moslims uit Calcutta, dan ligt meteen het hele bouwbedrijf
lam, hetzelfde geldt voor de groentenvoorziening. En zo zijn er talrijke andere
voorbeelden te noemen. Beter dan zich verbeten blind te staren op wat hen verdeelt,
zouden beide landen de voorrang moeten geven aan wat hen samenbindt.
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Over oorlog en vrede
De abstracte oorlog: Herman Kahns ‘On Escalation’
H.W. Tromp
On Escalation. Metaphors and Scenarios is Kahns derde boek. De betekenis er van
is groot. Hoe groot valt niet te schatten. Dat het uitvoerige aandacht verdient, is wel
duidelijk. Daarvoor zijn tenminste twee redenen: in de eerste plaats is de inhoud
van dien aard, dat grondige kennisname een eis is voor ieder die zich bezighoudt
met de problematiek van oorlog en vrede. Daarnaast is er de intrigerende vraag
naar Kahns intentie en daarmee naar de motivering in het algemeen van degene
die zich geroepen voelt tot het richten van zijn aandacht en studie op dit gebied.
Ongetwijfeld behoort On Escalation evenals zijn twee voorgangers On
thermonuclear war (1960) en Thinking ahout the Unthinkable (1962) al tot de
klassieke werken. Zij verschaften Kahn enkele epitheta, die varieerden van het
vleiende ‘Clausewitz van het atoomtijdperk’ tot het veelbetekende ‘Dzjengis Kahn’.
In Stanley Kubrick's Dr. Strangelove is het vooral Kahn die geridiculiseerd wordt als
prototype van de universitair geschoolde strateeg, die megatonnen distribueert en
zijn megadoden calculeert. De ‘Doomsday Machine’ is dan ook een van Kahns
bedenksels.
Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd, dat enige bekendheid met het strategische
denken zoals dat door Kahn e.a. in de Verenigde Staten tot ontwikkeling is gebracht,
in Europa vrij gering is. Afgezien van Frankrijk, waar een andere strategie wordt
bepleit dan door de Verenigde Staten is ontwikkeld, kan nauwelijks gesproken
worden van enige discussie over, laat staan met, het Amerikaanse strategische
denken. Dat is wel verklaarbaar. Een dergelijke discussie vereist voor alles een
grondige preoccupatie met de problematiek van de oorlog - en de vrede - en een
zekere beroepsinteresse voor deze vraagstukken kon eigenlijk uitsluitend worden
verwacht van militairen en wellicht hun tegenpolen, antimilitairisten en pacifisten.
In 't nucleaire tijdperk houdt dat echter in, dat militairen moeten deelnemen aan de
opinievorming over bij uitstek politieke problemen. De nucleaire strategie ligt immers
niet binnen het streng afgebakende vakgebied van de militair. De militaire
competentie heeft de nucleaire strategie niet binnen haar bereik. Zo de uitvinding
van de kernwapens - gekoppeld aan die van de intercontinentale raket - iets
fundamenteel heeft veranderd dan is het de inhoud en de opgave van het militaire
beroep.
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In het overgangstijdperk dat thans is aangebroken, moeten militaire taken opnieuw
worden gedefinieerd, militaire vakgebieden opnieuw worden afgebakend.
Ondertussen prevaleert echter veelal nog de ‘instrumentele’ opvatting bij de militairen,
hetgeen betekent dat zij zich geheel afzijdig houden van politieke besluitvorming.
Van enige wezenlijke militaire bijdrage aan de nucleaire strategie is - nogmaals,
behalve wellicht van Frankrijk, waarbij de generaals Beauffre, Gallois en Ailleret zijn
te noemen - in Europa geen sprake. Dit vermoeden wordt nog bevestigd, wanneer
de ontwikkeling in de Verenigde Staten hieraan wordt getoetst. Ook hier moet worden
gesproken van een absenteïsme van de militairen inzake de problematiek die thans
bij uitstek hun studieterrein zou kunnen zijn. Afgezien van generaal Maxwell Taylors
Uncertain Trumpet (1959) valt ook hier geen fundamentele bijdrage aan de
formulering van de strategie van de kant van de militairen te signaleren. Daarentegen
is de invloed van de civiele strategen welhaast dominerend - al moet hieraan worden
toegevoegd dat die invloed niet empirisch vaststelbaar is en dienaangaande
hoogstens speculaties kunnen worden opgesteld. Die speculaties komen erop neer
dat de gehele Amerikaanse defensiepolitiek thans vrijwel bepaald zou worden door
het denken van lieden als Kahn, Schelling, Kaufmann, Kissinger, Bowie, zelfs
Rapoport, e.a. Dat is niet zo verwonderlijk, als bedacht wordt, dat veel universitair
kader is ingeschakeld in instituten die vrijwel uitsluitend opdrachten uitvoeren voor
het ministerie van defensie.
Een van deze instituten is de RAND Corporation (Santa Monica, Californie), die
voornamelijk voor de Air Force schijnt te werken. Uit de studies die Herman Kahn
daar als mathematicus verrichtte vanaf 1948, resulteerden in de vijftiger jaren een
aantal referaten over de nucleaire oorlog. In Washington heeft Kahn zijn studies in
de vorm van ‘briefings’ voor de top van het defensie-apparaat ontvouwd. On
thermonuclear war bevat hoofdzakelijk de inhoud van zijn referaten. Een dergelijk
proces ging ook vooraf aan de verschijning van Thinking about the Unthinkable en
begeleidt thans On Escalation. Kahn fungeert hierbij, officieel dan wel officieus, als
regeringsadviseur.
In 1960 heeft hij overigens ontslag genomen bij de RAND. Sindsdien leidt hij een
andere ‘think-factory’ - zoals onafhankelijke wetenschappelijke instituten in het
vakjargon heten -, het ‘Hudson Institute’.
On Escalation is dan ook het resultaat van een opdracht van de Martin Marietta
Corporation, in het bijzonder de ‘aerospace division’ daarvan, om een studie te
maken van ‘The National Interest in International Order’. Men mag zijn vermoedens
hebben omtrent de beweegredenen van Martin om dergelijke studies mogelijk te
maken. Het zou een boeiende bezigheid zijn, hiérover speculaties op te stellen,
maar dat valt buiten de opzet van dit artikel. Wel kan worden opgemerkt dat er wel
een vrij duidelijk en welbegrepen belang bestaat van diverse maatschappijen en
industrieën bij de ontwikkeling van de defensie. Een ontwikkeling die natuurlijk niet
autonoom is, maar die zich afspeelt als functie van de formulering van het ‘nationale
belang’. Niet alleen voor staten, ook voor onderdelen daarvan is een ‘long-term-policy
planning’ van grote importantie: en het mogelijk maken van studies op dit gebied is
een ontwikke-
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ling die niet zonder meer valt af te wijzen. Zolang het bij mogelijk maken blijft.
‘Vanzelfsprekend heeft de Martin Company geen invloed uitgeoefend op de aard
van dit werk en men mag de uitkomsten niet zien als logischerwijs de opvatingen
van de maatschappij weergevend. De maatschappij is alleen verantwoordelijk voor
1
het mogelijk maken van het onderzoek’ . Wie het nodig vindt dit zo expliciet te
zeggen, verwijst naar de alternatieve mogelijkheid.
Escalatie is te omschrijven als de competitie in het nemen van risico's. De etymologie
wijst op het woord scala: escalatie is ook aan te duiden als het trede voor trede
beklimmen van een trap. In de strategische context is de betekenis: de trapsgewijze
vergroting van een conflict.
Het conflict kan worden gewonnen door een trede te escaleren, maar alleen indien
de tegenstander op dezelfde trede blijft staan. De vrees dat de tegenstander dat
niet zal doen, en daarmee de prijs voor het winnen van het conflict zal verhogen,
vormt een tegenwicht tegen de drang te escaleren.
Tenminste drie wegen staan open om een conflict op een hogere trede te brengen.
De kwantiteit van de gebruikte middelen kan worden vergroot, zodat de intensiteit
van het conflict toeneemt. In de tweede plaats kan het gebied waarop het conflict
zich afspeelt, worden uitgebreid: ‘crossing the Yalu’, ‘bombing North-Vietnam’.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid tot escalatie door een nieuw conflict elders te
laten oplaaien: dat is een z.g. samengestelde escalatie. Kahns studie beperkt zich
tot één mogelijkheid, te weten de bewuste, samengestelde escalatie, en dan wel
zeer duidelijk binnen een situatie waarin twee spelers vrijwel uitsluitend met elkaar
hebben te maken. Waar Kahn niet over spreekt - hij noemt de mogelijkheid in een
voetnoot op p. 6 - is de ‘ongewilde’ escalatie, wanneer tijdens een fase van een
conflict andere partijen kansen zien: ‘bovendien kunnen derde partijen gebruik
maken van een gespannen situatie om hun eigen doeleinden te bereiken en zo in
2
feite de crisis tussen de grote mogendheden op een hogere trede brengen’ .
Waarschijnlijk doelbewust, noemt Kahn niet alle mogelijke premissen, zo men wil
‘spelregels’; het zouden er te veel zijn. Kahns analyse kan dan ook daarop worden
aangevallen: met name zouden zijn uitgangspunten niet reëel genoeg zijn. Zo is de
wereld niet (meer) in tweeën gedeeld en het communicatieproces, dat escalatie in
feite is, wordt mogelijk gestoord door het eigenzinnig ingrijpen van de andere partijen.
Ook komt de waarschijnlijke proliferatie van kernwapens in het boek nauwelijks ter
sprake. En de veronderstelling dat door escalatie inderdaad iets kan worden
medegedeeld aan de tegenstander is alleen gerechtvaardigd, als die tegenstander
een tegenspeler is, zich m.aw. aan dezelfde spelregels houdt. Dergelijke bezwaren
lijken mogelijk, maar zij gaan voorbij aan de bedoeling van het boek, zoals die door
Kahn wordt geformuleerd. Er wordt geen analyse van de werkelijkheid gepretendeerd.
Integendeel, hier is sprake van

1

2

‘The Martin Company did not, of course, influence the character of this work, and the findings
should not be construed as necessarily representing the views of the company. The company
is responsible only for making research possible’ (p. 1).
‘Moreover, third parties may take advantage of a tense situation to gain ends of their own and
in fact escalate the bigpower crisis’.
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een ‘scenario’, een fictief beeld van een mogelijke werkelijkheid. Het gaat erom uit
de systematische, logische doordenking van de implicaties van één mogelijkheid
een beter begrip te krijgen voor de eigenlijke werkelijkheid zoals wij die kennen.
Beter dan wie ook beseft Kahn zelf de beperkingen van zijn studies. Hij lijkt een
schaker, die de gevolgen van één zet doordenkt en daardoor op het spoor komt
van de mogelijkheden waarmee hij wellicht ook bij een andere voortzetting van het
spel zal worden geconfronteerd.
Het gevaar voor misverstand ligt dan ook voor de hand. Als kern van het boek
kan worden gezien de escalatie-ladder, van liefst 44 treden. Pp. 37 t/m 195 worden
in beslag genomen door een bespreking hiervan. Maar het zou een ernstig
misverstand zijn te menen, dat deze escalatie-ladder het recept is dat Kahn in dit
boek aanprijst - zoals hij in zijn vorige werken de nucleaire oorlog als mogelijk en
denkbaar zou hebben bepleit. Het is een metafoor. En zoals iedere metafoor kan
zij misleidend zijn. ‘Het bestuderen van de ladder is bedoeld om de verbeelding te
3
verruimen en op te wekken, niet om haar in te perken’ . Hoewel iedere bespreking
in de eerste plaats een beschrijving van de inhoud van het te bespreken werk dient
te bevatten, is het hier wellicht beter af te zien van een uitvoerige weergave van
Kahns ladder. Hij geeft zelf in hoofdstuk II een summiere opsomming van alle 44
4
treden, zie hiernaast .
Terwijl hij de treden bespreekt, komt Kahn inderdaad op het spoor van nogal
schrijnende hiaten in de nucleaire en de gehele politieke strategie. Hij maakt daarover
kleine, hoewel gemeten aan de mogelijke gevolgen niet onbelangrijke opmerkingen
- bijvoorbeeld waar hij erop wijst, dat in de tweede wereldoorlog het bombarderen
van steden en dus van de burgerbevolking als een ‘proper action’ tot de normale
oorlogvoering is gaan behoren. Maar in de nucleaire oorlog is dat toch zinloos. Een
dergelijke oorlog zal waarschijnlijk slechts korte tijd duren - van enkele uren tot
enkele maanden. Een tijd die te kort is om burgers te mobiliseren en op te leiden
tot militair, te kort ook om industrieën een belangrijke functie te laten vervullen in
de oorlogsinspanning; te kort zelfs om verkiezingen te houden. Als nu een oorlog
zou uitbreken - aldus Kahn - zou het best kunnen gebeuren dat links en rechts
steden worden weggevaagd, alleen omdat niemand zich heeft gerealiseerd dat de
zin daarvan voor het winnen van de oorlog verloren is gegaan. Aan een dergelijke
opmerking, die regelrecht voortkomt uit de doordenking van ‘een’ escalatieladder,
kan enig belang niet worden ontzegd. Belangrijker dan deze en andere
kanttekeningen lijkt mij Kahns kritiek op de militair-strategische planning in de
afgelopen decennia, ook als die kritiek kan worden opgevat als een oratio pro domo.
Het strategische denken en de militaire planning hebben zich bijna uitsluitend bezig
gehouden met de mogelijkheid van een plotselinge oorlog: een verrassingsaanval
of een catastrofe door een vergissing of een ongeluk. Maar niemand heeft zich tijdig
gerealiseerd, dat een verrassingsaanval hoogst onwaarschijnlijk

3
4

‘Studying the ladder is supposed to stretch and stir the imagination, not confine it’ (p. 37).
Voor een excerpt zij voorts verwezen naar Nieuwe Literatuur over Oorlog en Vrede, oktober
1965 (Van Gorcum, Assen, maandblad, uitgave van het Polemologisch Instituut van de
Rijksuniversiteit te Groningen, f 9,50 per jaar).
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Een escalatieladder een scenario
nasleep
44.Verkrampte of zinloze oorlog

Totale oorlogen

43. Verschillende mogelijkheden voor
een gecontroleerde totale oorlog
42. Verwoestende aanval op
burgersectoren
41. Versterkte aanval, gericht op
wapenvernietiging
40. ‘Tegenwaarde’ salvo
39. Langzame oorlogvoering tegen
steden
(Drempel: steden als doelen)
38. Aanval op militaire doelen
(onbeperkt)

Totale oorlogen
tussen militairen

37. Aanval op militaire doelen (met
vermijding van overtollige schade)
36. Aanval gericht op wapenvernietiging
(beperkt)
35. Salvo, om de militaire macht van de
tegenpartij te verminderen (beperkt)
34.Langzame oorlogvoering tegen
militaire doelen
33. Langzame oorlogvoering tegen
‘bezittingen’
32. Formele oorlogsverklaring
(Drempel: oorlog)
31. Wederkerige wraakoefeningen

Waarschuwings
aanvallen

30. Totale evacuatie (ongveer 95%)
29. Waarschuwingsaanvallen tegen
bevolking
28. Waarschuwingsaanvallen tegen
bezittingen
27. Waarschuwingsaanvallen tegen
militaire doelen
26. Demonstratieve aanval op een doel
in het binnenland
(Drempel: aanval op ‘kern’land zelf)
25. Evacuatie (ongeveer 70%)
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Vreemdsoortige crises

24. Ongewone,
provocerende en
betekenisvolle
tegenmaatregelen

23. Lokale kernoorlog tussen militairen
22. Oorlogsverklaring voor een beperkte
kernoorlog
21. Lokale kernoorlog - als
waarschuwend voorbeeld
(Drempel: gebruik kernwapens)
20. ‘Vreedzame’ blokkade

Intense crises

19. ‘Gerechtvaardigde’ aanval op militair
doel
18. Spectaculaire machtsdemonstratie
17. Beperkte evacuatie (ongeveer 20%)
16. Nucleaire ‘ultimatums’
15. Aan de rand van een kernoorlog
14. Oorlogsverklaring voor beperkte
conventionele oorlog
13. Grote, samengestelde escalatie
12. Grote conventionele oorlog (of acties)
11. Toestand van hoogste paraatheid
10. Uitdagende verbreking van
diplomatieke betrekkingen
(Drempel: kernoorlog is ondenkbaar)
9. Dramatische militaire confrontatie

Traditionale crises 8. Irriterende gewelddaden
7. ‘Legale’ speldeprikken - terugkaatsen
6. Betekenisvolle mobilisatie
5. Machtsdemonstratie
4. Vastbijten in ingenomen standpunten
(Drempel: niet schommelen!)
Manoevreren onder 3. Plechtige en formele declaraties
crisisniveau
2. Politieke, economische en
diplomatieke gebaren
1. Duidelijke crisis

onenigheid-houde oorlog
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is, tenzij degene die ertoe besluit in een wanhopige situatie verkeert en geen andere
uitweg ziet. Zo'n situatie ontstaat echter niet plotseling. Ook een vergissing, een
miscalculatie of een technische fout behoeven niet catastrofaal te eindigen. Dat
hangt helemaal af van de situatie waarin zij plaatsvinden: pas in een crisissituatie
worden dergelijke gebeurtenissen gevaarlijk. Dat betekent met andere woorden,
dat die ‘verwachte’ plotselinge oorlog niet plotseling kan plaatsvinden: zij is alleen
denkbaar in, en vanuit, een crisis. Maar met het concept crisis-situatie en de
implicaties daarvan hebben de militaire plannenmakers zich echter nauwelijks
beziggehouden. Waarom? ‘In sommige gevallen willen de mensen de handen van
de uitvoerende macht binden door deze geen keuze toe te staan tenzij tussen
“opoffering of overgave” (zoals president Kennedy zei), in de hoop op een dergelijke
5
paradoxale wijze beide gevaren te vermijden’ . Wanneer de besluitvormers tevéél
mogelijkheden hebben om mee te manipuleren in crisissituaties, neemt de kans op
onverzettelijkheid, en op oorlog, toe, zo schijnt men te menen. Maar is het niet
onverantwoordelijk ‘holocaust or surrender’ als enige alternatieven te bieden?
Een oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zou kunnen voortkomen
uit een van de volgende ‘scenarios’:
1. zeer scherpe crisis - daarin een of andere onopzettelijke oorlog, door een
samenloop van omstandigheden of een foutieve calculatie.
2. zeer scherpe crisis - een opzettelijke aanval van de kant van de V.S.
3. zeer scherpe crisis - een opzettelijke aanval van de kant van de Sovjet-Unie.
4. normale situatie - een of andere ‘accidentele’ oorlog.
5. normale situatie - een opzettelijke aanval van de kant van de Sovjet-Unie.
De meeste deskundigen zijn het erover eens, dat geen van deze mogelijkheden
waarschijnlijk is. Maar daarom gaat het nu niet meer. Belangrijk is, dat in de vijftiger
jaren voor 90% gerekend is met de vijfde mogelijkheid en voor misschien 10% met
de vierde, terwijl de eerste drie geheel zijn verwaarloosd. ‘Dit voorbeeld van in het
verleden verkeerd gerichte aandacht is nu algemeen bekend en wordt vaak
6
aangehaald door onderzoekers’ . Terloops wordt zo geopenbaard, hoe gevaarlijk
het spel is dat deze strategen spelen. Het zou interessant zijn eens te onderzoeken,
hoe het sociologische theorema van de ‘self-fullfilling prophecy’ in deze context zou
kunnen werken. Blijkbaar is dus ruim tien jaar lang de gehele defensie-inspanning
georiënteerd geweest op de mogelijkheid van een situatie waarvan nu openlijk kan
worden toegegeven dat zij nooit een dergelijke mate van realiteit heeft bezeten als
verschillende andere mogelijkheden. Mogelijkheden waaraan dan totaal geen
aandacht is besteed. Het is verleidelijk, sarcastisch te spreken van ‘pillendraaien
tegen de griep, terwijl de zieke wellicht kanker heeft’.
Het boek staat vol belangrijke kanttekeningen als bovengenoemde. Soms lijkt

5

6

‘In some cases, people wish to bind the hands of the Executive Office by giving it no choices
except “holocaust or surrender” (in President Kennedy's phrase), hoping thus, paradoxically,
to avoid both’ (p. 150).
‘This example of past misemphasis is now widely known and is often cited by analysts’ (p.
152).
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de gehele escalatietheorie wel de kapstok waaraan op maat gesneden kritiek hangt
over onderwerpen die uiteenlopen als 'n garderobe. De vraag naar Kahns intenties
wordt hierdoor echter des te meer urgent. Blijkbaar is hij uitgegaan van een wel wat
sombere, maar daarom nog niet direct irreële wereldbeschouwing. Misschien is het
juister, ook hier in plaats van het woord wereldbeschouwing de medische term
‘diagnose’ te gebruiken. Voor de hand ligt een voortzetting van de beeldspraak,
waarin dan On Escalation als de therapie kan worden beschouwd. Het stellen van
een juiste, dus objectieve en onbevooroordeelde diagnose van de ‘wereldsituatie’
met betrekking tot deze problematiek, is eigenlijk een veel centraler en fundamenteler
probleem dan uit alle publikaties blijkt. Teleurstellend is, dat hierover geen studies
verschijnen van het niveau waarop de toch onmiskenbaar brillante lieden als Kahn
c.s. werken. Is die diagnose soms ook voor hen een axiomatisch gegeven? Is het
een wereldbeeld waarbinnen scherpzinnige thesen kunnen worden geformuleerd,
maar dat zelf niet aan studie wordt onderworpen? Is een bepaalde
wereldbeschouwing misschien zo inherent aan het waardenpatroon waarin en
waaruit wordt geleefd, dat die wereldbeschouwing slechts zelden, en dan nog maar
ten dele, voorwerp van empirisch, koud-wetenschappelijk onderzoek kan worden?
Men zou kunnen wensen, dat niet de afwikkeling van conflicten, maar het
naspeuren van hun oorzaken evenveel systematische aandacht kreeg: dat m.a.w.
evenveel moeite zou worden gedaan voor de preventie als voor de therapie. Met
betrekking tot de relaties tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie - want
daarover gaat toch Kahns boek vooral - moet dan worden opgemerkt, dat op een
nogal emotionele wijze een conflictsituatie - zoals die tussen vrijwel alle staten
potentieel aanwezig is - tot grotere hoogten is opgeschroefd en daar in stand schijnt
te worden gehouden. Inhoeverre dit conflict nu werkelijk reële gronden heeft, is
geen voorwerp van studie meer; maar dat het conflict in deze mate bestaat, is wel
aanleiding tot de verschijning van een aantal uiterst belangwekkende studies over
de voortzetting en eventuele gewelddadige beëindiging ervan. In medische termen
vertaald: een diagnose heeft aanleiding gegeven tot de formulering van een aantal
scherpzinnige en mogelijk efficiënte therapieën. Of de diagnose juist was, wordt
niet meer onderzocht.
Maar ook hiermee zijn slechte speculaties gegeven. Kahns intentie lijkt duidelijk.
Zijn uitgangspunt is het zeker: oorlog, ook kernoorlog, is gedurende de eerstvolgende
decennia niet alleen niet onvermijdelijk, zij is zelfs waarschijnlijk. Een fundamentele
wijziging in het huidige systeem is immers direct niet te verwachten. Oorlog (lees:
escalatie) vervult voorlopig nog een onvervangbare functie in de internationale
relaties. Als dat zo is, is het nodig en noodzakelijk die oorlogvoering tijdig te
doordenken om hem onder controle te houden:, ‘spasm-war’ (Vrede 44) dient voor
alles te worden voorkomen. Het is mogelijk, dat een kernoorlog als katalysator voor
het ontstaan van een nieuwe wereldorde zal dienen. In ieder geval speelt het
escalatieproces thans de rol die Marx vroeger aan de oorlog (‘de vroedvrouw der
geschiedenis’) toedacht. On Escalation is bedoeld als een uitdaging, maar ook als
een aanwijzing: liefst vierenveertig treden scheiden een conflict van de totale,
allesvernietigende nucleaire oorlog.
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Bulgarije
Moskou's trouwste satellietstaat
A. Van Peteghem
Eind april van dit jaar maakte de wereldpers onverwacht melding van een
samenzwering in Sofia tegen het regime van Todor Shivkov. Daarmee werden de
schijnwerpers van het nieuws weer eens op Bulgarije gericht, maar het duurde niet
lang: spoedig was het weer uit de aandacht verdwenen. Al houdt het zijn grenzen
open en bezochten ook deze zomer weer duizenden westerse toeristen zijn prachtige
stranden aan de Zwarte Zee, Bulgarije blijft voor velen in het Westen een onbekend
land. En toch is het in vele opzichten belangrijk. Politiek is het tot nog toe Moskou's
trouwste Balkanvriend gebleken. Economisch bleef het meer dan de andere landen
van het Oostelijk blok vasthouden aan zijn collectivistische opvattingen. Op religieus
gebied moet het regime hier niet met het katholicisme afrekenen maar met de
orthodoxe godsdienst, die van oudsher diep in de aard van het Slavische volk
ingeworteld is. De rebellie van landen als Roemenië en Joegoslavië heeft Bulgarije
tot nog toe praktisch onberoerd gelaten. Alles samen geeft deze Balkansatelliet het
beeld te zien van de klassieke, geleidelijk en rustig verlopende evolutie van een
volksrepubliek.

Sentimentele pro-Russische politiek
In drie opzichten verschilt Bulgarije van zijn nabuurlanden in het Oostelijk blok. In
de eerste plaats is het het enige land in Oost-Europa dat om sentimentele redenen
een pro-Russische mentaliteit bewaard heeft. Het waren de Russische legers van
Alexander II die in 1878 het land bevrijdden van het Turkse juk. Ten tweede draagt
de unieke ligging van het land ertoe bij dat het door Moskou gebruikt kan worden
als factor in zijn politiek ten overstaan van de naburige Balkanlanden: Joegoslavië,
Turkije en Griekenland. Dit wordt nog vergemakkelijkt door het feit dat in deze twee
laatste landen ook Bulgaarse minderheden wonen. Door het verdrag van Neuilly in
1919 verloor Bulgarije het gebied van West-Tracië aan Griekenland en meteen zijn
toegang tot de Egeïsche Zee. Omgekeerd wonen er minstens een half miljoen
Turken in het Oosten van Bulgarije. Bovendien maakt Bulgarije aanspraak op het
bezit van Macedonië, dat zich tevens uitstrekt over Griekenland en Joegoslavië.
Ondergrondse redenen tot wrijving zijn er dus nog meer dan genoeg, al zijn er op
het ogenblik geen accute conflicten. In 1964 kwamen er akkoorden tot stand met
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Griekenland en Turkije en de problemen die het vreedzame naast elkaar bestaan
van deze bevolkingen lange tijd in de weg hebben gestaan, heten daarmee te zijn
opgelost.
Het derde verschil met andere oostelijke landen is dat Bulgarije, dat tot 1944 een
koninkrijk was, praktisch nooit een democratisch-parlementair regime heeft gekend.
Tussen de twee wereldoorlogen vertoont de binnenlandse politieke geschiedenis
drie fasen. De periode van 1919 tot 1923 werd beheerst door de sterke man van
de boerenpartij, Alexander Stambulishki. Deze was een van de vele machtige
boerenleiders waaraan de Balkan steeds zo rijk is geweest. Roemenië b.v. had zijn
Maniu, Joegoslavië zijn Radic. Stambulishki's economische en sociale politiek, die
erop gericht was de ontwikkeling van het platteland te bevoordelen boven die van
de stad, en zijn milde houding tegenover Joegoslavië ondervonden veel tegenstand.
Het leger vreesde zijn pacifistische neigingen, de liberale burgerij kon hem de
verwaarlozing van de stedelijke ontwikkeling niet vergeven. In de anti-Joegoslavisch
gezinde Macedonische Revolutionaire Beweging vonden deze oppositionele krachten
een gewillig instrument om hem gewelddadig ten val te brengen. Een militaire putsch
vond plaats in juni 1923.
Van 1923 tot 1934 poogden de oude traditionele partijen tevergeefs een regering
op te richten op basis van een parlementair systeem. Tenslotte nam vanaf 1934 de
koning zelf het roer in handen. Hij schafte het parlementair regime af en verving de
politieke regering door een niet politiek georiënteerd deskundige. In oktober 1944
namen de communisten het bewind over.
Het communisme was in Bulgarije overigens geen nieuwigheid. Reeds sedert
1919 had het land op Joegoslavië na de sterkste communistische partij in
Zuid-Oost-Europa. Bij de verkiezingen van augustus 1919, die de boerenpartij aan
het bewind brachten, behaalde de communistische partij reeds 25% van de stemmen.
In de loop van 1920 organiseerde zij meer dan tweehonderd stakingen, waaraan
meer dan 80.000 arbeiders deelnamen. Dit is vooral merkwaardig als men rekening
houdt met de lage industriële ontwikkeling van het land. Haar sterkte dankte de
partij in het bijzonder aan twee figuren die ook na de Tweede Wereldoorlog een
grote rol zullen spelen: Georgi Dimitrov en Trajtscho Kostov.
Toen in 1923, na een mislukte communistische staatsgreep, de partij verboden
werd, ging Dimitrov als balling naar Moskou, waar hij secretaris werd van de
Komintern. Later speelde hij in Duitsland een beruchte rol in het proces van de
Rijksdagbrand in 1933. Kostov, die in Bulgarije was gebleven, wijdde zijn krachten
aan het illegale volksfront, waarin hij alle pro-Russische, antifascistische en
anti-monarchistische elementen trachtte te verenigen. Zijn pogingen werden
uiteindelijk met succes bekroond toen op 17 juni 1942 het Vaderlandse Front tot
stand kwam, waarin de communisten, de links gerichte agrariërs onder Petkov, de
socialisten en de Zveno-officierenbond zich aaneensloten. In september 1944, op
het ogenblik dat het Rode Leger Sofia bezette, telde dit Front echter nog nauwelijks
4000 leden, van wie ¾ communisten.
De bezetting van Bulgarije door de Russen is een tragische geschiedenis, waarin
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de Westelijke Mogendheden niet vrij uitgaan. In 1942 had Sofia de oorlog verklaard
aan Engeland en de Verenigde Staten (niet echter aan de Sovjet-Unie) en het Het
toe dat de Duitse legers op Bulgaars grondgebied bases oprichtten tegen Joegoslavië
en Griekenland. Maar in april 1944 nam de pro-westerse regering onder de leiding
van een vertegenwoordiger van de boerenpartij, Bagrjanov, in Kaïro contact op met
de westelijke geallieerden om tot een wapenstilstandsovereenkomst te komen.
Zowel Engeland als de Verenigde Staten weigerden. Op 5 september verklaarde
Moskou de oorlog aan Bulgarije, ofschoon Bulgarije, juist om Ruslands toorn te
ontwijken, toen reeds in oorlog was met Duitsland. Op 28 oktober werd eindelijk in
Moskou een wapenstilstand gesloten door vertegenwoordigers van de eerste regering
van het Vaderlandse Front onder de leiding van oud-kolonel Georgiev, de leider
van de Zveno-beweging.
Reeds in 1944 werden alle burgerlijke partijen door het Vaderlandse Front
lamgelegd: officieel geeft men toe dat er toen niet minder dan 25.000 personen
werden aangehouden. De boerenpartij onderging hetzelfde lot toen in 1947 haar
leider Petkov veroordeeld werd. In geen enkel land van het Oostelijk Blok is er ooit
zo'n sterke oppositie tegen het communistische regime geweest als die van Nicolai
Petkov in Bulgarije. Zelfs van zijn proces wist hij door zijn retorisch talent en zijn
scherp verstand een striemend protest tegen het regime te maken; zijn oppositie
kreeg des te meer aanzien daar hij zelf links gericht was. De afloop van het proces
stond echter op voorhand vast: in september 1947 stierf hij aan de galg. In hetzelfde
jaar werd ook Lulcev, de leider van de socialistische partij, tot levenslange hechtenis
veroordeeld. In december 1948 werd de laatste oppositie van de onafhankelijke
partijen tegen het communistische Vaderlandse Front gebroken; de communisten
vormden samen met de linkse socialisten de Communistische Partij van Bulgarije.
Sedert 1947, het ogenblik dat de eenheidspartij het heft in handen nam, wordt
het politieke leven in Bulgarije beheerst door vier personen: de reeds boven
genoemde Dimitrov en Kostov en later Vulco Cervenko en Todor Shivkov. Ofschoon
Dimitrov moeilijk beschouwd kan worden als een Bulgaarse Tito, was hij het met
zijn Joegoslavische ambtgenoot eens over de vorming van een grote Balkanfederatie,
bestaande uit Joegoslavië, Albanië en Bulgarije. Tito's breuk met Moskou bracht
Dimitrov terug in het kamp van Stalin, echter niet zonder kleerscheuren voor zijn
partij. Hij stierf in juni 1949 in een ziekenhuis in de omgeving van Moskou, waar hij
herstellende was van een hartkwaal; of dit een natuurlijke dood was of niet, staat
niet vast. Kostov was de sterkste exponent van het nationalistische communisme;
in 1948 werd hij beschuldigd van verraad en titoïsme, in 1949 werd hij opgehangen.
(In 1964 werd hij in zijn eer hersteld als slachtoffer van het stalinisme). Een
grootscheepse zuivering herleidde in twee jaar tijd het aantal leden van de partij
van 400.000 tot nauwelijks 36.000.
Dimitrov werd in 1949 opgevolgd door zijn schoonbroer Vulko Cervenko, een
Stalinist. In 1954 moest deze echter de plaats ruimen voor Todor Shivkov. Sindsdien
wisselen deze twee elkaar af. Op het ogenblik is Shivkov weer
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nummer één. Hij volgt een tamelijk liberale koers, met name op economisch gebied.
Over de putsch van 7 april 11. kan men in Sofia zelf ook nu nog niet veel
vernemen. Overheidsinstanties verwijzen naar de officiële communiqué's en onder
het volk is er weinig van bekend geraakt. Het ging dan ook meer om een inwendige
partijstrijd. Slechts enkele dingen staan vast. Er heeft wel degelijk een samenzwering
plaatsgehad. De eerste berichten bereikten het Westen via een Bulgaarse
U.P.I.-correspondent. De samenzwering werd dezelfde dag in de kiem gesmoord
door de veiligheidspolitie; een staatsgreep werd dus verijdeld. De samenzweerders
zijn ofwel gearresteerd of pleegden zelfmoord of wisten te ontsnappen. De putsch
werd geleid door Todorof-Gorunja, de chef van de centrale voor waterbouwkunde,
generaal Zvetko Aneff, de militaire gouverneur van Sofia, en Zolo Kruneff, een
ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij werden gedekt door een
groot aantal hoge officieren. Het verleden van deze topfiguren schijnt erop te wijzen
dat het complot een zuiver nationalistisch karakter had en erop gericht was Bulgarije
een eigen statuut te geven in het communistische blok.

Economische gebondenheid en vrijheid
Op economisch gebied vertoont Bulgarije de typische kenmerken van een
landbouwstaat die zo spoedig mogelijk wil industrialiseren. In 1959 leverde de
industrie slechts 8,6% van het nationale inkomen, de landbouw daarentegen 52,1%,
de handel 10%. Op het ogenblik echter bedraagt het aandeel van de industrie reeds
meer dan 40%. Steeds meer mensen verlaten het platteland en trekken naar de
stad, waar de lonen hoger zijn en het comfort aantrekkelijker. Vele jonge mensen
die hun soldatendienst verrichten in de stad, keren niet meer terug naar het harde
leven in de dorpen. In 1900 telden de steden slechts 20% van de bevolking, nu
reeds 43%. Van 1934 tot 1960 is de bevolking van Sofia bijna verdubbeld, van
403.600 tot meer dan 750.000.
In 1960 bedroeg het jaarlijkse inkomen van de boer ongeveer 4.290 levas (1 leva
= ± 7,50 F of f 0,54), terwijl dat van de industrie-arbeider tot 8.574 levas gaat. Toch
wordt de landbouw overal in Bulgarije nog steeds verheerlijkt; toeristen worden
overstelpt met uitnodigingen om een bezoek te brengen aan een aantal zorgvuldig
uitgekozen kolchozen.
Het kolchozensysteem is hier veel strakker gebleven dan in de andere landen
van het Oostblok, waar de privé bedrijven steeds meer armslag krijgen. Volgens de
officiële gegevens zijn in Bulgarije nog steeds 82% van de landbouwbedrijven
gecollectiviseerd. Deze verdelen onder elkaar meer dan 86% van de
landbouwoppervlakte. De rest wordt ongemoeid in particuliere handen gelaten: deze
in de bergen gelegen gronden zijn te moeilijk toegankelijk of komen niet in
aanmerking voor collectieve exploitatie. Juridisch bezit de Bulgaarse
Produktiegemeenschap, zoals de kolchoze heet, een bijzonder statuut. De leden
die hun gronden hebben ingebracht, bewaren deze in volledige eigendom. Zij kunnen
ze verpanden of verkopen; de produktiegemeenschap betaalt hun een
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pachtgeld voor de gebruikte gronden. Deze collectivisering is niet zonder slag of
stoot verlopen. Er zijn verschillende boerenopstanden geweest, waarbij zelfs het
leger tussenbeide moest komen. Op het ogenblik echter is het landbouw-front hier
rustiger dan elders achter het IJzeren Gordijn. Uit de officiële statistieken blijkt niet
dat de collectivisering veel bijgedragen heeft tot de verhoging van de produktie.
Tegenover 1939 (100) bereikt men nu in het beste geval (melk) 340, gemiddeld
echter slechts 110.
De industrialisatie van het land verliep tot nog toe in vier vijfjarenplannen. Het
eerste moest lopen van 1949 tot 1953, maar had zijn cijfers reeds in 1952 bereikt.
Het tweede liep van 1953 tot 1957, het derde werd ook vroegtijdig verwezenlijkt
(1958-1960), het vierde is nu aan de gang (1961-1965). In het tijdschrift Bulgaria
Today vindt men regelmatig indrukwekkende lijsten van nieuw opgerichte industriële
ondernemingen. In 1963 ontstonden de thermische centrale van Maritza Ost met
een jaarcapaciteit van 600.000 Kw, de olieraffinaderij van Bourgas die jaarlijks 2
miljoen ton olieprodukten verwerkt, en het ijzer- en staalbedrijf van Kremikowski
met een jaarlijkse produktiecapaciteit van 3.200.000 ton. De investeringen in de
industrie zijn uitzonderlijk hoog. Gemiddeld geeft de regering per bedrijf viermaal
meer uit aan investeringskapitaal dan aan lonen. Hiervan krijgt de zware industrie
een steeds groter wordend aandeel. In 1939 gingen nog 77,4% van de investeringen
naar de verbruiksgoederen tegenover 22,6% naar de zware industrie. Tegenwoordig
bedragen deze cijfers 50,1 en 49,9%.
Het grootste probleem is echter van bedrijfseconomische aard. Officiële zegslieden
in Sofia geven toe dat meer dan 200 grote bedrijven nog steeds met verlies werken,
waarbij de staat jaarlijks minstens 110 miljoen levas moet bijschieten. Dit is nog
weinig vergeleken bij de acht miljard die de steun aan de buitenlandse handel vereist.
Vandaar geldt voor Bulgarije, zoals trouwens voor alle landen van het Oostelijk Blok,
de dubbele stelregel: 1) verhoging van de exporthandel met het Westen; 2)
decentralisatie van de economie, zodat er meer vrijheid gelaten kan worden aan
het particulier initiatief. Sofia volgt deze twee stelregels, zij het aarzelend. Vooral
de liberalisering van de ondernemingen is belangrijk. Bulgarije volgt daarin trouwens
de ideeën die door de leidende Russische economisten (o.m. Libermann) naar voren
worden gebracht. En de resultaten zijn inderdaad indrukwekkend. In vijf van de
dertig economische gebieden van Bulgarije werken op het ogenblik alle bedrijven
in volledige vrijheid. Het begon met de textielfabriek van Liliana Dimitrowa in Sofia,
die als proefbedrijf werd uitgekozen. Na één jaar reeds konden de lonen met 10%
verhoogd worden. Professor Angel Miloschewski van de Universiteit van Sofia heeft
nu zelfs voorgesteld, de fabrieken in handen te geven van een bedrijfsleiding die
gekozen wordt door de arbeiders zelf, en de lonen te koppelen aan de
bedrijfsresultaten, om zodoende de arbeiders meer in de onderneming te
interesseren. Indien deze theorieën ingang vinden, dan zou het Bulgaarse
economische leven sterk gaan lijken op het Joegoslavische, waar men al jaren lang
met gunstig resultaat experimenteert met arbeidsraden.
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De kerken
Op het Alexander Newski-plein in het hart van Sofia bevindt zich een van de
prachtigste orthodoxe kathedralen van Oost-Europa. Ze is gewijd aan de Heilige
Sofia. Twee gedenkplaten herinneren aan haar roemrijk verleden en aan de recente
geschiedenis. De ene vermeldt: ‘Hier werden de eerste gebeden gezegd na de
verkiezing van Cyrillus tot Patriarch van Bulgarije in 1953. De kerk van de Heilige
Sofia werd in 1949 bezocht door maarschalk Vorochilov, alsook door Alexis, Patriarch
van Rusland, en Justinianus, Patriarch van Roemenië’. De tekst van de tweede is
nog sprekender: ‘Eeuwige hulde aan de Russische soldaten, gevallen voor de
bevrijding van Bulgarije’.
Ogenschijnlijk is het probleem van de godsdiensten in Bulgarije opgelost, tot
bevrediging van alle partijen. Overal, in de steden zowel als op het platteland,
bewegen de popen zich vrij op straat. De kerken zijn overal open, de kloosters zijn
bevolkt en worden door de staat gerestaureerd en onderhouden. Maar dit is slechts
de oppervlakte, het probleem ligt dieper.
Er bestaan in Bulgarije vier godsdiensten. De belangrijkste is de orthodoxe.
Vervolgens de islam, die vooral verspreid is onder de Turkse minderheden en
minstens een half miljoen aanhangers telt. Ten derde het protestantisme, dat hier
door Amerikaanse en Engelse zendelingen werd verspreid, die reeds in het midden
van de vorige eeuw in het land talrijke scholen en hospitalen oprichtten. De katholieke
groep tenslotte vormde tot 1952 een kleine minderheid met nauwelijks 67.000
gelovigen op een totale bevolking van 6.078.000. Ze waren verdeeld over drie
kerkprovincies: het bisdom Nikopol, het apostolisch vicariaat Sofia en Filippopol en
het apostolisch exarchaat voor de gelovigen van de byzantijnse ritus (ongeveer
6000 leden). Ondanks hun klein aantal bedienden de katholieken tien scholen, twee
grote ziekenhuizen en zes weeshuizen. In totaal waren er 127 priesters en ongeveer
200 mannelijke en vrouwelijke religieuzen. De H. Stoel was in Bulgarije
vertegenwoordigd door een apostolisch delegaat, die echter geen diplomatieke
status bezat.
In de godsdienstpolitiek van het regime kan men twee fasen onderscheiden: die
van de totale vernietiging, van 1944 tot 1953, en die van het langzame herstel, welke
in 1953 begon en nog steeds voortduurt. Aan deze tweede fase heeft de katholieke
kerk echter geen deel gehad: zij werd praktisch volledig geknakt en heeft zich bij
gebrek aan priesters niet kunnen herstellen.
Met de communistische staatsgreep in 1944 keerde een golf van terreur zich in
de eerste plaats tegen de sterkste godsdienstgemeenschap van het land, de
orthodoxe. Haar drie voornaamste leiders werden uitgeschakeld. Aartsbisschop
Boris van Nevrokop werd door de geheime politie doodgeschoten in het portaal van
zijn kerk; de prior van het grote klooster van Rila, aartsbisschop Kalistrat, werd
veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid; het hoofd van de Bulgaarse kerk, de exarch
Stefanus, werd verbannen naar een afgelegen dorp. Talrijke popen werden
gearresteerd, kerken en kloosters werden gesloten. Als gevolg van deze
verschrikking verlieten vele orthodoxe gelovigen de kerk en werden muzelman, in
de hoop hun godsdienstpraktijk in besloten gemeenschap voort
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te kunnen zetten. Toen deze ghettopraktijken ontdekt werden, ging de regering ook
de muzelmaanse instellingen vervolgen. Moskeeën werden vernield en de drie
Koranscholen - de enige die in Europa overgebleven waren - werden gesloten.
Het protestantisme werd beschouwd als een spionagehaard in dienst van Engeland
en Amerika. Protestantse geestelijken werden in opeenvolgende processen
veroordeeld, uit hun ambt ontzet en verbannen. De laatste dominees verdwenen in
februari 1949. Ook de katholieken verweet men, in dienst te staan van een vreemde
mogendheid. In heel Oost-Europa vindt de strijd tegen het katholicisme inderdaad
voedsel in de binding van de lokale kerk aan het Vaticaan. Gesprekspartners in
Hongarije, Roemenië, Bulgarije en zelfs Joegoslavië komen telkens weer terug op
dit aspect van het godsdienstprobleem. Vatte Kardinaal Stepinac destijds in zijn
politiek testament zijn strijd tegen het regime niet samen in de formule: ‘Trouw aan
God, trouw aan Rome’? De grootste slag werd de katholieke kerk in Bulgarije dan
ook toegebracht door twee maatregelen die beide bedoeld waren om het contact
met Rome te verbreken. In 1949 werd aan de toenmalige apostolische delegaat,
mgr. Galloni, die na een bezoek aan Rome naar Sofia terug wilde keren, de toegang
tot het land ontzegd. Op 17 februari van hetzelfde jaar keurde de Nationale
Vergadering de wet goed inzake de godsdienstige confessies, waarvan vier artikelen
de ondergang van de protestantse en de katholieke kerken betekenden:
Art. 9: De leiders van iedere confessie zijn verantwoordelijk tegenover de staat.
De bedienaren van de eredienst kunnen in dienst blijven, van hun functies worden
ontheven of overgeplaatst na voorafgaande toestemming van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Bedienaren van een eredienst welke behoren tot een confessie
welke in economische betrekkingen staat met het buitenland, mogen niet benoemd
worden zonder dat hun benoeming goedgekeurd en bevestigd wordt door hetzelfde
ministerie. Bij het aanvaarden van hun functie moeten ze een plechtige belofte van
trouw aan de regering afleggen.
Art. 10: Alleen Bulgaarse staatsburgers kunnen bedienaren van de eredienst zijn
of enige andere kerkelijke functie vervullen.
Art. 25: De confessies, de orden, congregaties of missies die hun zetel in het
buitenland hebben, mogen geen dochterinstellingen oprichten in Bulgarije. De reeds
bestaande instituten van dien aard zullen gesloten worden binnen één maand na
het van kracht worden van dit decreet. Al hun bezittingen worden eigendom van de
staat.
Art. 32: Alle kerkgemeenschappen moeten hun eigen statuut opstellen, dat moet
goedgekeurd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.
Daarmee werd het katholicisme in Bulgarije het leven onmogelijk gemaakt. De
vrouwelijke religieuzen werden uit de kloosters, de ziekenhuizen en weeshuizen
verbannen. Het groot-seminarie van Sofia en de bestaande klein-seminaries van
Plovdiv, Stara Zagora en Rousse werden gesloten. De kerkelijke hiërarchie werd
vernietigd. Mgr. Bossilkov van Nikopol werd ter dood veroordeeld en verblijft nu als
gevangene in een krankzinnigengesticht. Mgr. Romanov, apostolisch vicaris van
Sofia en Filippopol, is sedert 1952 verdwenen.
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Mgr. Cyrill Kurteff, apostolisch exarch voor de gelovigen van de byzantijnse ritus,
verblijft in huisarrest onder toezicht van de veiligheidspolitie.
Er zijn op dit ogenblik in Bulgarije geen sporen van katholicisme meer te
bespeuren. Door hun klein aantal en door het gebrek aan leiders en priesters
verkeren de katholieken er in een hopeloze toestand. Voorlopig zijn ze tot uitsterven
gedoemd.
Met de dood van Stalin in 1953 werd de houding van de Bulgaarse regering
tegenover de overgebleven godsdiensten milder. Reeds in mei 1953 werd met steun
van de regering voor het eerst sedert 1395 een nieuwe onafhankelijke patriarch
voor Bulgarije gekozen, de aartsbisschop Cyrillus van Plovdiv. Meteen kreeg de
orthodoxe kerk in Bulgarije een eigen nationaal karakter en verloor ze haar banden
met het orthodoxe patriarchaat van Constantinopel waaronder ze tot dan toe had
geressorteerd. Sedert die tijd bestaat er een gewapende vrede tussen de regering
en de orthodoxe kerk.
Ook van regeringszijde wordt thans toegegeven dat dit gebaar van toegevendheid
niet zonder bijbedoelingen was. Men zag onder meer in dat de gewetensdwang op
den duur onhoudbaar was. De kerk kreeg meer bestaansmogelijkheden onder de
vorm van een aantal belangrijke materiële voordelen. De grote kloosters (Rila,
Tirnowo, Trojan) werden hersteld. Nieuwe seminaries werden opgericht, nieuwe
bisschopswijdingen werden toegestaan en verschillende tijdschriften (o.a. dat van
de Hl. Synode) mochten opnieuw verschijnen. De prijs die daarvoor betaald wordt
is een belofte van trouw aan de regering en aan het nieuwe regime. Zo moesten
de orthodoxe priesters bv. stelling nemen tegen Engeland in het Suez-conflict in
1956 en later in de Cyprus-affaire. Ze ondersteunen de Bulgaars-Russische
vriendschap en vormen een zogenaamd vredesfront. Regelmatig worden hun
politieke verklaringen door radio Sofia omgeroepen. Dezelfde houding nam de
regering aan tegenover de Islam. Ook deze krijgt nu steun. Daarmee hoopt men de
500.000 man sterke Turkse minderheid gunstig en de anti-Bulgaarse mentaliteit
van de Turkse regering milder te stemmen. Van de andere kant bevordert nu ook
de groot-mufti van Bulgarije, Akiff Osmanov, de populariteit van de regering.
De regering wil echter nog verder gaan. Het feit dat de orthodoxe kerk een
nationale kerk is geworden en dat haar leiders en de gelovigen het regime trouw
willen zijn, volstaat niet. De leiders in Sofia eisen het recht op om de jeugd een
volledig atheïstische opvoeding te geven. In de scholen kan geen
godsdienstonderricht meer gegeven worden. En aan de ouders wordt tevens het
recht ontzegd hun kinderen nog te beïnvloeden op moreel gebied: ‘Als de ouders
zelf nog gevangen zitten in de kerker van godsdienstige vooroordelen en de kinderen
dus niet kunnen helpen in hun atheïstische opvoeding, dat ze dan toch ophouden
het werk van de scholen te storen om geen schadelijk conflict in de ziel van het kind
te doen ontstaan. Alle religieus ingestelde vaders en moeders moeten er aan denken
dat ze moeten vermijden de hoofden van hun kinderen te vullen met een massa
religieuze vooroordelen, die hun kinderen de weg in het leven maar bemoeilijken’
(Otetschestwen Front, Sofia).
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Bulgarije, het Pruisen of het Oost-Duitsland van de Balkan?
Men heeft de Bulgaren wel eens de Pruisen van de Balkan genoemd. In de loop
van hun geschiedenis hebben ze zich in de strijd tegen ontelbare vijanden harde
en trotse vechters getoond.
Het communistisch regime heeft niets van de oude territoriale eisen laten vallen.
In elke Bulgaar sluimert de afgunst op zijn Balkanburen: Griekenland, Joegoslavië
en Turkije. Moskou beschikt daardoor over een satelliet die het altijd kan inzetten
tegen één van deze landen.
Bulgarije's trouw aan de Sovjet-Unie staat tot nog toe vast. Concessies die in alle
landen van het Oostelijk blok gedaan worden aan de liberaliserende eisen van het
ogenblik, bevinden zich hier nog in een pril stadium. Op veel gebieden worden de
teugels nog heel strak gehouden, behalve wat de industriële vernieuwing betreft.
Voortdurend kijkt Sofia Moskou naar de ogen. Bulgarije is het Oost-Duitsland van
de Balkan.
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De Algemene Bijstandswet
Th. F.B. Terhorst
De maatschappelijke hulpverlening in Nederland is sedert 1 januari 1965 een nieuwe
fase ingegaan door de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet. Deze wet
regelt de bijstandsverlening, d.w.z. de financiële hulpverlening vanwege de
gemeentelijke overheid aan allen die niet op een andere wijze kunnen beschikken
over de noodzakelijke financiële middelen om een menswaardig bestaan te leiden.
Tot 1965 werd de financiële hulpverlening in Nederland geregeld door de Armenwet
van 1912, waarbij deze financiële hulpverlening in eerste instantie werd overgelaten
aan kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid. De overheid ging daarbij
slechts tot daadwerkelijke financiële hulp over, indien deze particuliere of kerkelijke
organen geen of onvoldoende financiële hulp konden of wilden bieden. Het
subsidiaire karakter van de financiële overheidshulp was in de praktijk reeds jarenlang
ter zijde gezet, aangezien vele kerkelijke en particuliere organen voor hulpverlening
niet meer in staat waren om de steeds groter wordende bedragen, die met een
enigszins adequate financiële hulp zijn gemoeid, op te brengen. Het merendeel
dezer organen zagen dan ook af van het door de Armenwet van 1912 erkende
primaat en lieten de financiële ondersteuning van hulpbehoevenden over aan de
gemeentelijke overheid, die gedurende de laatste jaren meer dan 90% van alle
financiële hulp aan individuele personen en gezinnen betaalde. Het lag derhalve
alleszins voor de hand, dat de praktische uitwerking van het subsidiariteitsbeginsel,
althans op dit terrein, zou worden herzien en het primaat op het terrein van de
financiële hulpverlening zou overgaan van het kerkelijk en particulier initiatief naar
de overheid. Voorafgaande aan de totstandkoming en inwerkingtreding van deze
wet werd door gezaghebbende kringen veel behartigenswaardigs gesproken over
het handhaven van het subsidiariteitsbeginsel, doch ook over het loslaten van dit
beginsel en het realiseren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid
en particulier en kerkelijk initiatief op het terrein van de hulpverlening; in het kader
van dit artikel wil ik gaarne aan deze discussie voorbij gaan.
Het is echter niet zo zeer het wettelijk vastleggen van het overheidsprimaat op
het terrein van de financiële hulp, die deze wet allerwegen belangstelling doet
ondervinden. De belangstelling wordt vooral veroorzaakt door de twee pijlers waarop
deze wet staat: de rechtsplicht van de overheid en de ontkoppeling van
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de financiële hulp en de immateriële dienstverlening. Door de wettelijke vastlegging
van het recht van iedere Nederlander op bijstand voor de noodzakelijke kosten van
het bestaan en de daarbij gegeven noodzaak tot individuele afstemming fungeert
de Algemene Bijstandswet als het sluitstuk van de sociale verzekering; de wet
garandeert immers bijstand aan eenieder die niet over de noodzakelijke financiële
middelen kan beschikken (en die ook niet via de sociale verzekering kan verkrijgen)
om een menswaardig leven te kunnen leiden, terwijl de wet anderzijds een aanvulling
op de sociale verzekering garandeert, indien daartoe in individuele gevallen behoefte
bestaat. Deze rechtsplicht van de overheid tot het verlenen van bijstand is in de wet
omgeven met een aantal waarborgen, die tot doel hebben deze overheidshulp niet
afhankelijk te stellen van de toevallige inzichten van een willekeurig
gemeentebestuur. De objectivering van de bijstand kan worden verkregen door de
aanwijzingen van minimumbedragen, die bij Algemene Maatregel van Bestuur
kunnen worden vastgesteld, alsook door de groepsregelingen met betrekking tot
bijstand voor groepen die in eenzelfde situatie verkeren, terwijl deze objectivering
vooral zal worden bevorderd door de voorzieningen tegen de beslissingen van de
gemeente, n.l. een bezwaarschrift bij hetzelfde gemeentebestuur, een beroep op
Gedeputeerde Staten en een hoger beroep op de Kroon, welke voorzieningen niet
alleen in individuele gevallen van belang zijn, doch ook in het algemeen de
jurisprudentie zullen dienen.
Naast de vastlegging van de rechtsplicht van de overheid geldt als tweede pijler
van de Algemene Bijstandswet de ontkoppeling van de bijstand en de immateriële
dienstverlening. De Armenwet van 1912 ziet de arme, dat wil zeggen de persoon
die financiële hulp behoeft, als een marginale figuur in onze samenleving. Volgens
de opvattingen van die tijd zou armoede worden veroorzaakt door factoren die toe
te schrijven zijn aan de persoon zelf en zijn milieu. In deze gedachtengang werd
het als weinig zinvol gezien om te volstaan met het verlenen van financiële hulp,
doch diende men om een voortduren van de financiële afhankelijkheid te vermijden
de arme gelijktijdig alle andere noodzakelijke of gewenste hulp te bieden: advies,
opvoeding, bemiddeling, etc. Overeenkomstig het beeld dat door de historie was
aangeboden, werd de arme gezien als een persoon die een verzorging en zonodig
een opvoeding moest worden geboden. Terecht zegt de Memorie van Toelichting
op de Algemene Bijstandswet, dat deze opvatting in haar algemeenheid niet
houdbaar is gebleken: Wij zien allerwegen dat mensen die geen financiële hulp
behoeven, toch behoefte hebben aan allerlei vormen van dienstverlening zoals
gezinsverzorging, arbeidsbemiddeling, diensten van maatschappelijk werk,
reclasseringshulp, hulp bij huwelijksmoeilijkheden en opvoedingsaangelegenheden.
Anderzijds is in onze moderne samenleving een zodanige ontwikkeling waar te
nemen met betrekking tot het respect voor de individuele persoon (waarvan de
Universele Verklaring omtrent de Rechten van de Mens zowel een vastlegging als
een stimulans betekent), dat het feit van de financiële behoeftigheid van een persoon
niet vanzelfsprekend het recht geeft om te twijfelen aan de overige mogelijkheden
van de persoon om een in onze samenleving algemeen gerespec-
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teerd leven te leiden. Het is voor ons mensen bijzonder moeilijk om ons te beperken
tot het verlenen van de hulp die ons wordt gevraagd, zonder ons in te laten met de
overige aspecten van het leven van de hulpvragende. Wij staan zo gauw klaar met
adviezen, aanbevelingen en oordelen ten aanzien van de persoon die zich op
enigerlei wijze in een afhankelijke situatie ten opzichte van ons bevindt. Het is een
grote verdienste van de Algemene Bijstandswet, dat zij op dit punt duidelijke taal
spreekt. De wet verbiedt om aan de bijstandsverlening voorwaarden te verbinden,
tenzij deze duidelijk verband houden met het doel van de gegeven hulp (geld voor
een invalidewagen moet daarvoor ook worden besteed) of dienen om deze hulp te
verminderen (b.v. inschakeling in het arbeidsproces). Deze voorwaarden mogen
de staatkundige vrijheid noch de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging
aantasten. Een andere bepaling ten aanzien van bedoelde ontkoppeling is het
voorschrift, dat het onderzoek inzake de vraag of bijstand nodig is, zich niet verder
mag uitstrekken dan strikt noodzakelijk, zodat het particuliere leven van de
hulpvragende zoveel mogelijk moet worden ontzien.
Bemiddeling naar immateriële dienstverlening is volledig afhankelijk gesteld van
de wens van de hulpvragende. Deze ontkoppeling maakt de wet tot een bijzonder
moderne en toont een groot respect voor de persoonlijke verantwoordelijkheid van
de individuele mens. Op dit punt kunnen vele instanties en personen op het terrein
van de hulpverlening zeker nog het een en ander leren van de achtergronden en
bepalingen van deze niewe wet.

Inhoud van de wet
Het eerste artikel, tevens het hoofdartikel van de wet, bepaalt dat aan iedere
Nederlander die in ons land de middelen mist of dreigt te gaan missen om in de
noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, bijstand moet worden verleend door
Burgemeester en Wethouders. In het algemeen kan worden gezegd, dat dit het
College van Burgemeester en Wethouders is van de gemeente waar de hulpvragende
zich bevindt. Het is bijzonder moeilijk om concreet aan te geven wat wordt verstaan
onder het begrip ‘de noodzakelijke kosten van het bestaan’; over dit begrip is
gedurende de afgelopen jaren dan ook bijzonder veel geschreven. In dit hoofdartikel
bepaalt de wet dat de bijstand moet worden afgestemd op de persoonlijke situatie
van de hulpvragende en zijn gezin, waarbij gelet moet worden op het
verantwoordelijkheidsbesef dat de hulpvragende heeft getoond om financiële
hulpbehoevendheid te voorkomen en tevens op de mogelijkheid om aan financiële
hulpbehoevendheid zo spoedig mogelijk een einde te maken. Het is begrijpelijk, dat
de individuele beoordeling van de financiële behoefte van een hulpvragende het
best op lokaal niveau kan geschieden; de gedecentraliseerde uitvoering van deze
wet door het gemeentebestuur is dan ook bijzonder voor de hand liggend. Het
behoeft echter geen betoog, dat de gemeentebesturen in ons land sedert de in
werking treding van de Algemene Bijstandswet met de bijzonder lastige opgave
worden geconfronteerd om voor iedere bijstandsaanvrager afzonderlijk uit te maken,
welk bedrag is gemoeid
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met de noodzakelijke kosten van het bestaan van deze persoon in zijn
omstandigheden. Vanzelfsprekend hanteren de gemeenten hiervoor een aantal
normen, welke in het algemeen zijn geënt op adviezen van de vereniging van
directeuren van gemeentelijke sociale diensten. Doch ook de hantering van de
normen in elk individueel geval vereist bijzondere zorg, omdat de omstandigheden
van de individuele personen verschillen. De wet bepaalt, dat er bij algemene
maatregel van bestuur een aantal criteria kunnen worden gegeven omtrent minimale
normen die bij de bepaling van de bijstand moeten worden gehanteerd. Dit is sedert
1 januari het geval geweest met betrekking tot de criteria voor kleding, schoeisel en
brandstof alsook voor de hoogte van het zakgeld van bejaarden die in tehuizen
worden verzorgd of verpleegd (dit is gesteld op 10% van het A.O.W.-pensioen). Of
men studerende dan wel werkende kinderen heeft, of men te doen heeft met een
echtpaar dan wel met een gescheiden vrouw, of men in een luxe groot huis woont
dan wel in een te kleine bovenwoning, etc. zijn begrijpelijke factoren die van belang
zijn bij bepaling van de bijstand. Veel subtieler onderscheidingen in de
omstandigheden van de bijstandsaanvragers zullen echter noodzakelijk zijn om te
komen tot een verantwoord bijstandsbeleid op gemeentelijk en nationaal niveau.
De wet bepaalt dat zowel bij algemene maatregel van bestuur alsook bij besluit
van de gemeenteraad een rijks- c.q. gemeentelijke groepsregeling kan worden
bevolen, welke nadere regels geeft omtrent de bepaling van de bijstand voor
personen die tot de betreffende groep behoren. Op nationaal vlak zijn inmiddels
een aantal groepsregelingen tot stand gekomen, t.w. de rijksgroepsregeling voor
werkeloze werknemers, de tijdelijke rijksgroepsregeling minder-validen, de tijdelijke
rijksgroepsregeling blinden, de rijksgroepsregeling zelfstandigen, de
rijksgroepsregelingen oorlogsslachtoffers, gerepatrieerden, Ambonnezen. Deze
regelingen geven de gemeentebesturen uiteraard wel enig houvast bij de bepaling
van de hoogte van de bijstand, doch ook voor de personen die tot deze groepen
behoren, blijft van kracht dat de individuele omstandigheden aanleiding kunnen zijn
tot een nadere individuele vaststelling van de hoogte van de bijstand. In dit licht
gezien kunnen dus de bepaüngen van de groepsregelingen worden beschouwd als
minimum-bepalingen voor de betreffende groepen.
In het algemeen wordt de bijstand verleend als gezinsbijstand, indien een echtpaar,
een echtpaar met minderjarige kinderen, of een man of een vrouw met zijn of haar
minderjarige kinderen deze bijstand nodig heeft. Van deze bepaling kan wel worden
afgeweken, indien de omstandigheden van het gezin er aanleiding toe geven om
slechts bijstand te geven aan een dan met name genoemd lid van het gezin. Dit is
steeds het geval wanneer zo'n gezinslid voor verpleging of verzorging moet worden
opgenomen in een inrichting. Dit is een bijzonder belangrijke bepaling, aangezien
in het geval van opname van een kind in b.v. een inrichting voor minder-validen niet
het gehele gezin in de bijstandssfeer wordt getrokken en als gezin financieel
afhankelijk wordt van de overheid. Uiteraard is in zo'n geval wel een betaling naar
draagkracht door het gezin noodzakelijk, hetgeen alsdan via de bepalingen omtrent
het verhaal (de terugvordering van bijstand) wordt geregeld. Bij opname in een
inrichting is nog van
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belang, dat de wet bepaalt dat daarbij binnen redelijke grenzen rekening moet
worden gehouden met kosten die een uitvloeisel zijn van de voorkeur voor een
bepaalde inrichting op godsdienstige of andere te eerbiedigen gronden. Deze
bepaling sluit geheel aan bij de reeds onder Armenwet verkregen jurisprudentie,
welke de mogelijkheid biedt aan b.v. een katholiek om in een katholiek
bejaardentehuis te worden verzorgd, ook indien dit bejaardentehuis een kostprijs
kent die hoger is dan die van algemene bejaardentehuizen. Met betrekking tot de
opname in inrichtingen bepaalt de wet nog dat onmiddellijk tot bijstandsverlening
moet worden overgegaan, derhalve ook zonder onderzoek, indien het achterwege
blijven van de bijstandsverlening zou leiden tot een onverantwoord uitstel van de
opneming in de inrichting; in dit verband wordt met name de psychiatrische inrichting
genoemd.
Bij de beoordeling of bijstand moet worden verleend is nog van bijzonder belang,
dat voor bedrijfskapitaal en de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen geen
bijstand kan worden verleend dan in de vorm van geldlening of borgtocht. Onder
duurzame gebruiksgoederen worden verstaan roerende goederen welke gedurende
langere tijd kunnen worden gebruikt, zoals meubilair, huishoudelijke apparaten enz.
In dit verband wordt door de gemeenten nogal betreurd dat de Algemene
Bijstandswet geen mogelijkheid opent tot het verstrekken van krediethypotheek,
b.v. aan een bejaard echtpaar dat nog over een eigen woning beschikt, zoals onder
figuur van de Armenwet algemeen gebruik was. De gemeenten zullen voor deze
moeilijkheid een oplossing moeten zoeken door een regeling met een
volkskredietbank of door andere regelingen voor het verlenen van krediethypotheken,
zoals b.v. door de gemeente Baarn is geschied. Bij de vaststelling van de bijstand
moeten een aantal vrijlatingsbepalingen in acht worden genomen. In dit verband
noemt de wet een vermogen dat nodig is voor de opleiding of voor het bedrijf; een
bescheiden eigen vermogen van de bijstandsaanvrager, hetgeen bij algemene
maatregel van bestuur is vastgesteld op minimaal f 6000,-, f 1200,-, en f 3600,- voor
respectievelijk een echtpaar, elk hunner minderjarige kinderen en een alleenstaande;
een redelijk deel van arbeidsinkomen van een minderjarig kind van een gezin dat
bijstand geniet. Vervolgens stelt de wet, dat charitatieve uitkeringen van kerkelijke
of particuliere instellingen of personen bij de vaststelling van de bijstand door het
gemeentebestuur moeten worden vrijgelaten, tenzij deze uitkeringen zo hoog zijn,
dat het volledig onaanvaardbaar zou zijn om ze bij de bijstandsverlening buiten
beschouwing te laten. In de praktijk van de afgelopen maanden blijken op dit terrein
geen moeilijkheden te rijzen, daar de gemeentebesturen in Nederland in het
algemeen de charitatieve bijdragen van instellingen en personen volledig buiten
beschouwing laten. Een vrijwillige bijdrage van familieleden of vrienden kan bij de
bijstandsverlening wel in aanmerking worden genomen, doch daarover dient eerst
overleg te worden gepleegd met de betreffende personen.
De terugvordering van genoten bijstand, het ‘verhaal’, kan op het betreffende
bijstandontvangende gezin of persoon slechts geschieden, indien de bijstand werd
verleend op grond van zijnerzijds verstrekte onjuiste of onvolledige inlich-
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tingen, indien de bijstand werd verleend op een voorwaarde die niet is vervuld, dan
wel indien de bijstandsverlening nodig werd door volledige eigen schuld van de
betrokkene. Indien de bijstandontvanger later toch de beschikking krijgt over een
inkomen, dan mag daarop slechts verhaal worden toegepast tot het bedrag van de
ontvangen bijstand. Verder is verhaal mogelijk op de nalatenschap van de
bijstandsontvanger, tenzij dit een kennelijke hardheid zou betekenen t.a.v. de
langstlevende echtgenoot of t.a.v. het kind dat bij de bijstandontvanger inwoonde;
voorts kan bijstand in het algemeen worden verhaald binnen de grenzen van
onderhoudsplicht tussen echtgenoten onderling en tussen ouders en hun minderjarige
kinderen. Verhaal in rechte geschiedt steeds krachtens een beschikking van de
kantonrechter.

Werkwijze
Het is niet noodzakelijk dat het College van Burgemeester en Wethouders zelf de
Algemene Bijstandswet uitvoert. Met name in grotere gemeenten zal dat dan ook
bezwaarlijk kunnen geschieden. De gemeenteraad kan dan de bevoegdheden van
Burgemeester en Wethouders krachtens deze wet geheel of gedeeltelijk overdragen
aan een college voor de verlening van bijstand, in de praktijk meestal genoemd
College van Bijstand, waarvan zij de samenstelling en de bevoegdheid regelt.
Daarnaast kan de gemeenteraad nog een commissie van advies in het leven roepen,
die aan het College van Bijstand advies kan geven over algemene aspecten van
de bijstandsverlening, derhalve niet over de individuele vaststelling van de bijstand.
Indien de gemeenteraad tot instelling van een commissie van advies besluit, dan
zal tenminste 3/5 van het aantal leden (dat is vastgesteld op minimaal 5 en maximaal
15) moeten bestaan uit personen die kennis dragen van het werk van de vak- en
standsorganisaties, het maatschappelijk werk, de volksgezondheids of andere
vormen van bevordering van het maatschappelijk welzijn. In juli j.1. heeft de
Staatssecretaris voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan de Tweede
Kamer medegedeeld, dat er in Nederland 40 adviescommissies en 220 colleges
van bijstand zijn ingesteld door de gemeenten. Met name het eerste aantal stelt wel
teleur, aangezien via een adviescommissie een inspraak van het particulier initiatief
mogelijk is op de gang van zaken bij de bijstandsverlening.
In de praktijk zal in vele grotere gemeenten in Nederland de Algemene
Bijstandswet worden uitgevoerd door een Gemeentelijke Sociale Dienst, zij het
onder verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wethouders of van een College
van Bijstand. Het is derhalve bij deze Gemeentelijke Sociale Dienst dat een aanvrage
voor bijstand moet worden ingediend. Dit behoeft niet door de bijstandbehoevende
zelf te gebeuren, doch kan ook in overleg met hem geschieden door een arts,
maatschappelijk werker, geestelijke, advocaat of andere persoon die namens de
bijstandsbehoevende kan optreden. De bijstand moet worden aangevraagd in de
gemeente waar de bijstandsbehoevende zich bevindt, of zich ten tijde dat hij bijstand
behoeft, zal bevinden. Deze aanvrage zal in het algemeen schriftelijk geschieden
door middel van de invulling van een

Streven. Jaargang 19

131
formulier bij een Gemeentelijke Sociale Dienst, hoewel de wet bepaalt dat ook een
mondelinge aanvrage door de Dienst op schrift kan worden gesteld en door de
aanvrager moet worden ondertekend.
Een beslissing op de aanvrage moet aan de aanvrager schriftelijk worden
medegedeeld en indien deze beslissing anders luidt dan was verzocht door de
aanvrager, zal hij met redenen moeten worden omkleed. Indien deze beslissing
meer dan een maand uitblijft, kan de aanvrager binnen de tweede maand een
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders; ook kan een
bezwaarschrift bij Burgemeester en Wethouders worden ingediend binnen een
maand na kennisneming van de beslissing op de aanvrage, indien de aanvrager
zich met deze beslissing of met een van de daarbij gegeven redenen of voorwaarden
niet kan verenigen. De Gemeenteraad moet regels vaststellen betreffende de
behandeling van deze bezwaarschriften. In de praktijk komt dit erop neer, dat de
behandeling van de bezwaarschriften in elk geval niet geschiedt door de instantie
die in eerste aanleg een beslissing nam op de bijstandsaanvrage. De beslissing
van Burgemeester en Wethouders op een bezwaarschrift moet eveneens schriftelijk
en met redenen omkleed worden medegedeeld aan de indiener van het
bezwaarschrift.
Een schriftelijk beroep bij Gedeputeerde Staten is mogelijk, indien de indiener
van een bezwaarschrift zich niet kan verenigen met de beslissing in tweede instantie
van Burgemeester en Wethouders of indien binnen een maand na de indiening van
het bezwaarschrift geen beslissing daarop is ontvangen. Voor dit beroep bij
Gedeputeerde Staten is wederom een maand beschikbaar. Binnen een maand na
de uitspraak van Gedeputeerde Staten kunnen zowel de indiener van het bezwaaren beroepsschrift alsook het gemeentebestuur in hoger beroep gaan bij de Kroon.
De wet bepaalt, dat in gevallen waarin onverwijld tot de verlening van bijstand
moet worden overgegaan, de Commissaris van de Koningin kan beslissen dat
bijstand wordt verleend door de Gemeente. Deze spoedbeslissing blijft dan van
kracht tot dat de normale procedure inzake de vaststelling van de bijstand is
afgewikkeld.

Houding van het kerkelijk en particulier initiatief
Het kerkelijk en particulier initiatief heeft zich in de afgelopen jaren bijzonder positief
uitgelaten over de totstandkoming van de Algemene Bijstandswet. Dit is in vele
publikaties van katholieke, hervormde en gereformeerde zijde alsook van nationale
toplichamen tot uitdrukking gekomen. De blijdschap van deze kerkelijke en
particuliere organen werd niet zozeer veroorzaakt door het feit dat men verwachtte
dat de tot standkoming van de Algemene Bijstandswet een ruime verhoging van de
uitkering tot gevolg zou hebben, doch veeleer door respect voor de twee pijlers van
deze wet: de rechtsplicht van de overheid en de ontkoppeling van de bijstand en
de immateriële hulpverlening. Het particulier en kerkelijk initiatief ziet in deze wet
een vastlegging van de acceptatie van een modern mensbeeld, waarin de mens
een primair recht heeft op een voor
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hem noodzakelijk stuk van de materiële mogelijkheden van deze wereld en daarin
een vrij mens kan blijven zonder inmenging in intieme en zeer particuliere
aangelegenheden. Men is zich binnen het kerkelijk en particulier initiatief wel bewust,
dat wij in het verleden hebben geleefd in een sfeer van antithese tussen overheid
en kerkelijk en particulier initiatief. Dit primaat zal moeten worden omgebogen naar
een sfeer van samenwerking, waarbij ieders taken duidelijk worden erkend.
In dit licht gezien stemt het wel wat teleur, dat de gemeentebesturen zo weinig
gebruik maken van de in de wet gegeven mogelijkheid tot het instellen van een
adviescommissie, waarbinnen het kerkelijk en particulier initiatief vanuit zijn ervaring
met de mens in nood inspraak zal kunnen hebben op de bijstandsverlening, terwijl
anderzijds een aantal gemeenten hun taak om voorlichting en bemiddeling te geven
aan de bijstandsontvangers met betrekking tot verdere immateriële hulp zodanig
meent te kunnen verstaan, dat zij een - op de duur concurrerende - dienst voor
maatschappelijk werk gaan opbouwen. Het is noodzakelijk dat op deze terreinen
ten spoedigste een sfeer van onderling vertrouwen en samenspraak ontstaat.
Het kerkelijk en particulier initiatief dient ten volle de overheidsverantwoordelijkheid
die in de Algemene Bijstandswet is geregeld, te ondersteunen, o.a. door zich te
onthouden van het verlenen van financiële hulp in noodzakelijke kosten van het
bestaan. Wel zal het tot de taak van dit kerkelijk en particulier initiatief behoren om
de bijstandbehoevende de weg naar de bijstand te wijzen en hem bij het volgen van
deze weg behulpzaam te zijn. Vooral in de ingewikkelde materie van procedures
ligt hier zeker voorshands een taak voor de instellingen van het kerkelijk en particulier
initiatief. Nu het tijdperk van de verlening van individuele ondersteuning door
instellingen van het kerkelijk en particulier initiatief achter ons ligt, zullen deze
instellingen zich met alle kracht moeten wijden aan een verdere uitbouw van de
immateriële dienstverlening om persoon, gezin en groep in ons moderne samenleven
een menswaardig bestaan mogelijk te maken. De oplossing van sociale noden eist
nog vele voorzieningen op het terrein van bevordering van deskundigheid, uitbouw
van diensten en beschikbaarstelling van noodzakelijke outillages. Hier ligt met name
een moderne taakstelling voor de charitatieve fondsen die binnen het kerkelijk en
particulier initiatief bestaan. In dit verband wil ik nog wijzen op de bepalingen van
het episcopaat inzake de taken van de parochiële charitasinstelling, die per 1 januari
1965 het vroegere armbestuur is opgevolgd, welke bepalingen op dit terrein alle
ruimte bieden en aan onze tijd zijn aangepast. Vanzelfsprekend zullen de charitatieve
fondsen nog veel goed werk kunnen doen op het terrein van de individuele
ondersteuningen om het leven van de personen en gezinnen met bijzondere
omstandigheden of met zeer lage inkomens wat aangenamer te maken; toch zal
hun belangrijkste functie in de gehele maatschappelijke hulpverlening thans zijn
gelegen in de verdere uitbouw van de immateriële dienstverlening binnen het kerkelijk
en particulier initiatief.
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Geschiedschrijving in het teken van de tijd
Het 12e internationaal congres der historici te Wenen
M. Dierickx S.J.
Naar aanleiding van het twaalfde internationale congres der geschiedkundige
wetenschappen te Wenen van 29 augustus tot 5 september 1965 hield de
voornaamste krant van Wenen, Die Presse, een enquête bij verscheidene
vooraanstaande geschiedschrijvers. In haar bijlage ‘Spectrum’ van 28/29 augustus
publiceerde zij enkele typerende antwoorden en begon haar artikel, Afscheid van
alle vorige geschiedenis? aldus: ‘De politieke, sociale en wetenschappelijk-technische
revolutie heeft de wereld zozeer veranderd, dat het, volgens niet weinigen, gaat om
een afscheid van alle vroegere geschiedenis. Inderdaad, wat kunnen ons de wetten
en modellen die de studie van het verleden oplevert nog helpen, nu de
levensvoorwaarden zo volledig anders zijn geworden? De Europese beschaving is
in een zeer sterke verdunning en als technische afkorting de norm van alle rassen
en continenten geworden. Tegelijkertijd zien zich oeroude en jongere culturen als
in een reusachtige maalstroom meegezogen en de mens bereidt zich voor om in
de wereldruimte door te dringen. En doen zich niet tevens tekenen van een groeiende
geschiedloosheid bij de massa's gelden?’ Hierop zou men dadelijk kunnen
antwoorden dat de bedoeling van de historiografie niet is, uit het verleden de
toekomst te voorspellen of uit de kennis van de geschiedenis aan de politici,
economisten en tutti quanti pasklare richtlijnen voor hun activiteit te distilleren, zoals
trouwens een of andere historicus in de kolommen van Die Presse schreef. Maar
ons interesseert hier meer, wat het Congres zelf op deze fundamentele vraag van
de mensen van onze tijd heeft geantwoord.

Wenen als gastvrouw van 2300 historici
Na Parijs in 1950, Rome in 1955 en Stockholm in 1960, was het in 1965 de mooie
keizerstad Wenen die als gastvrouw optrad voor het vijfjaarlijks internationaal congres
van de historici. Ditmaal waren er 2307 deelnemers uit 46 landen ingeschreven, het
hoogste tot nog toe bereikte aantal. De landen en continenten waren echter zeer
ongelijk vertegenwoordigd. Al is de Teilnehmerliste niet nauwkeurig opgemaakt en
ontbreekt voor tal van deelnemers zowel het adres als het land van herkomst, toch
geven de volledige adresopga ven wel een kijk op de verdeling van de historici over
de verscheidene landen. Vooraan
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komt de Duitse Bondsrepubliek met 333 deelnemers, gevolgd door Frankrijk met
279, terwijl er 214 Britten, 189 Italianen en 165 historici uit de U.S.A. waren
ingeschreven. Uit kleinere landen kwamen naar verhouding evenveel
vertegenwoordigers: uit Nederland 63, uit België 45 en uit de Scandinavische landen
120. De communistische landen waren sterk vertegenwoordigd door meer dan 400
historici; hiervan kwamen er slechts 59 uit de Sovjet-Unie, terwijl Oost-Duitsland 63
man had gestuurd; de overige communistische staten van Oost-Europa - Polen,
Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Joego-Slavië, Bulgarije, Roemenië en Albanië hadden niet minder dan 280 historici op het congres. Wij noteerden in de officiële
deelnemerslijst slechts 6 Noord-Afrikanen en 2 historici uit Suid-Afrika, terwijl heel
Latijns-Amerika amper 20 man op het congres had. Voor Azië vonden wij slechts 1
historicus vermeld uit Syrië, 6 uit Israël, 5 uit India, 1 uit Korea, maar Japan was
door een sterke delegatie van 26 man, waaronder uitgeweken Chinezen,
vertegenwoordigd, terwijl communistisch China helaas volledig ontbrak.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat de Westerse en de communistische historici
talrijk waren, maar dat de derde wereld Azië, Afrika en Zuid-Amerika volstrekt
onvoldoende waren vertegenwoordigd. Behalve een aantal slordigen had iedereen
zijn adres opgegeven, ook de historici uit de satellietstaten; alleen de Russen gaven,
met uitzondering van de bekende Gouber en Netchina, alleen op: Moskou, ofwel
een enkele maal een instituut van geschiedenis.
Op de openingssessie spraken niet alleen de burgemeester van Wenen en de
minister van onderwijs, maar ook de nieuwe president Franz Jonas. Deze laatste
liet de geschiedenis zwaar doorwegen door eraan te herinneren dat het precies 600
jaar geleden was sinds de oprichting van de universiteit van Wenen, het eerste grote
cultuurcentrum voor alle Duitse landen, anderhalve eeuw sinds het beroemde
congres van Wenen, dat na de Franse revolutie de grenzen binnen Europa voor
vele decenniën vastlegde, twintig jaar sinds het einde van de tweede wereldoorlog,
en tien jaar sinds Oostenrijk weer onafhankelijk werd. Ontroerend besloot hij met
‘eine Bitte’ tot de heren historici: toont de oorzaken en aanleidingen tot de grote
conflicten aan, opdat men in de toekomst deze des te beter kunne vermijden! Op
deze sessie bracht de Poolse professor Wolski de groet over van de universiteit
van Krakau aan de universiteit van Wenen, en drukte de wens uit dat de twee
universiteiten intieme contacten zouden leggen. Met dit gelukkig omen zette het
congres in.
Alle deelnemers zijn ten zeerste getroffen geweest door de gulle, royale
gastvrijheid zowel van de stad Wenen als van de Oostenrijkse regering. De grootse
recepties van de burgemeester op het Rathaus en van de minister van onderwijs
op het Belvedere zullen de historici niet gauw vergeten. De Opera ontving ons
gastvrij voor de openingssessie en het Konzerthaus voor de slotzitting, terwijl de
ruime lokalen van de oude keizerlijke universiteit de meer dan tweeduizend
congressisten gemakkelijk konden verwerken. Vele historici moesten erkennen dat
hun land niet over dergelijke mogelijkheden beschikt.
Dit internationaal congres bundelt alle historici over alle sectoren en alle landen
en continenten heen. Het is dan ook een onbegonnen werk de talrijke
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onderwerpen van de voordrachten en van de discussies ook maar te vermelden.
Elke dag werden verscheidene onderwerpen tegelijkertijd besproken; de exposés
waren in vier banden gedrukt en aan alle deelnemers enkele weken voor het congres
toegezonden of lagen op hen te Wenen te wachten. Zo kon men van te voren kennis
nemen van de problemen die ter discussie werden voorgehouden. De sessie begon
dan met een korte toespraak van de rapporteur, waarop enkele experts, die van te
voren waren aangeduid, een of ander punt nog eens speciaal toelichtten. Pas dan
zette de discussie in en iedereen die het verlangde, kreeg het woord: wel drongen
de voorzitters voortdurend erop aan dat deze tussenkomsten niet langer dan tien
minuten zouden duren en dat de sprekers geen tekst zouden voorlezen maar voor
de vuist zouden reageren op het rapport en op de vorige sprekers, maar dit bleef
meer dan eens theorie. De goede formule is blijkbaar nog niet gevonden. En dit lag
niet zozeer aan de organisatoren van het congres of aan de voorzitters van de
sectievergaderingen als wel aan de tuchteloosheid van talrijke hooggeleerde heren
professoren. Meestal werd Duits, Frans of Engels gesproken, maar ook soms
Italiaans of Spaans, terwijl de zesde aangenomen wereldtaal, het Russisch, bij mijn
weten niet is gebezigd - tenzij dat de Mongoolse historici in hun sectie over de
Mongoolse geschiedenis Russisch hebben gesproken, daar zij slechts deze
wereldtaal kenden.

Historische thema's in het teken van onze tijd
Onder de talrijke thema's waren er heel wat van blijvend belang. Zo bijv. de
betrekkingen tussen de Griekse staten in de oudheid, enkele vragen betreffende
de verbreiding en spreiding van het christendom in de eerste eeuwen, het ontstaan
van de volkeren en staten in midden-Europa in de middeleeuwen, de verhouding
van het humanisme tot de hervorming, enz.
Sommige onderwerpen waren op het programma gekomen omdat onlangs een
bepaalde studie of de publikatie van nieuwe documenten ze in een nieuw licht had
geplaatst. Zo woonde ik een bewogen zitting bij over de politieke rol van Bethmann
Hollweg gedurende de eerste wereldoorlog. In 1961 publiceerde Fritz Fischer een
ophefmakend boek over de oorlogsdoeleinden van het keizerlijke Duitsland en gaf
voor het eerst een door hem ontdekt document uit, het ‘Kriegszielprogramm’ van
Bethmann Hollweg van 9 september 1914, d.i. vlak vóór de Marneslag, die Duitsland
dacht te winnen. Hierin voorzag men niet alleen gebiedsuitbreiding in oost en west,
maar een economische suprematie op België en zelfs op Frankrijk, naast militaire
aanspraken. Eerst heeft men in Duitsland het boek doodgezwegen, dan het heftig
aangevallen. In de discussie kwamen Fischer aan het woord en Erdmann, die de
zieke Ritter moest vervangen, de heftigste en ook best onderlegde tegenstander
van Fischer. Enigszins compromitterend voor de Hamburgse professor Fischer was
wel dat de communisten hem uitbundig bijvielen. Er hing elektriciteit in de lucht. Al
bracht de discussie geen klaar besluit naar voren, zeker hebben alle aanwezigen
heel wat details en nuanceringen betreffende deze vooralsnog betwiste kwestie
meegekregen.
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Treffend was ook hoe in vele rapporten, mededelingen en tussenkomsten de
economische en sociale factor werd onderstreept. Dit is een positief punt dat wij
voor een groot deel aan het marxisme te danken hebben. Onder de thema's citeren
wij slechts: landschappen en landelijke bevolking in Europa na de elfde eeuw, de
economische en sociale grondslagen van het absolutisme, het mercantilisme, de
economische en sociale problemen in de eerste wereldoorlog, enz. Een uiterst
interessant onderwerp was een soort balans van de wereld in 1815 op een vijfvoudig
plan: demografisch, economisch, sociaal, politiek en institutioneel, én tenslotte
ideologisch. Hieruit bleek o.a. dat Frankrijk toen nog werkelijk ‘une nation-pilote’
was, en ook dat de oorlogen van de Franse revolutie en het napoleontisch tijdperk
volstrekt niet zo moordend waren als de twee wereldoorlogen die wij beleefden.
Maar onze aandacht willen wij vooral richten op vernieuwende thema's van het
congres. Vergeleken bij de vorige vijfjaarlijkse internationale congressen
constateerden wij een grote verruiming van de horizonten. De tweede grote
morgensectie liep uitsluitend over de geschiedenis van de continenten. Telkens
werd een hele morgensessie, vaak door een namiddagzitting voortgezet, gehouden
over de volgende onderwerpen: Het Verre Oosten, eigenlijk alleen China (de
Mongoolse geschiedschrijving kwam in een andere zitting voor), de dekolonisatie,
het probleem van de bronnen der Afrikaanse geschiedenis vóór de kolonisatie, de
oorsprong en het voortleven van de oude midden-Amerikaanse culturen, de Spaanse
politiek-administratieve structuur als basis van de Amerikaanse nationaliteiten, en
ten slotte de religieuze betrekkingen van Europa met Azië en Afrika in de late
middeleeuwen. Verscheidene sprekers wezen erop dat men volstrekt de
medewerking van vakkundig gevormde geschiedschrijvers uit de andere continenten
nodig heeft, niet alleen omdat zij gemakkelijker met de documenten in hun eigen
taal en de monumentale overblijfselen vertrouwd raken, maar ook en vooral omdat
zij veel beter de eigen mentaliteit van hun volk kennen. Daarom was het zeer te
betreuren dat er zo weinig historici uit de ontwikkelingslanden aanwezig waren.
Maar ook tal van nieuwe thema's kwamen voor. Het congres begon de
maandagmorgen met het bespreken van de acculturatie. De lezer weze niet
verwonderd dat hij niet weet wat daarmee bedoeld wordt, want in heel de sessie
zochten de historici zelf naar de inhoud van het begrip. Eigenlijk duidt het door een
Noord-Amerikaan uitgevonden woord op het contact tussen culturen. Prof. Verlinden
stelde voor, liever transculturatie of interculturatie te gebruiken. De kern van de zaak
ligt echter hierin: nu ontmoeten alle culturen elkaar, de oervolkeren van Australië
of van de eilanden uit de Stille Zuidzee, die nog in het steentijdperk leven, zo goed
als de oude culturen van Azië komen in aanraking met de volledig ontwikkelde
Westerse cultuur. Een interessante vraag is: hoe hebben in vroeger eeuwen culturen
elkaar benaderd; is dit met geweld of zonder geweld gebeurd; in welke gevallen
was het contact bevruchtend voor een of voor de twee partijen? Nu de afstanden
zijn overwonnen kan deze studie ons wellicht enige wijsheid bijbrengen voor de
hedendaagse contacten tussen culturen. Uit voorbeelden bleek dat pas wanneer
een cultuur een zeker
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niveau heeft bereikt, zij voordeel heeft bij een contact met een hogere cultuur; zoniet,
dan gaat zij roemloos ten onder, tot grote schade van het volk.
Nu het tweede Vaticaans concilie een oecumenische geest heeft gewekt en
opkomt voor wederzijdse hoogachting en begrip, was het thema van de religieuze
tolerantie zeker actueel. In deze sessie, welke Prof. R. Aubert van Leuven voorzat,
werden heel wat zaken duidelijker. Prof. Elton van Cambridge zei terecht: wij vinden
allen tolerantie een goede zaak; maar ik ben niet zo zeker dat tolerantie in de 16e
eeuw er ook zo uitzag; een staatshoofd voelde zich toen verantwoordelijk voor het
zieleheil van zijn onderdanen en kon in geweten niet toelaten dat een deel van zijn
onderdanen zomaar naar hun verderf liep, en zeker niet dat zij voor hun dwalingen
propaganda maakten. Duidelijk kwam naar voren dat tolerantie in onze huidige
betekenis zich slechts doorzette ten tijde van de verlichting, toen de religieuze factor
veel van zijn waarde had ingeboet. Een zekere Schilfert van Berlijn (DDR) kwam
betogen dat vooral economische en sociale motieven een rol hebben gespeeld in
het opkomen en de ontwikkeling van de sekten die voor tolerantie ijverden; en zo
pakte hij een hele tijd uit met de Levellers, die in het Groot-Brittannië van de 18e
eeuw een soort communisme preekten. Een tijdje later kwam de combattieve
Trevor-Roper van Oxford aan het woord en zich richtend tot Schilfert, zei hij of,
misschien beter, riep hij: de Levellers bestonden uit vijf man, en ‘the true Levellers’
waar Schilfert het over had, ‘consisted of one man’, wat algemene hilariteit verwekte.
Het besluit van Kan. Aubert was dat men over de tolerantie van de 16e tot de 18e
eeuw een afzonderlijke studiedag zou moeten houden, en een andere over de
tolerantie sinds ongeveer 1800, omdat de begrippen en feiten zo totaal verschillen.
Ook over het nationalisme en het internationalisme werd, zoals men allicht
vermoedt, dapper geredetwist: vaak Oost tegen West; beide zijden kregen wel eens
harde waarheden te horen. Dat de dekolonisatie eveneens een brandend onderwerp
was, zal niemand verwonderen. Ook de deelname van de volksmassa's aan de
nationale onafhankelijkheidsbewegingen in Oost en West gaf aanleiding tot heftige
discussies. Toch waren er nog enkele explosievere thema's. De meest bewogen
sessie die wij persoonlijk meemaakten - men moet nu eenmaal tussen de vele
vergaderingen die tegelijkertijd verlopen, kiezen - liep over het rapport van de
Oostduitse historicus Engelberg over problemen betreffende de evolutie en de
revolutie in de wereldgeschiedenis. De tweede zin van zijn rapport luidde: ‘Het
gevaar dat de geschiedeniswetenschap de resultaten van haar onderzoek in
mechanische begrippen en zelfs in clichés perst, is geringer, dan dat zij zich
overlevert aan een empirisme, dat zich meestal met een min of meer verborgen en
politiek zeer geïnteresseerd subjectivisme verbindt’; m.a.w. in het westen tracht een
goed historicus door een nauwgezette studie van de empirische feiten de
geschiedkundige waarheid te achterhalen, maar een communistisch historicus vindt
meer baat bij bepaalde begrippen en clichés die in de boeken van Marx en Lenin
te vinden zijn! Ook viel Prof. Fuchs van Erlangen (BRD) hem onmiddellijk aan en
zei bijna brutaal dat Engelberg tegen de andere communistische historici afsteekt
door clichés en wetten in het
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geschiedkundig verloop voorop te zetten. Engelberg had gezegd dat, naar Marx
poneert, de diepste reden van elke revolutie een conflict is tussen de produktieve
krachten en de verouderde produktieverhoudingen; daarmee wordt elke revolutie
herleid tot economische en sociale verhoudingen, terwijl ideologische factoren, als
een streven naar vrijheid of een strijd voor de eigen godsdienst, werden genegeerd.
Prof. Snell van Saint-Louis (U.S.A.) betoogde echter dat de beroemde
oktoberrevolutie niet het gevolg was van economische wetten maar van de
oorlogsmiserie en van het gewelddadig optreden der bolsjewisten, en hij eindigde
met een uitroep als een oorlogssignaal: sommige historici zoeken de kennis van
het verleden in de geschriften van Marx, Lenin, Stalin en Mao, wij zoeken ze in de
oorspronkelijke documenten en in de feiten. Nog een derde element vatte de
Oxfordse professor Utechin aldus samen: hier staan twee historische scholen
tegenover elkaar: de ene ziet in de geschiedenis een voortdurende evolutie waarin
revoluties versnellingen teweegbrengen, de andere ziet in de revoluties de
knooppunten, die hoogtepunten zijn van de klassenstrijd; de evolutionisten willen
het aanwenden van geweld tot een minimum herleid zien, de revolutionisten
beschouwen geweld als noodzakelijk; in de Sovjet-Unie worden leiders met geweld
verwijderd of zelfs van kant gemaakt, in Groot-Brittannië en de U.S.A. worden leiders
door de kiezers wandelen gezonden, maar in vrijheid gelaten. Dat was natuurlijk
nogal bar gezegd. Ook kwam Minz van Moskou onmiddellijk Utechin aanvallen,
waarop een deel van het publiek toejuichte, en Engelberg feliciteren: evolutie,
resumeerde hij, wil het bestaande regime verbeteren door middel van hervormingen,
revolutie wil een radicale ommekeer. Ook bepaalde voorbeelden van Engelberg
werden aangevallen, zoals zijn vroegburgerlijke interpretatie van de Duitse
boerenoorlog in 1517-1525 en van de omwenteling der Nederlanden in de 16e
eeuw.

Toenadering tussen Westerse en Sovjet-historici
Liever dan nog uit te weiden over betwiste kwesties als bijv. federalisme en federale
staat in de geschiedenis, willen wij een laatste onderwerp omschrijven, omdat dit
ons onmiddellijk tot o.i. het belangrijkste resultaat van dit 12e internationaal congres
leidt. Drie Moskouse historici hebben een rapport gemaakt over het brandend
probleem: ‘evolutie in de geschiedkundige gedachte in het midden van de 20e eeuw’.
Op een kalme, zakelijke wijze ontleden deze marxistische historici de verscheidene
stromingen in de geschiedschrijving. Natuurlijk komen er beweringen in voor die wij
niet kunnen onderschrijven, als bijv.: ‘De christelijke filosofie van de geschiedenis
beschouwt de crisis van de filosofische en methodologische grondslagen van een
deel der Westerse historiologie als het resultaat van het verlies van geloof in de
goddelijke controle van het historisch proces’, en verder gaat het over
‘wetenschappelijke conclusies die, overeenkomstig de christelijke filosofie, enkel
door religie verkregen kunnen worden’. Dit is een karikatuur van de opvattingen der
christelijke historici en filosofen. Verder stemmen deze sovjet-historici terecht in met
de opvattingen van de Franse school van de ‘Annales’, om door de studie van
handel, financiën en
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techniek een dieper inzicht te krijgen in de voornaamste aspecten van de
maatschappelijke en economische ontwikkeling ‘aangezien dit een van de eerste
vereisten is van de marxistische theorie van de geschiedwetenschap’. Verder
constateren zij met genoegen de snelle groei van het aantal studiën over het
socialisme en over de internationale arbeidersbewegingen. En zij besluiten hun
rapport met deze merkwaardige woorden, die enige jaren terug ondenkbaar waren:
‘Wij zullen onze plicht van wetenschapsmensen vervullen, indien wij samen de
volkeren de waarheid vertellen over de geschiedenis, waarin schepping triomfeert
over vernieling, humanisme over obscurantisme, vrijheid over geweld (tegen
Engelberg!), en vrede over oorlog. De erkenning van de objectiviteit in de historische
kennis, de strijd tegen alle pogingen om geschiedenis als wetenschap te elimineren,
moet de tribune worden van de internationale organisatie van historici, (....) dan zou
dit congres een belangrijke stap betekenen voor de vooruitgang van de geschiedenis,
die een oude en tegelijkertijd steedsjonge wetenschap is’.
Op het 10e congres te Rome in 1955 verschenen de Russen voor het eerst sinds
de oktoberrevolutie van 1917; zij waren toen met 24, waarbij zich 28 historici uit de
satellietstaten aansloten: destijds hebben wij in dit tijdschrift bericht over hun sectaire
houding (Streven, nov. 1955, pp. 183-184). Toen stelden ze ook voor, het volgend
congres in Moskou te houden; daar dit reeds aan Stockholm was toegezegd, liet
men hun de kans om voor 1965 hun kandidatuur te hernieuwen. Op het 11e congres
te Stockholm kwamen 55 historici uit de Sovjet-Unie en minstens 150 uit de
satellietstaten. Al was hun houding reeds een tikje soepeler dan te Rome, toch
kwam het nog herhaaldelijk tot heftige debatten tussen Westersen en Communisten;
alleen de Polen wisten zich af en toe te distantiëren van de Sovjet-Unie (zie ons
rapport in Streven, nov. 1960, pp. 177-180). Toen over het volgend congres moest
gepraat worden, hebben de Russen hun kandidatuur niet hernieuwd: wellicht
vreesden zij, enkele honderden Westerse, democratische historici in volle Moskou
aan het woord te laten komen. Dan heeft men maar Wenen gekozen, mede omdat
1965 voor deze stad een belangrijke historische datum was. Iedereen heeft
opgemerkt dat er nu onder de meer dan 400 historici van achter het IJzeren Gordijn
een ander klimaat heerste. Behalve de Oostduitse historici zijn allen veel zelfstandiger
geworden. Natuurlijk geven ze als marxisten een materialistische interpretatie van
het geschiedkundig gebeuren, maar dat doen ook heel wat Westerse historici.
Herhaaldelijk is het gebeurd dat een of andere geschiedkundige uit een satellietstaat
een andere stelling verdedigde dan de communistische rapporteur. Verschil of
oppositie tussen Joego-Slaven en andere communisten, wat nog zo kenmerkend
was in Stockholm, was hier niet meer te bespeuren. Op de slotsessie kon de
sympathieke Oostenrijkse voorzitter van het congres, Prof. Engel-Janosi, terecht
spreken van een apertura, van een aggiornamento. Met algemene stemmen heeft
het comité aanvaard het volgend internationaal congres voor geschiedkundige
wetenschappen te houden te Moskou. Naar een Kroaat mij zei: in 1965 zou het nog
te vroeg geweest zijn, maar in 1970 kan men tot een echte dialoog tussen historici
van Oost en West komen.
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Twee nevenbeschouwingen om te eindigen
Bij de receptie van de Belgische historici op de Belgische ambassade beleefden wij
een aangename verrassing. De volksdans- en zanggroep ‘Die Boze’ van Izegem,
bestaande uit een dertigtal jongens en meisjes in folkloristische klederdracht, zong
onder leiding van dhr van Keirsbilck vijf Vlaamse liederen en kondigde deze aan in
het Nederlands en het Duits (niet in het Frans). Na onze vele ergerlijke ervaringen
op Belgische ambassades in verscheidene landen, werkte dit verkwikkend. Bij
navraag bleek dat het initiatief niet was uitgegaan van de Waalse ambassadeur
Colot, maar dat deze dans- en volksgroep op tocht was onder leiding van Dhr Jan
Verbesselt, voorzitter van de Federatie van Vlaamse kunstgroepen, en dat het
ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel de zaken had geregeld. Blijkbaar is
er dan toch iets aan het veranderen in de Belgische diplomatieke wereld.
In de ruime gangen van de universiteit hielden 33 uitgevers, boekhandels en
wetenschappelijke instanties een zeer interessante tentoonstelling van historische
boeken. Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië, de U.S.A., zelfs Italië,
Noorwegen en andere naties maakten hier gebruik van om hun mooiste en
belangrijkste boeken van de laatste jaren ten toon te stellen. België en Nederland
schitterden door een volslagen afwezigheid. Reeds in onze verslagen van de
congressen van Rome en Stockholm in 1955 en 1960 hadden wij op deze pijnlijke
leemte gewezen. De historische produktie van Benelux staat op een zeer hoog peil,
naar buitenlanders voortdurend erkennen; wij hebben wetenschappelijke instituten,
reeksen bronnenuitgaven, wetenschappelijke werken in of buiten reeksen, historische
tijdschriften, enz. Zou bijv. de Gemengde Technische Commissie die instaat voor
het uitvoeren van het Cultureel Akkoord tussen Nederland en België, of de
Nederlands-Belgische Commissie van Uitgevers op het volgend congres niet een
waardige gemeenschappelijke stand voor de twee landen kunnen organiseren? Of
gaan wij te Moskou weer opvallen door een volledige afwezigheid?
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Jonge Zweedse cineasten II
J. Burvenich
Jörn Donner
In 1963 verwierf Jörn Donners En Sontag i September (Een zondag in september)
in Venetië de prijs voor een eerste werk; in 1964 kreeg Att Alska (Liefhebben) er de
prijs voor de beste vrouwelijke vertolking (Harriet Andersson). Op het eerste gezicht
is dit werk helemaal niet meer te vergelijken met dat van Bergman. In deze jonge
cineast kan men onmogelijk nog een leerling van Bergman zien. Hij werkt niet met
Bergman samen, hij staat helemaal buiten diens symbolenwereld. Nooit verlaat hij
de concrete werkelijkheid, zelfs niet in de droom. Op geen enkel ogenblik nemen
zijn personages de poëtische dimensie aan van helden die dragers zijn van
geheimen. Zij bewegen zich in een duidelijk omschreven wereld. Zijn stijl is die van
de observatie, meer dan van de doorgronding. De belichting, de soms bijna koude
montage, het meestal nogal statische cameragebruik verraden de vooropgezette
bedoeling om het leven te laten zien zoals het is, zonder enige spiritualistische inleg.
Als er in zijn films een appèl, op ‘iets anders’ is, dan bestaat dat alleen ‘en creux’,
't blijft impliciet. Donners wereld vraagt zich wel met een zekere verwondering af
waarom ze bestaat, maar ze legt zich bij dit bestaan neer. Hij tast de realiteit af
zonder zich echter aan haar grenzen te stoten of te kwetsen. Hij ervaart de wereld
niet als een gevangenis, maar is zich dan ook niet bewust van een vrijheid er
overheen.
De jonge vrouw van Att Alska heeft geleefd in een illusie van geluk met een goede,
tot rust gekomen man. Wanneer deze sterft, neemt een minnaar zijn plaats in. Hij
openbaart haar een geheel nieuwe, lichamelijke liefde die zij nooit gekend heeft. In
de momenten van leegte na het spel - de jonge vrouw alleen op de trap, of de
lichamen die zich van elkaar afkeren, moe, onvoldaan, leeggehaald - komt een
droefheid tot uiting welke zij tot het einde toe gelooft te kunnen overwinnen in nieuwe
spelen, nieuwe verrukkingen. Er zullen weer nieuwe ontgoochelingen op volgen.
Wanneer de man voorstelt te trouwen, weigert zij instinctief. Zij ziet het verband niet
tussen het erotisch spel en de legalisatie van zulk een liefde in een burgerlijke
instelling welke haar zou binden aan een man die zij eenmaal of die haar eenmaal
moe zal worden. Voor haar zijn deze twee ‘staten’ onverzoenlijk. Wat zij wil is ‘att
älska’, liefhebben. Zij levert een blinde strijd tegen datgene wat haar broze veiligheid
bedreigt: het bewustzijn dat de louter lichamelijke liefde, de enige die zij nu
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kent, voorbijgaat. Maar liever dit soort liefde dan de verkalkte, burgerlijk
geïnstitutionaliseerde van haar eerste ervaring.
Donner neemt hier geen stelling voor de ‘vrije liefde’, tegen het ‘huwelijk’. Hij geeft
slechts een beschrijvende vergelijking tussen het huwelijk zoals dit hem verschijnt
in een gegeven maatschappij, en de veel tastbaarder vitaliteit van een niet gebonden
liefde. Het eerste wordt bedreigd door verstarring, de tweede door de dood van de
gevoelens. In Een zondag in september had Donner reeds met een heel ernstige
aandacht zulk een afstervende liefde gevolgd. In Liefhebben is de ernst minder
opvallend, maar hij is voortdurend aanwezig in de stijl, in de aandachtige, bijna
klinische observatie, waarin geen spoor van humor of tederheid valt te bekennen.
‘Het probleem van het leven in gemeenschap houdt me sterk bezig’, schrijft hij; ‘zelfs
al ben ik niet in staat er een oplossing aan te geven, in mijn beschrijving wil ik het
voortdurend ter discussie stellen. In Een zondag in september heb ik dat op een
ernstige manier gedaan, in Liefhebben onder een andere, lichtere vorm’. En verder
sprekend over zijn poging om een authentiek beeld te geven van het Skandinaafse
leven, schrijft hij: ‘Ik heb de indruk dat er iets onfatsoenlijks, iets brutaals en vals is
bij al die regisseurs, journalisten en onderzoekers die zo nieuwsgierig speuren naar
de confidenties van de mensen. Ik wil discreet zijn. Niet uit puritanisme. Maar ik wil
niet alles vertellen. Ik wil met mijn camera het leven observeren, maar van op zekere
afstand. Intieme zaken en gevoelens kan men ook beschrijven zonder te choqueren.
Die behoefte om te choqueren is typisch voor onze tijd. Ik geloof niet dat men de
mens zomaar aan de nieuwsgierigheid mag overleveren. De mens is daar te groot
voor’.
Een van Donners dierbaarste projecten is de verfilming van een in Zweden heel
bekende roman: Tvärbalk (Dwarsbalk) van Sivar Arnér. Onbarmhartig wordt hier
weer verteld over de dood van een liefde. Een man die zijn moeder aan kanker ziet
sterven, ontdekt dat gelijktijdig ook de liefde voor zijn vrouw gestorven is en zoekt
een nieuw begin met een jonge joodse vrouw, die door de verschrikking van de
concentratiekampen is gegaan en genezing komt zoeken in Zweden: ‘Het probleem
van deze roman is gesitueerd in een context die Zweden raakt en Europa. De manier
waarop een Zweed hier reageert op een vreemdelinge vormt een heel interessant
thema voor een film. Het meisje, dat het Duitse concentratiekamp heeft meegemaakt
en in Zweden arriveert ten gevolge van de actie van Bernadotte, draagt het hele
Europese drama in zich. Haar kennismaking met het glazen, welvarende Zweden
speelt zich af op de donkere fond van haar verleden. Het huwelijk waar het hier om
gaat is, zoals de meeste huwelijken, een zaak van ambitie en prestige. In de
beschrijving ervan gaat kritiek schuil op de Zweedse welvaartsstaat. Dit lijkt me
belangrijk: de grote fout van onze samenleving is dat zij zin en richting mist. Wij
streven naar zo veel mogelijk vrije tijd, naar een zo groot mogelijk geluk, naar het
maximum aan comfort, maar maken ons geen enkele voorstelling van ideologische
of morele aard’.
In een wereld die verstoken schijnt van iedere waarachtige geestelijke dimensie,
zoekt Donner gestalte te geven aan een nooit stervende, onvervreemdbare lief-
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de. Hij is een geëngageerde getuige van de Skandinaafse wereld. Hij heeft een
diep besef van wat er in het wereldbeschouwelijk debat in Zweden op het spel staat:
aan de ene kant de zonder schakering gepreekte sexuele vrijheid, die vergeet dat
zij onherroepelijk ten dode leidt; aan de andere kant de formalistisch gehandhaafde
instelling van het huwelijk, die vaak alleen beheerst wordt door voorschriften en
wetten die alle zin verloren hebben. Voor beide extreme polen van dit dilemma heeft
hij een instinctieve afkeer. Hij zoekt zijn weg tussen beide in: liefde als een
waarachtig, vrij maar bindend, trouw en geheel menselijk verbond tussen gelijken.
Om deze ideeën gestalte te geven, streeft hij een steeds zuiverder filmische
vormgeving na: ‘Ik jaag geen enkel ideaal na. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn
en mijn films te maken met zoveel liefde en inspanning als me gegeven is. Wel wil
ik me meten met de beste cineasten, niet alleen met de Zweedse, al weet ik dat er
in mijn werk nog heel veel is dat ik niet beheers, dat ik misschien nooit wil beheersen.
Buiten Ozu, die me inspireerde in Een zondag, Karl Reisz en Hitchcock, gaat mijn
voorliefde uit naar Kurosawa, die in mijn ogen de grootste visionair van de moderne
film is’.

Bo Widerberg
‘Kent u Bo Widerberg?’ - ‘Hebt u Kvarteret Korpen van Bo Widerberg al gezien?’
Vilgot Sjöman, Jörn Donner, Gunnar Björnstrand, iedereen stelde me dezelfde vraag.
Als ik dan eindelijk eens kan gaan kijken, constateer ik dat de film in Stockholm
slechts in één enkele zaal loopt. Metro, bus, en een goed uur later sta ik in Bollmara,
een van de nieuwe satellietsteden van Stockholm. Net op tijd arriveer ik in de
prachtige lokale bioscoop.
De nu vijfendertig jarige Bo Widerberg neemt onder de jonge Zweedse cineasten
een heel eigen plaats in. Het dichtst staat hij bij Donner. Hij is romancier en
filmcriticus aan het culturele tijdschrift BML, hij interesseert zich voor televisiefilms,
maakt interviews (Chabrol, Truffaut, Cayatte), ziet een onwaarschijnlijk aantal films,
vormt zich over ieder werk een heel persoonlijk, soms nogal vierkant oordeel, dat
meestal toch wel steunt op een scherp inzicht in de mogelijkheden en vereisten van
het medium. Niet meer tevreden met kritiek alleen, is hij zelf aan het filmen gegaan.
Hij heeft tot nog toe drie werken voltooid: Barnvagn (De kinderwagen), Kvarteret
Korpen (De Ravenwijk) en nu onlangs Kärlek 64 (Liefde 64).
De eerste, Barnvagn, beschouwt hij nu zelf als een mislukking. Het medium was
nog te nieuw voor hem en hij liet er zich door verrassen en verleiden. Zijn montage
heeft er weer eens een zogenaamd typisch Zweedse film van gemaakt en juist dat
verfoeit Widerberg. Het verhaal van de twee jonge mensen die bij hun burgerlijke
ouders geen begrip vinden en moeizaam en onhandig vrijheid en liefde ontdekken,
geeft inderdaad te veel toe aan het ‘Zweedse cliché’. Het thema raakt natuurlijk een
reële, veel voorkomende situatie, maar de manier waarop het behandeld is, schiet
schromelijk tekort tegenover Widerbergs bedoelingen.
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Die bedoelingen zijn niet weinig ambitieus. Hij wil de Zweedse film radicaal
vernieuwen. Dit wil niet zeggen dat hij voortaan minder aandacht wil gaan besteden
aan de concrete Zweedse situatie, maar hij wil méér doen dan er alleen maar over
‘vertellen’, zoals andere Zweedse cineasten dat doen in werken die het midden
houden tussen de documentaire film en het geromanceerde verhaal. In geen geval
wil hij - wat hij zelfs (niet steeds ten onrechte) aan Bergman verwijt - films borduren
op een vooraf vervaardigd ‘typisch Zweeds’ stramien.
In een essay onder de moeilijk te vertalen titel Visionen i Svensk Film, Bonnier,
1962 (Visionen is hier een technische term om de langzame overgang tussen twee
beelden aan te duiden) heeft hij getracht de geleidelijke overgang te schetsen tussen
de oude Zweedse filmopvattingen en datgene wat volgens hem de nieuwe moet
worden. Wie goede buitenlandse films heeft gezien, schrijft hij, is er zich heel duidelijk
van bewust dat de Zweedse film minderwaardig is. Wanneer hij, als voorbereiding
op zijn essay, na vijftien Zweedse films ook Jules et Jim van Truffaut ziet, is dit voor
hem een openbaring: ‘het was alsof ik jarenlang uit een vijver had gedronken en nu
ineens mijn dorst kon lessen aan een bron’. Hier ontdekt hij stilistische en technische
mogelijkheden die hij nergens in Zweedse produkties aantreft. Maar dit is nog niet
het belangrijkste. Als hij ook Twelve Angry Men, Saturday Night and Sunday Morning,
The Angry Silence en Ladri di bicycleta gezien heeft, wéét hij welke de grootste
kwaal is waar de Zweedse film aan lijdt. Hoe paradoxaal het ook klinkt en wat men
er in het buitenland ook over denkt, de Zweedse film is niet echt en vitaal in de
sociale werkelijkheid geëngageerd. Zijn engagement is slechts schijn. ‘Ik vind bij
de Zweedse cineasten geen sociaal engagement, tenzij men iedere poging om de
mens te vatten in een medium dat voor het publiek bestemd is, reeds sociaal
geëngageerd wil noemen. Hun weergave van de realiteit steunt slechts op de
toepassing van enkele stijlprincipes. Als zij b.v. iets over een journalist willen
vertellen, doen ze een beroep op het gebruikelijke cliché, ze geven zich de moeite
niet om ook eens in het levende, concrete werkmilieu te gaan kijken. Dit nu juist
hoort tot de routine van iedere goede Amerikaanse regisseur. De Amerikaanse film
wortelt bijna steeds - als men tenminste verder ziet dan de intrige - in een of andere
gedetailleerd beschreven sector van het Amerikaanse leven. Wat thema en intrige
betreft, hebben de Amerikaanse films ons vaak niets te leren, maar hun
milieubeschrijving is waarachtig en brengt ons in contact met vele reële aspecten
van de Amerikaanse samenleving’.
De film hoeft volgens Widerberg niet noodzakelijk een directe analyse te geven
van de Zweedse samenleving. Het hoeft ook niet noodzakelijk steeds een
problemenfilm te zijn, al wijst hij dit genre niet af. Of er een verhaal verteld wordt of
niet, is bijzaak. Het enige wat belang heeft is dat het werk creatief is, open blijft, de
vrije loop laat aan de verbeelding van de cineast. Film is voor Widerberg in de eerste
plaats kunst.
Vandaar zijn vrije en tegelijk geconcentreerde werkwijze. Zijn scripten bevatten
uiterst weinig nauwkeurige notities, alleen een dialoog en enkele aanwijzingen. Toch
zijn het ook geen oppervlakkige schetsen die een vage improvisatie vrij
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spel laten. Widerberg weet heel goed waar hij heen wil. Maar hij houdt zich tevens
disponibel voor wijzigingen in het ontwerp wanneer uitwendige omstandigheden of
suggesties van acteurs nieuwe, waarachtiger elementen aanbrengen. Het script
dient niet, zoals hij zegt, om zijn ideeën ‘in beelden om te zetten’, maar om ze te
‘sculpteren’. Deze beheerste beweeglijkheid, die we ook bij Donner aantreffen,
onderscheidt hem van Sjöman en meer nog van Bergman, wiens nauwgezet
uitgewerkte scripten meestal alleen nog in de montage wijzigingen toelaten.
Eén ding echter hebben alle jonge Zweedse cineasten met Bergman gemeen: zij
gebruiken slechts dié techniek en dié filmische middelen die overeenkomen met
hun eigen temperament en hun eigen opvatting van wat een film moet zijn. Bergmans
scrupulositeit in de uitwerking van zijn scripten is te verklaren door zijn ervaring en
temperament: hij werkt vanuit een vooraf tot stand gekomen visie, die zo intens en
zo compleet is, dat zij achteraf nog moeilijk wijzigingen duldt. Hoe geprononceerder
de levensvisie van een kunstenaar is, des te meer gaat de creativiteit het eigenlijke
draaien van de film vooraf. De jongeren daarentegen zijn bijzonder gevoelig voor
het gevaar dat de creativiteit in dit proces bedreigt: ze kan gefixeerd raken in een
visie die bij het draaien reeds gedepasseerd blijkt te zijn of, wat erger is, in een
vooraf vastgelegde ‘boodschap’, die beelden dicteert ten koste van de spontaneïteit.
Om die reden werkt Bo Widerberg steeds met twee camera's tegelijk. Dit geeft hem
de mogelijkheid bij de montage dié gezichtshoek te kiezen die de grootste
authenticiteit en spontaneïteit waarborgt.
Hij wil geen ‘drager van boodschappen’ zijn. In tegenstelling met Sjöman is zijn
engagement niet moraliserend. Paradoxaal genoeg schijnt dit hem juist vrij te maken
van de behoefte om beelden te zoeken op de grens - of er overheen - van het ‘taboe’,
waardoor Sjöman bijna geobsedeerd is. Widerberg is frisser, hij is meer een ‘homo
ludens’. Dit wil niet zeggen dat hij toegeeft aan een vrijblijvende fantasie. Ook hij
wil zich in het Zweedse leven engageren en er de karakteristieke aspecten van laten
zien. Met snelle, handig naast elkaar aangebrachte trekken, die een even scherp
als menselijk waarnemingsvermogen verraden, schildert hij een waarachtig,
eenvoudig Zweden, een land waar de dingen gewoon menselijke proporties hebben
bewaard. Hij wil dat zijn films ‘naar de samenleving gekeerd’ zijn. In een dubbele
betekenis: hij wil de samenleving een spiegel voorhouden en ze ook creatief
weerspiegelen.
Barnvagn was, zoals we reeds zeiden, een gedeeltelijke mislukking, een
ontgoochelende maar vruchtbare ervaring. Kvarteret Korpen is in vele opzichten
reeds een reussite en betekent in ieder geval een grote stap vooruit. De manier
waarop dit verhaal van een jongen die in opstand komt tegen zijn verstikkend
arbeidersmilieu, verfilmd is, getuigt van een grote oorspronkelijkheid. Men voelt dat
Widerberg Truffaut gezien heeft, Chabrol, Schlesinger, Lattuada, de Sica en werken
van de ‘Free Cinema’. Hij copieert die niet, maar het is alsof de creatieve aandacht
van deze cineasten voor ieder detail van vorm en inhoud, plotseling in een jonge
kunstenaar die naar vernieuwing smachtte, een visuele kracht heeft losgeslagen
welke reeds lang in hem sluimerde.
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De lange, trage camerabewegingen over het lichaam van een vermoeide arbeider,
die alleen nog in eindeloze siësta's rust kan vinden, rechtvaardigen op zichzelf reeds
de rebellie van de jongen, die toch nog te jong is om reeds op dezelfde manier
levend dood te gaan. De vermoeide bezorgde moeder, die nog meer dan haar man
getekend is door de sociale onrechtvaardigheid van hun lot, wordt voorgesteld in
vluchtiger beelden: tegelijk ironisch, koud en teder. De zwartgrijze muren vormen
een fond van verveling. Het tegenlicht van de zon verteert en verdunt de figuren.
De lege straten en pleinen van de wijk, waar in wat vuile plassen, bijna heimelijk,
naakte kinderen spelen, suggereren de verschrikkelijke ellende van dit milieu dat
op het eerste gezicht in zijn banale probleemloosheid nog draaglijk leek. De grote
plans (de discussie tussen vader en zoon, tussen vrienden in het wijkcafeetje) geven
eerst alleen maar een indruk van schilderachtigheid, maar worden weldra bijna
onuitstaanbaar wreed. Door middel van schijnbaar oppervlakkige, maar scherp
revelatieve dialogen, waaruit soms ineens, volkomen nutteloos, een ruzie oplaait
die dan weer even plotseling ondergaat in de blijkbaar onontwijkbare banaliteit,
‘sculpteert’ Widerberg werkelijk de verveling. Niet de verfijnde, ijdele verveling van
decadenten. Ook niet die van een gemakkelijk geromanceerd miserabilisme. De
verveling ontstaat hier uit de stenen zelf van de huizen, uit de verslavende routine
van de berusting. Dit soort verveling is inderdaad typisch voor Zweden. Tastbaar
hangt ze nog steeds in sommige wijken in het zuiden van Stockholm. Het is de
onheilspellende verveling die de arbeidersbeweging in de jaren van de sociale
emancipatie voorafging. Maar het is ook dat vreemde klimaat van de nieuwe wijken
die nu op dezelfde manier in hun welvaart schijnen te berusten. Tegenover dit klimaat
kiest Widerberg niet expliciet partij, hij geeft er een meevoelend, menselijk en
evenwichtig beeld van.
Zijn jongste film, Kärlek 64 (Liefde 64), bewijst Widerbergs continue opgang en
zijn gestage rijping. Ook hier doet de stijl weer aan buitenlandse voorbeelden denken,
ditmaal aan Godard of Fellini, al ontkent Widerberg hun directe invloed. Zoals Godard
brengt hij sommige beelden ineens tot stilstand en verplicht zijn montage de
toeschouwer voortdurend de hypnose van zich af te schudden die het filmkijken
steeds bedreigt. Zoals Fellini speelt hij graag met lichtend witte beelden. Maar alles
blijft typisch Widerberg: minder droomachtig dan Fellini, staat hij met twee voeten
op de grond; rijper dan Godard, is hij solieder en ernstiger. Widerberg speelt niet
uit lichtzinnigheid, niet uit onmacht om tot de grond van zijn visie te gaan, niet uit
dit soort ontmoediging waaraan Godard schijnt te lijden, die vaak niet in staat is een
idee of een situatie tot het einde toe door te denken. Widerberg speelt uit een
creatieve drang tot bevrijding.
De inhoud van de film haakt direct in op het wereldbeschouwelijk debat over
sexualiteit en liefde. Weer echter neemt Widerberg geen uitgesproken positie in. In
nerveuze beelden, soms spottend, steeds met sympathieke gevoeligheid, tast hij
het leven af van een gelukkig echtpaar met hun bijziend dochtertje. Uit de levendig
en concreet geschilderde banaliteit van dit bestaan ontspringt het conflict: de
verleiding om aan de routine te ontsnappen in een andere, nieuwe liefde. Spel van
radeloze lichamen, losse conversaties - en ineens ontstaat een
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leegte, heimwee, eenzaamheid. Alsof de onsamenhangendheid van het leven die
voor de ware vrijheid wordt gehouden, verstikkend gaat werken. Ergens schrijft
Widerberg dat hij slechts fragmenten aaneen kan rijgen, disparate beelden zonder
zichtbare samenhang; legt men ze steeds maar weer opeen, dan is er misschien
ergens toch een diepere eenheid in te bespeuren. De paren gaan uit elkaar of
zeggen elkaar trieste en tere dingen over de liefde waar ze van dromen en die totaler
moet zijn dan die welke ze beleven in de banaliteit of de leugen. De vrouw die zich
tot een verboden spel laat verleiden, houdt er alleen de zekerheid van over dat ze
haar man heeft leren beliegen. De vrouw die, enigszins ondanks zichzelf, trouw
blijft, moet vernemen dat haar droom van reinheid en trouw waarschijnlijk juist, maar
misschien niet te bereiken is. Meer dan de dialogen zijn het de beelden die ons dit
alles vertellen, de banale, tedere, hartstochtelijke of melancholische sequenties die
aan het einde allemaal onverwacht opengaan op een scène aan de zee: op de steile
rotsen spelen mannen met grote, trillende en grillige vliegers, die steeds maar hoger
en hoger willen stijgen. De mannen houden ze vast; men krijgt de indruk: niet om
te beletten dat ze weg zouden vliegen, maar omdat ze zelf toch niet mee kunnen.
Het slotbeeld is één grote witte droom: plotseling staan de vliegers stil in de lucht,
totaal verteerd en geassimileerd in het intense licht. Het is een prachtig beeld van
Widerbergs heimwee.
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Bouwen in hout
Moderne ontwikkeling van de bouwmethodes
A. van Haaren, architect B.N.A.
De primaire taak van de architect is het scheppen van ruimten ten behoeve van de
menselijke activiteiten, zoals wonen, werken, ontspannen, e.d. Om deze ruimten te
begrenzen en te beschutten tegen invloeden van buitenaf, gebruikt hij de materie,
die in de vorm van bouwmaterialen wordt verwerkt. Deze bouwstoffen hebben ieder
hun karakteristieke eigenschappen met betrekking tot hun gedragingen, sterkte,
isolatievermogen, levensduur en weerstand tegen invloeden van allerlei aard.
Daarnaast kunnen gelijksoortige of ongelijksoortige materialen niet op willekeurige
wijze worden samengevoegd. Deze samenvoeging, die we constructie noemen,
moet aan vele regels voldoen wil daaruit een bouwwerk ontstaan dat, naar gelang
van zijn bestemming, van voldoende soliditeit zal zijn. Hieruit volgt dat de architect
niet alleen een ruimtekunstenaar moet zijn, maar tevens een technisch vakman die
de eigenschappen van de bouwmaterialen en de constructieregels terdege moet
kennen.
Het zal duidelijk zijn dat in een tijd van technische ontwikkeling, gestoeld op
wetenschappelijke vooruitgang, de techniek van het bouwen moeilijker en
veeleisender is geworden. Bouwde men vroeger vooral uit wat genoemd kan worden
de ervaringswetenschap, thans is het bouwen meer gericht op de uitkomsten van
de theoretisch-wetenschappelijke onderzoekingen. Dit vereist van de architect een
grotere technische kennis op een hoger wetenschappelijk niveau dan vroeger het
geval was. Wil hij zijn taak tenvolle kunnen vervullen dan zal hij, naast de
eerdergenoemde ervaringskennis, ook inzicht moeten hebben in de resultaten van
research, laboratoriumbeproevingen en in de methodes waarop constructies worden
berekend naar hun sterkte en stabiliteit. Dit klemt te meer omdat door de gewijzigde
maatschappelijke verhoudingen het gebruik van bouwmaterialen moet worden
beperkt. De prijzen daarvan zijn zo hoog, de bewerking en verwerking zo kostbaar,
dat het niet meer past in de huidige economie daar roekeloos mee om te springen.
Deze beperking nu is alleen mogelijk wanneer men de eigenschappen van de
bouwstoffen en de mogelijkheden van de constructie ten volle weet te benutten.
Daarnaast is er een nieuw gebied waarvan de architect moet kennis nemen, n.l.
de industriële vervaardiging van allerlei zaken die tot voor kort vrijwel uitsluitend
door middel van het handwerk tot stand kwamen.
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Industrieel bouwen een noodzaak
Van oudsher is het bouwen een ambachtelijke bezigheid geweest. De tradities, die
daaruit groeiden, waren zo sterk en zo onuitroeibaar dat in de achter ons liggende
jaren, waarin de industrialisatie op allerlei gebied tot grote ontwikkeling kwam, de
bouwmethodes nauwelijks wijziging ondergingen.
Het verwijt wordt dan ook wel gehoord, en niet geheel ten onrechte, dat de
bouwnijverheid een achtergebleven gebied is.
Ondanks onze technische vooruitgang, die het mogelijk maakt elk produkt á la
minute te leveren, bijkans in elke gewenste hoeveelheid, blijft het met onze
woningproduktie een trieste zaak. Het staat nu wel vast dat de rationalisatie in de
traditionele woningbouw door vele aannemingsbedrijven zover is ontwikkeld en
doorgevoerd, dat langs deze weg met het beschikbare arbeidspotentieel geen
noemenswaardige vergroting van de woningproduktie kan worden verwacht, tenzij
men nog verder zou gaan met de beperkingen ten aanzien van andere bouwwerken.
Dit laatste is echter vrijwel onmogelijk; een gemeenschap met een groot tekort aan
bedrijfsgebouwen, scholen, kerken, sportaccomodatie, e.d., zou een verminkte
gemeenschap zijn, die nooit tot volle ontplooiing kan komen.
Het wonderlijke is dat iedere deskundige de oplossing van het woningprobleem
kent, n.l. industrialisatie.
Een kenmerk van de industrie is immers dat deze eerder neiging vertoont tot
overproduktie dan tot onderproduktie. Deze neiging geldt echter sterker naarmate
het produkt dichter bij zijn eindvorm is wanneer het de fabriek verlaat. Hier nu ligt
het eerste probleem bij de fabriekmatige woningbouw. Noch door zijn aard (de
plaatsgebondenheid) noch door zijn afmetingen kan de woning als eindprodukt de
fabriek verlaten, zeker niet wanneer we meerdere woningen tot één bouwwerk
samenvoegen. Een ander probleem is dat een dergelijke grote omzwaai onmogelijk
door de enkeling in al zijn consequenties kan worden overzien en nog minder kan
worden gerealiseerd. Hier is teamwork van de industrie, de bouwnijverheid en de
architecten een eerste vereiste. Deze samenwerking wordt nog slechts sporadisch
gevonden. Waarom? Misschien omdat de industrie als een nieuwe en daarom
vreemde partner in de nogal gesloten bouwgemeenschap wordt ervaren? Misschien
ook omdat de participanten in de bouwwereld, ieder voor zich vrezen iets van eigen
arbeidsterrein te moeten prijsgeven.

Welke fabricagevorm?
Tussen het volledig industrieel en het ambachtelijk bouwen bestaan nog vele
tussenvormen, die er alle op gericht zijn het aantal werkuren op de bouwplaats te
beperken. Een vorm van de verst doorgevoerde industrialisatie vindt men in Canada,
waar 2 woninghelften geheel compleet met vloerbedekking, lichtarmaturen, keukenen verwarmingsinstallaties, in de fabriek worden gebouwd, op een trailer naar de
bouwplaats worden gevoerd, daar op een vooraf gemaakte

Streven. Jaargang 19

150
fundering worden geplaatst en in enkele uren voor bewoning worden opgeleverd.
Deze methode wordt hoofdzakelijk gevolgd voor de kleine nederzettingen in de
‘territories’, de noordelijk gelegen, bijna onbewoonde gebieden van het land, waar
geen of nagenoeg geen bouwvakarbeiders zijn. De woningen zijn bestemd voor
hen die onderwijs geven aan de eskimo's, voor de geologen en voor degenen die
ter plaatse nieuwe mijnontginningen voorbereiden. Om een dergelijke bouwwijze
mogelijk te maken, moet het totale bouwsel zo licht mogelijk zijn in verband met het
transport en het stellen ter plaatse. Voor Canada biedt dit geen enkel probleem,
men gebruikt hoofdzakelijk het produkt waaraan het land zo rijk is, n.l. hout. Door
de gunstige thermische eigenschappen van hout en door het aanbrengen van
warmteisolerende materialen in de buitenwanden, bieden deze woningen ruim
voldoende weerstand tegen de polaire koude.
Een dergelijke bouwmethode is ongeschikt voor Nederland omdat de afmetingen
van elke woninghelft, die in Canada 3,5 × 14 m bedragen, te groot zijn voor transport
over onze wegen en omdat het woningtype, n.l. een vrijstaande bungalow, te weinig
kans maakt in ons dichtbebouwde land.
De meest gangbare produktiewijze is die, waarbij men op de bouwplaats
geprefabriceerde elementen samenvoegt. Wanneer de fundering is gemaakt kan
in twee montagedagen de opbouw waterdicht zijn. Alle arbeid die daarna verricht
moet worden om de woning af te werken, is dus onafhankelijk van de klimatologische
omstandigheden.
Al naar gelang de hoofdconstructie kent men voor de houtbouw in Canada 4
bouwmethodes, waarvan de z.g. ‘platformframe-construction’ voor ons land het
meest in aanmerking komt. In dit systeem worden ‘panels’ ter hoogte van de kamers
fabriekmatig gemaakt. Ter voorkoming van beschadiging van de afwerklagen worden
deze pas na de montage aangebracht.
Van welke betekenis een dergelijke werkwijze is, blijkt uit het feit dat ons land,
alleen door vorst- en regenverlet, per jaar een produktieverlies heeft van rond 32.000
woningen. Telt men hierbij de overige belemmeringen, zoals lichtverlet, ziekte, e.d.,
dan blijkt slechts 53% van de beschikbare manuren effectief. Hierdoor moeten voor
elke woning die in ons land in 900 tot 1200 manuren tot stand komt, in feite rond
2000 manuren beschikbaar zijn, hetgeen betekent dat elke bouwvakarbeider per
jaar 1 woning maakt.
In Engeland worden thans in de bovengenoemde bouwmethode door iedere
arbeider op de bouwplaats 2,5 woningen per jaar gemaakt terwijl dit, blijkens
mededelingen, in de toekomst zal kunnen worden opgevoerd tot 3,5 à 4 woningen
per jaar.
Wanneer we in de toekomst zien, mogen we aannemen dat de mechanisch
gemaakte woning van licht bouwmateriaal (hout, plastic, e.d.) uiteindelijk een betere
kans zal maken dan de geprefabriceerde woning van zware bouwstoffen (beton,
mechanisch metselwerk, e.d.) omdat zowel de fabricage als de montage van zware
elementen kostbaarder outillage vragen en het transport beduidend duurder is. Daar
komt nog bij dat de lichte materialen zich in het algemeen beter lenen voor
verschillende functies; deuren en kasten van beton zullen wel
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ongebruikelijk blijven, in hout of kunststoffen zijn ze zeer wel uit te voeren. Dit
betekent dat de woningindustrie minder ongelijksoortige materialen behoeft te
verwerken, en dientengevolge eenvoudiger van opzet zal zijn.

Kwaliteit van de houten woning
De fabriekmatig vervaardigde houten woning zal slechts dan een bijdrage kunnen
leveren in de oplossing van de woningnood wanneer hij voldoet aan de in ons land
gangbare normen, zowel wat betreft de woongebruiken als de technische kwaliteit
en het prijsniveau.
Het zou te ver voeren al deze facetten uitvoerig te behandelen. Volstaan wordt
met enige kanttekeningen. In Canada zowel als in Amerika wordt het grootste
gedeelte (ca 70%) van de houten woningbouw uitgevoerd in het bungalowtype.
Deze woningsoort is in ons land weinig gangbaar, zoals reeds werd opgemerkt. De
houtbouw leent zich echter zeer wel voor het eensgezins rijenhuis met een
bouwhoogte van 2 tot 3 lagen. Aangezien in ons land rond 50% van alle
nieuwbouwwoningen van dit type zijn, ligt hier een ruim ontginningsgebied. De
woningplattegronden leveren geen enkel probleem, deze kunnen in overeenstemming
met de Nederlandse wooncultuur worden ontworpen.
Hoewel de houten woning van prima kwaliteit kan zijn, voldoet hij in enige
opzichten niet aan de in ons land vigerende bepalingen. Uitgebreide proeven hebben
echter aangetoond dat de houten woning, onder bepaalde voorwaarden, niet onder
hoeft te doen voor de woning van steenachtig materiaal, ook niet ten aanzien van
de levensduur. Tevens is gebleken dat een toereikende brandveiligheid kan worden
bereikt. Er zijn dus zeker termen aanwezig de bestaande bepalingen zodanig te
herzien dat de houten woning daarin zal passen. Een prijsvergelijking met de
traditionele woningbouw is moeilijk. Uitgaande van de beschikbare gegevens mag
worden aangenomen dat bij vergelijkbare woningen de prijs in hout ca. 10 tot 15%
hoger zal liggen dan in steen. Dit prijsverschil zegt echter weinig. Wanneer de
industriële houten woningbouw in ons land tot ontwikkeling zou komen, is het zeer
wel mogelijk, nadat de aanloopmoeilijkheden zijn overwonnen en de produktie tot
een redelijk peil is opgevoerd, dat de prijs tot het niveau van de traditionele woning
kan dalen, wellicht zelfs daaronder kan komen. Deze zaken zijn echter sterk
afhankelijk van het goedkeuringsbeleid door de overheid. Zonder een vaststaande
continuïteit zal immers een dergelijk bedrijf onbestaanbaar zijn.

Verschillen met de traditioneel gebouwde woning
Zo goed als er wezenlijke verschillen bestaan tussen het ambachtelijk vervaardigde
trouwkoetsje en de geïndustraliseerde auto, zullen er ook kenmerkende verschillen
zijn tussen de traditioneel gebouwde woning en het industriehuis. Op de eerste
plaats zal de constructie (de samenvoeging van de onderdelen) anders zijn omdat
de elementen van grotere afmetingen zijn, hetgeen speciale problemen oproept.
Vervolgens zal de samenstelling van de elementen (de
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detaillering) veelal anders zijn omdat de machine andere mogelijkheden biedt dan
het ambacht. Deze verschillen zullen in het algemeen echter de toekomstige bewoner
onberoerd laten, ze dienen te worden achterhaald en opgelost door de vakman.
Daarnaast zijn er echter andere zaken die wel van belang zijn voor de afnemer
van het produkt.
Industriële bouw met behulp van lichte bouwstoffen zoals hout is een z.g. droge
bouw, d.w.z. er wordt weinig water gebruikt omdat noch metselspecie, noch
stucspecie nodig zijn. Het gevolg hiervan is dat de woning direct na voltooiing droog
kan worden opgeleverd. Hierdoor is niet alleen het woongenot van de aanvang af
volledig aanwezig maar worden ook andere ongemakken voorkomen, zoals het
ontstaan van krimpscheuren tengevolge van vochtonttrekking. Een ander voordeel
is dat bij industriële produktie de maatvastheid in het algemeen beter zal zijn dan
bij ambachtelijke arbeid. Hieruit kan de mogelijkheid van aselecte montage groeien,
hetgeen inhoudt dat elk onderdeel vervangbaar is door een ander van gelijke
nominale hoofdmaten zonder dat dit door een vakman behoeft te worden
pasgemaakt. Weliswaar doet zich hierbij een bijzonder en ogenschijnlijk ongerijmd
probleem voor. Het blijkt namelijk, tegen alle regels van de rekenkunde in, dat de
totaalmaat van een reeks elementen altijd groter is dan de som van de delen. Om
deze klip te omzeilen zullen de elementen dus kleiner moeten zijn dan de theoretisch
vastgestelde maat, ook al omdat bij iedere wijze van vervaardiging kleine
maatafwijkingen onvermijdelijk zijn. Ook dit is echter weer een technische kwestie
die door de deskundigen kan worden opgelost wanneer zij bereid zijn in de leer te
gaan bij de werktuigkundigen die met het probleem van maattoleranties en passingen
vertrouwd zijn.
De voordelen van de aselecte montage komen voor de bewoner nog meer tot
hun recht wanneer de maatvoering van het geheel en van de onderdelen berust op
maatstandaardisatie, het z.g. modulaire maatsysteem. Hieraan wordt voldaan
wanneer alle afmetingen, met inachtneming van de eerder genoemde toleranties
en passingen, veelvouden zijn van een vooraf vastgestelde maateenheid,
bijvoorbeeld 10 cm, genaamd M. In de praktijk wordt deze basismoduul veelal
vergroot tot een werkmoduul van 3 M, 5 M, enz. Wanneer alle fabrikanten zich
hieraan houden, kan niet alleen het aantal varianten van een bepaald element
beperkt blijven maar bestaat voor de bewoner tevens de mogelijkheid een willekeurig
onderdeel te vervangen door een element met geheel andere functie (bijv. een
kamerdeur door een kast), zonder gebonden te zijn aan een bepaalde fabrikant.
De constructie in lichte materialen laat meestentijds op weinig kostbare wijze
vergroting van overspanning toe. Hierdoor behoeven minder tussenwanden dan
gebruikelijk is in de traditionele bouw, een dragende functie te vervullen. Het
wegvallen van deze functie voor de binnenwanden betekent het ontstaan van een
grote flexibiliteit in de woningplattegronden.
Reeds tijdens de bouw zijn wijzigingen op eenvoudige wijze te verwezenlijken,
maar wat belangrijker is, men kan later de plattegrond op goedkope wijze
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aanpassen aan een veranderde wooncultuur of aan een gewijzigde
gezinssamenstelling. Dit nu is wel één van de aantrekkelijkste eigenschappen van
de lichtgewicht woning, te meer omdat hierdoor de toekomstwaarde van het object
gunstig wordt beïnvloed.
Er bestaat in Nederland nog veel misverstand over de houten woning, misschien
wel omdat er kort na de tweede wereldoorlog, houten huizen zijn gebouwd die,
althans voor een deel, niet meer waren dan noodwoningen. Ook ten aanzien van
de verschijningsvorm bestaan er misverstanden. Het is beslist niet zo dat de houten
woning zich onvermijdelijk naar buiten moet manifesteren als een uitsluitend houten
bouwsel. De woning kan aan de buitenzijde met alle daartoe geëigende materialen
worden bekleed. Op de eerste plaats natuurlijk met hout, maar daarnaast ook met
metselwerk, tegels, leien, pleisterwerk en zelfs aluminium of met combinaties van
deze stoffen. Al deze materialen hebben echter geen constructieve functie, die blijft
voorbehouden aan het hout.
Ook kan men naar verkiezing in de gevels houten dan wel aluminium of desnoods
stalen ramen en kozijnen laten aanbrengen.

Conclusie
Industrieel bouwen zal in de toekomst een grotere rol moeten gaan spelen dan
thans het geval is.
Deze bouwwijze is niet alleen een middel om met minder bouwvakarbeiders meer
bouwwerken tot stand te brengen maar vloeit ook logischerwijze voort uit de
technische ontwikkeling in onze samenleving, die tot gevolg heeft dat het ambacht
een steeds kleinere en ondergeschiktere rol gaat spelen. Men kan dit betreuren,
het ambachtelijk produkt geeft immers vaak zowel aan de maker als aan de eigenaar
een voldoening die tot een levensverrijking kan uitgroeien. De vloedgolf van de
voortrollende industrialisatie is echter zo sterk dat het onmogelijk is daar tegenin te
zwemmen.
Daar komt nog bij dat ons groeiend gebouwenbestand een steeds groter aantal
vaklieden voor onderhoudswerk vraagt, dat noodgedwongen aan de nieuwbouw
moet worden onttrokken.
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Politiek overzicht
Internationaal

De Gaulle
In zijn persconferentie op 9 september heeft president de Gaulle zijn standpunt
tegenover de Europese Economische Gemeenschap en de NATO scherper dan
ooit geformuleerd en beide instellingen voornamelijk bekeken vanuit een eng Frans
nationalistisch standpunt. Volledig miskent hij de bedoelingen van de initiatiefnemers
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Fransen Monnet en
Schuman, om via een Frans-Duitse verzoening op dit terrein de weg voor te bereiden
voor een Europese federatie; volgens de Franse president werkten zowel de EGKS
als de EEG en Euratom geheel ten nadele van Frankrijk en ten voordele van
West-Duitsland en Italië en ontnam speciaal Euratom, waarin Frankrijk de grootste
inbreng leverde, het de gelegenheid hierover te beschikken. President de Gaulle
verklaarde dit door de omstandigheid, dat deze overeenkomsten waren gesloten
voor het ‘Franse herstel van 1958’, m.a.w. voor dat hij aan de macht kwam. Nu de
omstandigheden veranderd zijn, acht hij zich niet alleen gerechtigd te proberen de
verdragen te doen wijzigen, maar dit via een ultimatum en sabotage af te dwingen.
Gemakshalve vergeet hij op te sommen wat ten gunste van Frankrijk werd geregeld,
zoals de concessies aan Frankrijk inzake de associatie van gebieden overzee en
in sociale aangelegenheden. Om nu een beslissing in Franse zin af te dwingen heeft
de Gaulle de moeilijkheden rond de financiering van het landbouwbeleid in de EEG
aangegrepen en de onderhandelingen hierover op 30 juni jl. in Brussel laten
mislukken. Hij achtte het absoluut onaanvaardbaar, dat de Europese commissie
hierbij de beschikking zou krijgen over een aanzienlijk budget, terwijl zij voor het
beheer hiervan niet verantwoordelijk was aan de resp. staten maar aan het Europese
parlement, dat slechts als consultatief college bedoeld was en dat geenszins
representatief was, hierbij weer niet vermeldend, dat alle pogingen om dit parlement
door rechtstreekse verkiezingen representatief voor de Europese bevolking te doen
zijn tot nu toe mede door toedoen van Frankrijk zijn mislukt. Even absoluut
onaanvaardbaar voor de Gaulle is de bepaling in het verdrag van Rome, dat met
ingang van 1 januari 1966 geen eenstemmigheid meer vereist is in de besluitvorming
in de Europese Raad van ministers, maar deze bij meerderheid van stemmen zal
geschieden, waardoor ieder lid het vetorecht zou verliezen.
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Natuurlijk werd naarstig gezocht naar een mogelijkheid om Europa uit de impasse
te helpen maar tengevolge van de op handen zijnde verkiezingen in West-Duitsland
achtte men het opportuun te wachten op de uitslag hiervan. Spoedig nadat deze
achter de rug waren en de zekerheid verschaft hadden, dat Erhard opnieuw kanselier
zou worden, stelde de Belgische minister Spaak voor in november een bijeenkomst
te houden van de EEG-ministerraad zonder de Europese Commissie, die immers
als supra-nationaal orgaan voor de Gaulle ongewenst is, waar dan ook de
landbouwkwesties zouden kunnen besproken worden. Frankrijk schijnt hiermee wel
akkoord te gaan, maar vanzelfsprekend heeft de Europese Commissie ernstige
bezwaren; Nederland zou geen bezwaar tegen bovengenoemde bijeenkomst hebben,
maar dan zouden alleen de politieke aspecten van de huidige crisis besproken
mogen worden; er zijn ook stemmen, die alle pogingen om uit de impasse te komen
willen opschorten tot na de presidentsverkiezingen in Frankrijk in december a.s. En
tenslotte zijn er dan nog degenen die de Gaulle aan zijn woord wensen te houden
en hem rustig willen laten gaan, zodat de overblijvende vijf, eventueel aangevuld
met Engeland en andere landen, kunnen verder werken; het aantal van de laatsten
wordt langzaam groter.
Wat de NATO betreft wil de Gaulle zijn verplichtingen wel nakomen, maar als
deze in 1969 aflopen moet er een einde komen aan de ‘als integratie aangeduide
subordinatie’, daar Frankrijk nu niet over eigen lot kan beslissen. Nu zijn er meer
NATO-leden die een hervorming hiervan verlangen, maar terwijl de West-Duitse
Bondsregering een wijziging wil op het gebied van de nucleaire bewapening om
zodoende een zekere medezeggenschap te krijgen, zijn juist deze verlangens niet
in overeenstemming met die van Frankrijk, daar een dergelijke wijziging lijnrecht
zou ingaan tegen de opvattingen in Oost-Europa en de Franse president in de laatste
tijd probeert zijn contacten met Rusland, Polen en Roemenië te versterken.

Verkiezingen in West-Duitsland
De verkiezingen voor de West-Duitse Bondsdag op 19 september hebben niet de
verwachte nek aan nek race gebracht tussen de CDU-CSU en de SPD. Kennelijk
heeft de laatste een verkeerde lijsttrekker gehad in de Berlijnse burgemeester Brandt;
wel behaalde de SPD winst, maar ook de CDU-CSU ging vooruit - zij het in geringere
mate - en bleef veruit de grootste partij; het leek er zelfs enige tijd op, dat zij er in
zou slagen de absolute meerderheid te verkrijgen. De klap viel bij de liberale FDP
van Mende; de 7 splinterpartijen slaagden er gezamenlijk niet in 5% van het totaal
aantal uitgebrachte stemmen te behalen; het verst brachten het de neo-nazistische
Nationaal Democratische Partij, die 2% behaalde, en de linkse Duitse Vredesunie,
die 1,3% in de wacht sleepte; zij zullen niet in de Bondsdag vertegenwoordigd zijn,
daar de kieswet een minimum eist van 5%. Duitsland koos dus de zekerheid van
Erhard, maar hij zal een coalitieregering moeten vormen met de FDP, daar een
grote coalitie met de SPD te veel tegenstand heeft ontmoet. Een belangrijke bijdrage
tot de CDU-CSU overwinning is echter geleverd door laatstgenoemde zusterpartij
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o.l.v. de Beier Strauss en dit maakt de vorming van een regering er niet gemakkelijker
op. De liberaal Mende en Strauss willen niet in eikaars gezelschap in de regering
zitten en de laatste heeft bovendien grote bezwaren tegen de buitenlandse politiek
van de CDU-minister Schröder. Erhard zal een compromis moeten zien te vinden.

Kasjmir
De beperkte oorlog tussen Pakistan en India over de kwestie Kasjmir breidde zich
uit en spoedig stonden beide legers tegenover elkaar langs de gehele Westgrens
van Pakistan; meer en meer kreeg de oorlog het karakter van een godsdienstoorlog
tussen Mohammedanen en Hindoes met alle noodlottige gevolgen van dien. Geen
van beide partijen wenste echter in te zien, dat deze waanzinnige oorlog slechts als
resultaat kon hebben, dat de economische vooruitgang, die gedurende de laatste
20 jaren was bereikt, totaal verloren zou gaan en dat alleen Peking hiervan zou
profiteren. Een beroep van de secretaris-generaal der V.N., Oe Thant, om het vuren
te staken had - alhoewel gesteund door Engeland en de Verenigde Staten - geen
succes: aanbiedingen van Canada, Joegoslavië en Egypte om te helpen bij het tot
stand brengen van een wapenstilstand werden nauwelijks de moeite waard
gevonden. Op 4 september besprak de Veiligheidsraad de kwestie en hier werd
met algemene stemmen een resolutie aangenomen, waarin een beroep werd gedaan
op beide tegenstanders de vijandelijkheden te staken, hun troepen terug te trekken
op de bases van voor 5 augustus en tevens aan Oe Thant werd verzocht alles te
doen om deze resolutie te doen naleven. De reis van Oe Thant naar Karatsji en
New Delhi heeft niet het verhoopte succes gehad, tenzij men de indruk dat beide
partijen een oprecht verlangen koesteren naar vrede als een pluspunt wil aanmerken.
Er was in dit verloop van zaken wel iets opmerkelijks: de resolutie in de
Veiligheidsraad werd met algemene stemmen aanvaard, d.w.z. dat geen der vijf
permanente leden gebruik maakte van het vetorecht. Voor het eerst bleken Rusland
en de Verenigde Staten het met elkaar eens over een V.N.-optreden om een einde
te maken aan een geschil; voor het eerst trachtte Rusland niet in troebel water te
vissen; terwijl alle andere geschilpunten gehandhaafd bleven - bv. nog steeds in
Vietnam - zagen zij hier het hun gezamenlijk bedreigende gevaar van communistisch
China. Beide grote mogendheden gedragen zich hier strikt neutraal; de Verenigde
Staten gingen niet in op een verzoek van Pakistan om te bemiddelen, maar verwezen
naar de V.N., terwijl de Sovjet-Unie herhaalde malen aandrong op een staakt het
vuren, opdat daarna beide partijen konden onderhandelen over een vreedzame
regeling, waarbij Moskou goede diensten zou kunnen bewijzen.
Het schrikbeeld van een Chinees ingrijpen werd reëel, toen Peking probeerde
India verder onder dwang te zetten; 17 september eiste het plotseling, dat New
Delhi binnen drie dagen zijn militaire installaties zou afbreken aan de grens van
China en het Indische protectoraat Sikkim en dreigde China met ‘ernstige
consequenties’ als India hieraan geen gehoor zou geven. Dit kon wijzen op plannen
van China een nieuwe aanval op India te doen, Sikkim te bezetten en

Streven. Jaargang 19

157
zo de verbinding tussen India en de deelstaat Assam, die van grote economische
betekenis is voor India, af te snijden. In dit geval zouden de Verenigde Staten er
mogelijk toe gedwongen zijn India te gaan steunen tegen China, hetgeen indirect
zou betekenen tegen Pakistan, en zou ook Rusland in moeilijkheden komen, daar
een belangrijke uitbreiding van de Chinese macht voor Moskou ontoelaatbaar is.
Even plotseling verlengde Peking de termijn met nog eens drie dagen en beweerde
na afloop hiervan tevreden te zijn, daar India zijn versterkingen had geslecht, waarvan
men in New Delhi zei niets te weten. Wijst deze houding van Peking op een
misrekening? Mogelijk, daar in verschillende Afro-Aziatische landen nogal wat kritiek
bleek te bestaan op het Chinese optreden. Of wilde Peking door dreigementen India
bewegen aan de Pakistaanse eisen toe te geven? Ook mogelijk, maar dan met het
gevaar dat Karatsji bang zou worden voor eigen hachje. Feit is, dat India en Pakistan
kort voor het aflopen van het verlengde Chinese ultimatum ingingen op een bevel
van de Veiligheidsraad om het vuren te staken.
Men heeft dit laatste wat al te voorbarig een succes voor de V.N. genoemd, maar
helaas bleek, dat de bestandsschendingen aan de orde van de dag bleven.
Bovendien is een wapenstilstand geen oplossing; Pakistan blijft een volksstemming
in Kasjmir eisen en India blijft deze weigeren. Pakistan heeft uitdrukkelijk verklaard,
dat, als de V.N. niet binnen een niet genoemde periode een werkelijke oplossing
van het geschil zouden weten te bewerken, het zijn lidmaatschap zou opzeggen.
De toestand blijft dus uiterst gevaarlijk, maar ook Pakistan heeft kunnen merken,
dat Peking geen daadwerkelijke steun kon of wilde verlenen om Pakistans overigens
juiste eis voor een volkstemming in Kasjmir ingewilligd te krijgen.

Nederland
Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk, dat in politiek-geïnteresseerde kringen in Nederland
dit jaar met meer dan gewone belangstelling naar de troonrede en de zogenaamde
miljoenen-nota is uitgekeken dan dat in andere jaren het geval was. De oorzaak
hiervan heeft niet gelegen in het verlangen iets naders te horen omtrent tijd en plaats
van het huwelijk van prinses Beatrix, maar meer om na te gaan in hoeverre de
deelname van de Partij van de Arbeid aan de nog niet zolang geleden opgetreden
nieuwe regering Cals van invloed zou zijn op de plannen van het kabinet. Het is
natuurlijk ondoenlijk het geheel uitvoerig te behandelen; hier dus slechts enkele
punten.
Over bovengenoemde invloed bestaat natuurlijk verschil van mening: van puur
socialistisch via niet zuiver socialistisch tot te zwak; dit laatste vanzelfsprekend bij
de meest linkse groepen.
De minister van Financiën, prof. Vondeling, voormalig oppositieleider van de Partij
van de Arbeid, deelde in de Kamer mede, dat de verhouding tussen middelen en
uitgaven, zoals die in de miljardennota was neergelegd, niet zou mogen
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worden verstoord, dat de financiële kraan dicht zat en niet zou lekken. Naar
aanleiding hiervan betwijfelde mr Toxopeus (VVD) later of de Kamer nog
verschuivingen zou kunnen aanbrengen in het uitgavenpatroon en hij meende, dat
zij daarom misschien het verstandigste zou doen met maar weer op reces te gaan.
Dit is in elk geval niet door prof. Vondeling gezegd en wij nemen aan ook niet
bedoeld, maar ook zo ligt in de ministeriële uitlating al meer dan genoeg dat in
volkomen tegenstelling is met de prof. Vondeling die als oppositieleider tegen alle
haren in streek en in de afgelopen jaren hevig protesteerde tegen de aantasting
van de rechten van de volksvertegenwoordiging.
Men kan er volledig begrip voor opbrengen, dat de uitgaven stijgen speciaal in
de sectoren onderwijs, volkshuisvesting en verkeer en waterstaat; iedereen zal ook
begrijpen, dat de inkomsten dus verhoogd moeten worden; dat de minister dit wil
doen via indirecte belastingen zal in brede kring ook nog gewaardeerd worden;
verhoging van de accijns of omzetbelasting op alcohol, bier, vliegtuigen,
pleziervaartuigen e.a. kan men min of meer enthousiast aanvaarden, maar zwaarder
op talloze magen ligt de herinvoering van de omzetbelasting op textielprodukten,
schoeisel en schoenreparaties. De laatste drukken het zwaarst op de lagere
inkomens en wij zouden dit van een PvdA-minister niet zo direct hebben verwacht.
Men zal er nu toch rekening mee moeten houden, dat de stijging van de onkosten
voor het levensonderhoud gevoegd bij de plannen om een overigens verantwoorde
verhoging van de huren van een groot aantal woningen door te voeren per 1 januari
a.s. zullen leiden tot looneisen in de arbeiderswereld, terwijl de regering juist alle
waarde zegt te hechten aan rust op het loonfront.
De door het kabinet Marijnen geplande termijnbelastingverlaging, waarvan het
eerste gedeelte is ingegaan op 1 juli van dit jaar en de tweede zou volgen op 1
januari 1967, gaat door; daarnaast heeft de minister een nieuwtje gebracht in de
vorm van belastingspaarbrieven. Zij die minder dan f 100 per jaar aan loon- en
inkomstenbelasting betalen, worden geheel vrijgesteld; alle anderen krijgen hiervoor
een spaarbiljet, dat na vijf jaar door de regering zal worden verzilverd tegen f 130.
Verplicht sparen, terwijl gezien de inleg bij de spaarbanken het Nederlandse volk
best in staat is zonder enige verplichting te sparen. Is het bovendien redelijk de
regering van 1971 te belasten met de uitbetaling van zo'n slordige 400 miljoen
gulden? Het is 's ministers verwachting, dat in 1971 de woningnood voorbij zal zijn
en de woningwetvoorschotten door het rijk niet meer verstrekt hoeven te worden;
ook meent hij, dat de inkomsten uit de diverse aardgasbronnen tegen dat jaar rijkelijk
's lands schatkist zullen binnenstromen. Wij helpen het hem hopen, maar zowel het
een als het ander achten wij nu, 1965, nogal optimistisch; het doet ons te veel
denken aan de woorden die Lodewijk XV in de mond worden gelegd: ‘Après nous
le déluge’.
4-10-65
J. Oomes
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België

Bankfusie
Het belangrijkste nieuws dat in de jongste weken in België te signaleren viel, was
van financiële aard. De grootste bank van het land, de Bank van de Société Générale
de Belgique, zal eerdaags tot een fusie overgaan met de Belgische
Bankmaatschappij en met de Bank van Antwerpen. De nieuwe bank die uit deze
fusie ontstaat, zal ‘Generale Bank Maatschappij’ heten.
De Belgische Bankmaatschappij is steeds beschouwd als de financiële emanatie
van een scheikundige trust - Solvay, Boël, enz. - die zich verder niet had toegelegd
op de uitbreiding van het agentschappennet noch op de dynamische verhoging van
haar deposito's. Onder haar beheerders telde ze een vertegenwoordiger van de
Twentsche Bank, wat men niet verwonderlijk achtte, omdat Solvay via de Belgische
Bankmaatschappij (en ook langs andere schakels) verbindingen onderhoudt met
talrijke scheikundige en andere ondernemingen in binnen- en buitenland. De Bank
van Antwerpen van haar kant was in feite reeds afhankelijk van de Société Générale.
Door de komende fusie verdwijnen nu echter ook nog haar naam en juridische
persoonlijkheid.
De motivering van deze opzienbarende fusie berust gedeeltelijk op dezelfde basis
waarnaar in Nederland verwezen werd toen daar onlangs twee grote bankfusies tot
stand kwamen. Nederland is België hierin inderdaad voor geweest: de
Amsterdamsche en de Rotterdamsche Bank hebben een fusie aangegaan en daarna
de Twentsche Bank en de Nederlandsche Handelmaatschappij. Het betrof hier
Nederlandse banken met een binnen- en buitenlandse goede faam, die zich
verenigden omdat de eisen gesteld in de kredietsfeer steeds maar hoger werden.
Grotere klanten hadden behoefte aan grotere kredieten. De Europese integratie
schiep ruimere markten waarop de concurrentie slechts doelmatig kan volgehouden
worden door grotere bedrijfseenheden. De banken moesten wel volgen. Indien de
Nederlandse banken hun afmetingen en hun werkmiddelen niet verhoogd hadden
door fusies, zouden buitenlandse, meer bepaald Amerikaanse banken allicht de
grootste bedrijven tot zich getrokken hebben.
In België is deze ontwikkeling eveneens aan de gang. Ook de grootste Belgische
banken waren niet meer in staat om met hun werkmiddelen te beantwoorden aan
de zware eisen die in de kredietsfeer gesteld worden door zeer grote, gedeeltelijk
buitenlandse produktie-eenheden. Een vergelijking tussen de fusies van Nederlandse
en van Belgische banken gaat echter slechts gedeeltelijk op, omdat de historische
antecedenten van de financiële instellingen der beide landen vaak grondig
verschillen, zoals trouwens de historische achtergrond van het Belgische en
Nederlandse bedrijfsleven over het algemeen anders is.
Ook in Nederland is het bankwezen een van de invloedrijkste geledingen van de
economie, en de internationale uitstraling en de macht ervan wordt algemeen erkend.
In België zijn de banken echter historisch veel nauwer verweven
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met de basisindustrieën die in het veel vroeger geïndustrialiseerde België reeds tot
stand gekomen waren op een ogenblik dat Nederland zich nog hoofdzakelijk op
een ander niveau ontwikkelde.
Ook de wetgeving van het Belgische bankwezen is anders dan in Nederland.
Meer bepaald de hervorming van de Belgische bankwetgeving in 1935-36 kan men
slechts in het juiste perspectief zien wanneer men de specifieke financiële problemen
kent. De Belgische wetgeving van '35-'36 maakte een einde aan de gemengde bank,
herleidde het karakter van de banken hoofdzakelijk tot hun deposito-bedrijvigheid
en gaf de trusts en portefeuillemaatschappijen een eigen actiesfeer. De bedoeling
was de beveiliging van de aan het bankwezen toevertrouwde spaarmiddelen, die
niet meer mochten aangewend worden voor investeringen op lange termijn. De
banken verdwenen in die zin van de Belgische kapitaalmarkt, al bleef er een
vérstrekkende identiteit bestaan tussen enkele grote trusts en de grootste banken:
Société Générale en de Bank van de Société Générale, Brufina en Bank van Brussel,
enz. De toepassing van deze wetgeving en de bestendige controle van het
bankwezen werden toevertrouwd aan een speciaal lichaam, dat in de bedoeling
van de wetgever zowel tegenover de Staat als tegenover de banken een
onafhankelijke positie moest innemen: de Bankcommissie. Fusies zoals die welke
we hier thans behandelen zijn niet mogelijk zonder het placet van de Bankcommissie.
Het ontstaan van de nieuwe, zeer grote bank gaat niet in tegen de algemene zin
van de Belgische bankwetgeving, noch tegen basisopvattingen waarover de
Bankcommissie te waken heeft. Maar een zo opmerkelijk gebeuren kan opnieuw
meer belangstelling opwekken voor het Belgische bankwezen, voor zijn juridisch
raam en voor zekere onvolmaaktheden ervan.
In een democratisch land is een concentratie van economische macht steeds een
reden van bezorgdheid voor een deel van de bevolking, dat afweerreflexen tegen
het kapitalisme behouden heeft. In de periode dat de nieuwe regering Harmel nog
op de helling stond was er van socialistische zijde aangedrongen op een tekst in
de regeringsverklaring die moest aansturen op een steviger controle van de Staat
op de trusts. Daarvan is echter niets gekomen, tenzij een zeer afgezwakte allusie
op zulk een controletaak. Nadien hebben de socialistische en christen-democratische
kringen hierover niet meer gesproken, tenzij heel even, a.h.w. in het voorbijgaan.
Ook nu is de reactie van de socialistische pers, na het bekend worden van de
fusieplannen, zeer omzichtig geweest. Niets wijst op een plan van B.S.P.-zijde om
er een campagne tegen te beginnen. Van christen-democratische kant was de
reactie iets feller, o.m. in een artikel verschenen in Het Volk, dat een duidelijke kritiek
op de Bankcommissie bevatte. De Bankcommissie zou de fusieplannen te gewillig
aanvaard hebben, terwijl zij zich tegenover bescheidener uitbreidingsplannen van
andere bankinstellingen zeer weinig meegaand heeft getoond. Tenslotte maakt Het
Volk enkele bemerkingen over de nationalisatie van het bankwezen.
De partijen en de vakbonden hebben tot nog toe geen standpunt ingenomen.
Alles beperkt zich tot perscommentaren. Men mag aannemen dat de fusie haar
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beslag zal krijgen en dat de regering er bij voorbaat haar zegen aan gegeven had.
Op langere termijn zal het nieuwe uitzicht van het Belgische bankwezen echter
nog vaak stof leveren tot politieke en sociale commentaren. Ook van Vlaamse zijde
zal mettertijd en met toenemende duidelijkheid gereageerd worden tegen de
versterkte financiële macht die in de hoofdstad samengetrokken wordt. Anderzijds
kan de hogere bankleiding wellicht ook in toenemende mate gaan beseffen dat
vooral de financiële grootmachten zichzelf een zekere zin voor maat dienen op te
leggen en dat uit een toenemende vervreemding tussen de hoogste financiële leiding
en de Vlaamse gemeenschap spanningen kunnen voortvloeien. De
financieel-technische argumenten voor de fusie werden door niemand betwist. De
politieke en maatschappelijke draagwijdte is evenwel zo groot, dat men zich niet
hoeft te verwonderen over een later optredend voorbehoud.

Beperkt vertrouwen in de regering
De politieke verlofperiode was nog niet volledig ten einde toen dit overzicht werd
afgesloten. Enkele tekenen wijzen erop dat de twee regeringspartijen niet
onvoorwaardelijk bereid zijn de nieuwe gouvernementele formatie te steunen. De
eerste persconferentie, op 21 september, van dhr. Eyskens, minister van financiën,
was een pleidooi voor financiële orthodoxie en voor een strikt budgettair beheer.
De ex-premier verwijderde zich weliswaar in geen enkel opzicht van de
grondbeginselen der regeringsverklaring en maakte geen voorbehoud tegen wat in
die bindende tekst gezegd werd over de sociale vooruitgang. Maar hij gaf
hoegenaamd niet de indruk dat hij zich neer zou leggen bij een eenzijdig, links
georiënteerd regeringsbeleid. Ook inzake de algemene verdeling der bevoegdheden
in het nieuw georganiseerde kabinet deed het optreden van minister Eyskens enkele
vragen rijzen: is de aflijning der bevoegdheden wel voldoende duidelijk? Sprak dhr.
Eyskens niet te zelfstandig over zaken van algemeen beleid?
In de socialistische pers verscheen er direct een vinnig antwoord vanwege de
voorzitter van de Belgische Socialistische Partij zelf. Het artikel kon wel geen aanval
op de regeringsformule genoemd worden, maar bevatte toch een ernstige
waarschuwing. Later zal wellicht blijken dat de meer radicale en Waalse vleugel
van de B.S.P. de afwerking van het regeringsprogramma niet lijdzaam af zal wachten.
In dezelfde zin dient een gemeenschappelijk optreden van de twee grootste
vakbonden verklaard: het socialistische Algemeen Belgisch Vakverbond en het
Algemeen Christelijk Vakverbond hebben begin oktober een gemeenschappelijk
eisenprogramma voorgelegd aan het Verbond der Belgische Nijverheid en aan de
regering. Er zijn verschillende zeer concrete wensen in vervat, die de normale
regeringsbedrijvigheid op basis van de regeringsverklaring niet a priori onmogelijk
maken, maar toch ook weer de waarschuwing inhouden dat een sociale pauze
moeilijk aanvaard zal worden door de organisaties die tenslotte de grondslag van
de regering Harmel vormen.
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Waar wil de P.V.V. heen?
De verlengde verlofperiode is misschien een verklaring voor het feit dat de liberale
P.V.V. zich in de jongste weken weinig deed opmerken. In de milieus waarop ze
zich normaal moet richten om haar basis voor een neo-liberale beweging te
verruimen, had men een bestendige actie in die zin verwacht, en niet alleen enkele
nieuwe contacten die tot de electorale periode beperkt zouden blijven. Indien de
P.V.V. de verlengde oppositiekuur tot een goed einde wil brengen, dient ze juist
tussen de verkiezingen in haar nieuwe persoonlijkheid te bevestigen en ook in haar
leiding de veranderingen door te zetten die van de vroegere liberale partij een
werkelijk andere formatie kunnen maken.
In plaats daarvan hebben P.V.V.-mandatarissen in het Brusselse door hun
anti-Vlaams optreden - o.m. de liberale ex-minister van Openbaar Onderwijs, dhr.
Moureaux - houdingen aangenomen die, wanneer ze nog enkele malen herhaald
worden, de P.V.V. in Vlaanderen aanzienlijke schade zullen toebrengen en die aan
het hele Brusselse probleem een nieuw aspect kunnen verlenen. Indien het inderdaad
de regel zou worden dat Nederlandstalige interventies in gemeenteraden niet langer
beantwoord worden door het schepencollege (dit is het geval te Etterbeek) en indien
de centrale overheid en de vice-gouverneur van Brabant - speciaal belast met de
controle op de toepassing van de taalwetten - hiertegen niet optreden, zal van
Vlaamse zijde onvermijdelijk met een scherper houding tegenover de hoofdstad
gereageerd worden.
Het is duidelijk dat de Vlaams-Waalse verhoudingen zich in toenemende mate
toespitsen op een Brussels nevenvraagstuk, en dat de ontwikkeling hiervan met de
grootste zorg gevolgd wordt door degenen die weten hoever de gevolgen hiervan
kunnen reiken. Indien de P.V.V. echter haar oppositierol derwijze opvat dat de
radicale verfransing en de uitbreiding van de Brusselse agglomeratie de eerste,
overheersende doelstelling wordt, kan hieruit een grondige scheeftrekking van de
Belgische binnenlandse politiek voortvloeien. In die geest zou dan ook de
grondwetsherziening wel voor onbepaalde tijd onmogelijk worden. Ook thans heeft
men reeds de indruk dat het parlement zijn taak als grondwetgevende vergadering
slechts zeer moeilijk zal kunnen vervullen.
6-10-1965
H. de Bruyne
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Forum
De moraal van het verhaal
In het begin van dit jaar publiceerde het Katholiek Lectuurcentrum een verslag van
het symposion dat op 27 oktober 1964 gehouden werd ter ere van het 2e lustrum
van deze stichting, onder de titel Schrijven en Lezen.
Aan de hand van een drietal referaten besprak men de kwestie van de beoordeling
van de literatuur en de plaats die de moraal daarbij inneemt.
In ‘De roman in historisch perspectief’ onderzoekt Dr. J. Starink het typische
karakter van de roman van deze tijd. Hij komt tot de conclusie dat de subjectieve,
niet-epische, autobiografisch geïnspireerde ‘bekentenisroman’ door de schandalen
die er rondom kunnen ontstaan wel het meest spectaculaire en in het oog lopende
deel van de hedendaagse produktie is, maar daarbij toch nog altijd slechts een deel.
Omgekeerd zijn ook uit vroegere tijden werken bekend die meer zijn dan een objectief
episch verhaal. Als voorbeeld wijst hij op Laurens Sterne's Tristram Shandy, ‘... een
merkwaardig conglomeraat van subjectieve, eigenwijze en onzinnige
beschouwingen’. Hij schildert de autobiografische achtergrond van Goethe's Die
Leiden des jungen Werther en Benjamin Constant's Adolphe.
Ook de thematiek van onze dagen, die door de Franse criticus Tavernier werd
samengevat met de woorden: ‘verkrachting, moord, leugen, abortus, sensatie,
zelfmoord, echtbreuk, waanzin en bloedschande’, blijkt niet vreemd te zijn aan het
achttiende eeuwse literaire oeuvre;
‘... thematieken die blijkbaar mét de roman als genre gewoon zijn gegeven en
dus onuitroeibaar; het ding blijkt nu eenmaal zo te groeien. Blijkbaar bevat deze
roman dus een bron van “informatie” of ervaringsoverdracht die de mens (schrijver
en lezer) nu eenmaal nodig heeft, want m.i. ontstaan de dingen zoals ze nu eenmaal
moeten zijn en daar waar ze nodig zijn’.
Een enkele aanvullende opmerking is hier wellicht op zijn plaats. Het is de vraag
of literatuur ooit het subjectieve, eigenwijze, of zelfs ziekelijke of manische geheel
kan ontberen. De minste eis die men aan literatuur mag stellen is wel dat zij menselijk
is en dat brengt met zich mee: subjectiviteit, eigenwijsheid. Het is daarom niet
verwonderlijk dat ‘bekentenisromans’ ook in de oudere literatuur gevonden worden.
Het omgekeerde zou zelfs alarmerend zijn. Men moet het woord ‘bekentenisroman’
echter niet te eng opvatten en alleen op autobiografische elementen laten slaan die
een weergave zijn van uitwendige ervaringen. Behalve deze, die in meer of mindere
mate beschreven kunnen zijn, zijn er noodzakelijke ‘inwendige’ ervaringen, die
literatuur onontkomelijk tot ‘bekentenis’ maken en zelfs de meest epische roman
subjectief laden. Dat zowel Oorlog en Vrede als Tristram Shandy tot de literatuur
behoren dankt het eerste boek evenmin aan zijn duidelijk voortgaand verhaal als
het tweede aan het ontbreken ervan. Zij danken dat alleen hieraan dat zij beide op
herkenbare wijze een getuigenis afleggen over wat de mens bezielt.
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De scheiding ‘episch’ - ‘niet-episch’ kan misschien een handige technische bepaling
zijn binnen de literatuur, zij beslist niet over wat literatuur is. Zij kan dus ook niet
meespelen in de kwestie van de morele beoordeling van de roman. Dat deze kwestie
echter steeds weer opduikt aan de hand van de ‘subjectieve’ roman kan het
vermoeden rechtvaardigen dat hierbij vooral vrij willekeurige buitenliteraire factoren
een rol spelen. Waarmee het belang van deze kwestie is aangegeven, gezien de
vele misverstanden die er over bestaan.
Over het samengaan van literaire waarde en levenswaarde spreekt Kees Fens
onder de titel: ‘De literaire waarde van de roman’. Hij keert zich tegen de opvattingen
van hen die vorm en inhoud van een roman gescheiden willen beoordelen. De
technisch juiste schrijfwijze wordt dan literair gekwalificeerd terwijl men daarnaast
nog de inhoud, het verhaal, afzonderlijk kan beoordelen. In het eerste geval echter
is van literatuur nog geen sprake omdat de vorm leeg is: het boek gaat nog over
niets. De schrijver ‘... zal op zijn best de beste vormen van anderen hanteren’. In
het tweede geval zou men even goed met het navertelde verhaal kunnen volstaan.
‘Op dat ogenblik is het verhaal iets totaal anders geworden; is de inhoud
teruggebracht tot stof, wordt het romanverhaal een anecdote, is de betekenis die
het verhaalde kan hebben verdwenen’.
De literaire kritiek wordt op deze wijze een ideeënkritiek, zodat de waarde van de
verkondigde ideeën de literaire waarde van het werk gaat bepalen. ‘Op grond nu
van die vervalsing - een ander woord is ervoor niet te vinden - wordt een roman op
zijn literaire waarde beoordeeld en natuurlijk veroordeeld. Dat noemt men dan bij
ons een moreel oordeel’. Literaire waarde is voor Fens een levenswaarde, dat wil
zeggen: ‘... dat het geschrevene de lezer aangaat, dat hij zich op verhaal of roman
betrokken zal weten, dat er ruimte voor hem is, eigen levensruimte, al zal hij zich
misschien van dat leven ongelukkig schrikken’. ‘Men kan het ook zo zeggen: in het
bijzondere van het verhaal wordt iets algemeens zichtbaar, dat echter door de
verschillende lezers weer verbijzonderd zal worden. Die mogelijkheid tot
betekeniskrijging, tot veralgemening en dus tot verbijzondering door de lezer, dankt
het literaire werk aan zijn vormgeving’.
Pas wanneer deze verpersoonlijking mogelijk is kan men van literaire waarde
spreken en alleen de vaststelling hiervan is tevens de constatering van een morele
waarde, omdat dan literaire waarde en levenswaarde onafscheidelijk zijn.

Het romaneske universum
Kees Fens raakt hier volgens mij de kern van de zaak en wijst op een aanzienlijk
fundamentelere betrekking tussen literatuur en moraal dan Prof. Dr. H. Ruygers,
die in het hoofdreferaat ‘Van leesschuwe en leesgrage katholieken’ pleit voor ‘het
romaneske universum’. In zijn poging om ‘... de plaats van de moraal te bepalen in
de roman zelf, zoals deze daar objectief ligt’, gaat Prof. Ruygers uit van de conceptie
of visie die aan de roman ten grondslag ligt en die, speels of ernstig, toch een visie
op het leven is en als zodanig van ethische aard. Wel vormt de roman een geheel
eigen wereld - het romaneske universum - en zal dus ook de ethische wettelijkheid
binnen die wereld zijn eigen trekken vertonen. Een verregaande vergelijking met
de droom is hier mogelijk. ‘Het romaneske universum wordt door eigen wetten
geregeld. Die wetten kunnen overeenstemmen met de wetten die het stoffelijk heelal
beheersen of die het aardse leven regelen, of met de wetten van het mathematische
of logische universum, maar zij zullen er nooit volmaakt mee samenvallen. Het is
de creatieve vrijheid van de romancier om déze roman te plaatsen op een bepaald
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punt van het romaneske universum en dus ook om de mate van overeenstemming
met de wetten van de andere universa vast te stellen’. ‘Het is de taak van de
romancriticus om uit te maken, in hoeverre de roman zich bezondigt aan de wetten
van het romaneske universum’. Het bezwaar van deze wijze van benaderen is dat
zij leidt tot een dubbele
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moraal: één voor ons universum en één voor het romaneske universum; één voor
alledag en één voor de literatuur. Hoe de verhouding tussen die twee moet zijn is
daarbij niet duidelijk, noch wat inhoudelijk die literaire moraal betekent. Bovendien
biedt de voorgestelde visie geen afdoende oplossing omdat de vraag juist gesteld
wordt naar de betrekking tussen literatuur en mijn ‘alledaagse’ moraliteit. Die kwestie
blijft met de erkenning dat literatuur zijn eigen ethische wetten heeft even brandend.
Daarbij komt dat deze wetten toch weer moeilijk anders gedacht kunnen worden
dan als wetten waaraan de inhoud van de roman zou moeten voldoen, met alle door
Kees Fens reeds naar voren gebrachte bezwaren van dien. Dat Prof. Ruygers de
levensvisie die aan de roman ten grondslag ligt tot uitgangspunt van zijn theorie
neemt wijst trouwens al in die richting. Bovendien dreigt er een nieuw probleem te
ontstaan, namelijk ‘... of de schrijver zich mijmerend in het zo anders geaarde, ook
ethisch zo anders geaarde universum mag begeven’. Men moet zich deze vraag
wel stellen wanneer men het voor mogelijk houdt dat de mens uit zijn eigen (ik zeg
niet: vertrouwde) universum stapt en binnentreedt in een ander, waarna dan
onmiddellijk de vraag rijst of op zijn beurt dat uitstapje ‘... niet valt onder de ethiek
van het gewone, reële, niet romaneske leven’.
Bij wijze van samenvatting van de gehouden discussie zijn drie vragen
aangetekend.
1. Vertoont de roman die op autobiografische gegevens steunt een andere ethiek
dan die van het werkelijke leven? Deze vraag, die zou vervallen wanneer men houdt
dat de inhoud niet afzonderlijk beoordeeld mag worden, wordt in de theorie van het
romaneske universum de centrale vraag naar de verhouding tussen de twee ethische
niveaus. Allereerst wordt gesteld dat het geen wezenlijke betekenis heeft voor deze
kwestie of de stof van de roman autobiografisch is of niet. En ter verduidelijking
volgt dan: ‘Er bestaat geen identiteit tussen de eigen levenservaring van de schrijver
en de verwerking ervan in de roman’. Wanneer we echter onder de eigen
levenservaring van de schrijver méér verstaan dan de puur uiterlijke voorvallen die
hij meemaakte en ook zijn voorstellingsvermogen en gedachte en belevingswereld
erbij betrekken, dan is het voor een goede roman juist wél een vereiste dat er een
identiteit bestaat tussen de levenservaring van de auteur en de verwerking daarvan
in zijn boek. Daaraan moet de literatuur immers haar persoonlijke karakter ontlenen;
daarom ook mogen vorm en inhoud niet gescheiden worden en heeft literaire waarde
iets met levenswaarde te maken. Het gegeven antwoord wijst er terecht op dat het
niet de bedoeling van een schrijver is de lezer het lichten van zijn doopceel
gemakkelijk te maken, maar in zijn te enge omschrijving vertroebelt het een inzicht
in de verhouding tussen schrijven, leven en lezen dat zou kunnen voorkomen dat
men vastloopt op de weg van een autonome literaire moraal.
2. Heeft de literaire kritiek de taak het ethisch onvolmaakte in de roman te
signaleren?
Het antwoord luidt: nee. ‘De goede kritiek zal niets anders te doen hebben dan
na te gaan in hoeverre de stof op een artistiek-waarachtige wijze is bewerkt...’. Ook
hier is de formulering arm en het probleem te snel afgedaan, waarschijnlijk weer
vanuit dezelfde overtuiging dat literatuur een monade is, gescheiden van alle andere.
3. Is het literaire oordeel los te maken van het ethische?
Deze vraag wordt niet apart beantwoord, waarschijnlijk omdat zij, benaderd vanuit
de theorie van het romaneske universum, te nauw verwant is aan vraag 2. De visie
van Fens zou hier weer rijke nuanceringen kunnen aanbrengen.
Ter illustratie hiervan de mening van de vergadering over pornografie. Hieronder
werd verstaan: beschrijvingen van sexuele handelingen die geheel buiten het
geïntegreerde mensbeeld getrokken zijn. Daaraan voegde men toe: bestrijding kan
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alleen efficiënt geschieden door opvoeding; pornografie is nooit literatuur; alleen
schrijvers en bevoegde critici kunnen uitmaken wat pornografie is.
Deze laatste opmerking maakt het waar-
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schijnlijk dat de definitie gezien moet worden in de lijn van de opvatting over een
eigen literair universum. Het hierboven uitgesproken vermoeden dat de eigen literaire
ethiek moeilijk anders dan inhoudelijk toepasbaar zou zijn wordt dan echter
bewaarheid zodat de definitie haar bruikbaarheid voor de literatuur verliest.
Bovendien biedt zij in dat geval geen wezenlijk inzicht in de verhouding tussen
literatuur en moraal. Is zij wél gebaseerd op de normale ethische normen dan zou
dat, daar de eerste roman die het geïntegreerde mensbeeld weergeeft nog
geschreven moet worden, een fnuikend oordeel met zich meebrengen over de tot
nu toe verschenen romans waarin sexuele handelingen beschreven werden. Weer
kan de opvatting van Kees Fens hier wat meer licht brengen. Pornografie heeft geen
literaire waarde omdat zij geen levenswaarde heeft. De pornograaf is de man die
in zijn geschriften de menselijke relaties verbreekt in plaats van die te cultiveren.
Hij kan dit doen door tendentieuze beschrijvingen van sexuele handelingen, maar
ook op talloze andere manieren. Hij kan ook morele pornografie plegen. Kenmerkend
is dat hij de menselijke relaties ‘verdingmatigt’ en een nauw omschreven onderdeel
laat doorgaan voor alles wat er over de mens te zeggen valt. Terwijl de levenswaarde
van de literatuur juist is: het omvormen van gebeurtenissen in belevenissen, doet
de pornograaf het omgekeerde. Pornografie is dus ook met onze ‘gewone’ moraal
te verwerpen, niet omdat ze niet in het romaneske universum past, maar omdat ze
het menselijke afbreekt en dus niet in óns universum past.
Paul Koch

Vlaamse Sociale Week
De 41ste Vlaamse Sociale Week die van 23 tot 25 september plaats vond in De
Haan was in veel opzichten een succes. Nog nooit was het aantal deelnemers zo
hoog en de medewerking zo intens. De voorzitter, senator Hulpiau, was er blijkbaar
zelf door verrast: niet alleen zeer veel belangstelling voor de grote referaten, maar
daarna ook voor de discussie in de verschillende werkgroepen. Het delicate thema
van deze studieweek, ‘Christendom, Arbeidswereld, Arbeidersorganisaties’,
beantwoordde kennelijk aan een vraag die in de rangen van de christelijke organisatie
lééft. En dit is ongeveer de structuur van deze vraag: de christen moet de wereld
met de groeiende industralisering en socialisering niet alleen aanvaarden, hij moet
er in werken. Vanzelf komt hij dan te staan voor het probleem van de samenwerking
met andersdenkenden. Welke is dan, in deze situatie, de juiste betekenis van de
specifiek christelijke arbeidsorganisaties?
Prof. Dr. C. Kwant maakte als eerste spreker een analyse van de technische
samenleving. De arbeid, als het ‘bruikbaar’ maken van deze wereld, is wel altijd een
noodzakelijke component geweest in de samenleving. Maar de tegenwoordige
maatschappelijke orde moet heel speciaal gedefinieerd worden als ‘arbeidsbestel’,
- dit in tegenstelling dan met de vroegere vormen die (te exclusief) gebaseerd waren
op eigendom. De beredeneerde arbeid, hoofdfactor in een steeds toenemende
produktiviteit, wordt determinerend voor de voornaamste aspecten van het leven
van de mens zelf: in het steeds complexer wordende produktieapparaat loopt de
mens gevaar zich in zijn arbeid te verliezen en tot een loutere schakel gereduceerd
te worden. A. Vanistendael, Secretaris-Generaal van het Internationaal Christelijk
Vakverbond, omschreef de vragen welke deze samenleving van de arbeid stelt aan
het geloof. Noch theoretisch, noch praktisch heeft de godsdienst de eigen
wetmatigheid die het leven van de wereld nu beheerst, geïntegreerd. De primauteit
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van de arbeid en de zucht naar meer welvaart hebben in het katholieke denken
geen ernstige en positieve benadering gevonden. De Kerk verkoos de spanningen
die zich in het moderne arbeidsbestel voordoen te ignoreren. Bepaalde spanningen
tussen geloof en wetenschap werden misschien opgelost op wijsgerig vlak, maar
meer dan ooit blijven voor de arbeider een aantal problemen hangen die de oorzaak
zijn van een groei-
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ende onverschilligheid tegenover de godsdienst die buiten het leven staat. Het
‘aggiornamento’ van de Kerk is juist de poging om op deze vragen een zinvol
antwoord te geven. Kanunnik P. De Haes en Kanunnik M. Fraeyman, Algemeen
Proost van het A.C.W., betoogden dat de christenen vanuit een authentieke beleving
van hun geloof positief kunnen en moeten meerwerken aan de opbouw van een
meer menselijke wereld. Zij moeten zich realiseren dat het christendom ‘de
godsdienst is van de menswording in het reële leven’. In concerto moet de
heilsboodschap van liefde en rechtvaardigheid gerealiseerd worden in en door de
industriële samenleving.
In een opmerkelijk referaat stelde Herman De Geest, hoofd van de Studiedienst
van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, dat gelovigen en niet-gelovigen
alleen reeds op grond van hun gemeenschappelijk menszijn samen de wereld steeds
meer ‘bewoonbaar’ moeten maken. De taak van de christelijke organisaties, die
zich inzetten in de tijdelijke orde, kan er derhalve niet in bestaan specifiek christelijke
oplossingen te verdedigen naast en tegen de werking in van de andersdenkenden.
Beide groepen moeten solidair en in gemeenschappelijke dienstbaarheid werken
aan de uitbouw van een betere wereld. Het zou dus verkeerd zijn de christelijke
sociale oganisaties te beschouwen als structuren ter bescherming van de christelijke
gemeenschap. Het christendom moet integendeel door contact met andersdenkenden
tot ‘volwassenheid’ komen. Evenmin kan het de bedoeling zijn een ‘christelijke
maatschappij’ te willen opbouwen en daarbij klakkeloos uit te gaan van enkele grote
beginselen. Deze kritiek was zo verhelderend en vaak zo scherp, dat het wel
bijzonder jammer was dat het laatste deel van de uiteenzetting, over de positieve
rol van de christelijke organisaties, niet meer uitgewerkt kon worden. Tenslotte
handelde W. D'Havé, hoofd van de Studiedienst van het Algemeen Christelijk
Vakverbond over ‘De taken van de christelijke arbeidersbeweging’. De christelijke
sociale organisaties moeten hun volle betekenis bewaren, niet alleen als ‘sociale’
strijdmacht, maar ook als ‘christelijke’ groeperingen. Geleid door de fundamentele
beginselen van ‘de waarheid, de rechtvaardigheid, de liefde en de vrijheid’ zullen
ze zich - voor zover dat concreet realiseerbaar is - samen met de andersdenkenden
inzetten voor de humane uitbouw van de wereld; de naam ‘christelijk’ moeten ze
echter met overtuiging handhaven als het ‘kwaliteitsmerk’ van hun bijdrage. De
problematiek die hier behandeld werd is veelzijdig. Eén grote vraag vooral werd
aangeraakt die zowat overal in de lucht hangt. Denken we slechts aan de beslissing
van de Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, in nov. van verleden
jaar, om voortaan iedere verwijzing naar godsdienstige beginselen en dus ook de
1
naam ‘christelijk’ te laten vallen . Of aan de grondige, wetenschappelijke dialoog
tussen christenen en marxisten die dit jaar in Salzburg begonnen werd en nu in
Hamburg zal voortgezet worden. Internationale communistische en socialistische
tijdschriften hebben in de laatste maanden hele reeksen artikelen aan het probleem
van de samenwerking tussen christenen en communisten gewijd (we denken met
name aan de Revue Internationale du Socialisme en de World Marxist Review). In
mei van dit jaar werd dezelfde kwestie resoluut aangepakt door Prof. Dr. E. Leemans
op een studieweekend van de Katholieke Werkliedenbond (K.W.B.). Over het
algemeen staat men in het katholieke milieu echter nog maar aan een schuchter
begin. Vele christenen kunnen datgene wat steeds meer evident wordt, nog maar
moeilijk aanvaarden. Karl Rahner betreurde op de jongste Adelbertlanddag in
Rotterdam dat de christenen over het algemeen zo weinig creatief bijdragen tot 't
scheppende denken en zich meestal met de rol van ‘conservatieve waarschuwers’
1

Cfr. H. Hoefnagels, De koerswijziging der christelijke vakbeweging in Frankrijk, in Streven,
juli 1965, pp. 979-987.
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en ‘afremmers’ tevreden stellen. In de toekomst wordt er echter van de christenen
een verant-
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woorde en bewuste inzet gevergd in eerbied voor en in samenwerking met
andersdenkenden. Zoals A. Vanistendael nog eens betoogde, moet men enerzijds
de onrechtvaardige structuren hervormen en anderzijds de morele
verantwoordelijkheidszin van de christen ontwikkelen. Deze idee werd trouwens
twee jaar geleden al gelanceerd in het Manifest van de K.W.B. Dat dit Manifest meer
positieve erkenning heeft gevonden bij andersdenkenden dan in sommige klerikale
kringen, bewijst nogmaals dat de behoudsgezinde reflex van de christen, op welk
gebied dan ook, nog niet tot het verleden behoort.
Is de grondoorzaak van dit fenomeen niet te zoeken in het feit dat katholieken
nog al te vaak blijven opereren met traditionele (en verouderde) categorieën over
kerk en maatschappij? Categorieën die eigenlijk niet origineel en specifiek christelijk
zijn, doch die op een bepaald ogenblik in de geschiedenis door de Kerk tot de hare
werden gemaakt en nu maar steeds door blijven werken. In het achterhoofd van
velen zit nog het middeleeuwse schema van een kerk die totaal - ook sociologisch
- samenvalt met de menselijke gemeenschap, een soort van kerkstaat die de
gemeenschap beheerst en waarin uiteraard geen plaats is voor andersdenkenden,
laat staan niet-gelovigen. Dat de these- en hypothesetheorie nog niet overwonnen
is, bleek weer duidelijk uit de Conciliediscussies over de religieuze vrijheid. Het
ideaal van een monolitische kerkstaat is historisch misschien wel te begrijpen, maar
heeft nooit aan de werkelijkheid beantwoord. Zacht uitgedrukt is het een filosofische
‘ketterij’.
Daarentegen groeit nu onweerstaanbaar het inzicht dat de christen zijn heil moet
verwerven door samen met alle mensen de voorwaarden te creëren waarin iedere
persoon in vrijheid zijn verantwoordelijkheid kan opnemen. Rahner formuleerde dit
als volgt: ‘Juist voor het christendom is de mens toch degene die in vrijheid bepalen
kan of hij zich aan het heil of het onheil overgeven zal. Wat dat betreft is er gewoon
niets nieuws aan de hand, maar wat wél nieuw is: de overrompelende mogelijkheden
die de mens in vergelijking met vroeger heeft gekregen, die grote vrijheid waarin hij
zichzelf vindt als verantwoordelijk tegenover zichzelf. Deze ontwikkeling is juist uit
het christendom voortgekomen, hoezeer vele christenen zich er ook tegen verzet
hebben’.
Noël Molisse
Marcel Van Gijsegem

Het zesde Internationale Thomistische Congres
In het gebouw der Cancelleria te Rome werd 6-11 sept. 1965 het zesde internationale
Thomistische Congres gehouden. Deze congressen, waarvan de bijeenkomsten
om de vijf jaar plaats hebben, worden uitgeschreven door de Romeinse Accademia
di San Tommaso, waarvan de beide kardinalen Pizzardo en Browne de voorzitters
zijn, terwijl de secretaris C. Boyer S.J. het eigenlijke werk verricht voor alle regelingen
die te treffen zijn. Zoals in Rome gebruikelijk is komen er bij begin- en slotzitting
nog enkele hoogwaardigheidsbekleders en worden de deelnemers in Castel Gandolfo
door Z.H. de Paus ontvangen en toegesproken.
Als algemeen thema was aangegeven: God in de filosofie van S. Thomas en in
de hedendaagse wijsbegeerte. Dit thema zal wel gekozen zijn met de blik gericht
op de uitbreiding van atheïstische theorieën of levenshoudingen, die in sommige
landen zelfs tot het geldende systeem zijn verheven, waaromtrent Paus Paulus VI
meermalen zijn bekommernis uitte, ook in zijn toespraak tot de congressisten.
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Uiteraard zijn veel deelnemers clerici uit Europa en enigen van overzee, en velen
uit de Romeinse kerkelijke Universiteiten en Athenea, maar er zijn ook talrijke leken,
o.a. Et. Gilson en de Amerikaan Vernon Bourke uit S. Louis, de voorzitter van de
wereldfederatie van alle wijsgerige verenigingen van katholieken; ja zowel het
spreekgestoelte als de voorzittersstoel werd ook een keer ingenomen door een
vrouwelijke hoogleraar (professoressa in het Italiaans geheten), So-
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fia Vanni Rovighi van de katholieke Universiteit van Milaan. Niet-katholieke
professoren, o.a. Jean Wahl van de Parijse Sorbonne, namen ook aan alles deel
en de juist genoemde hield ook een referaat. Vertegenwoordigingen waren er van
talrijke Insituten, faculteiten en Universiteiten, waarbij Leuven en Nijmegen niet
ontbraken.
In de openingszitting sprak de Franse Académicien Etienne Gilson over de
opvatting omtrent het Goddelijk Zijn in S. Thomas' filosofie. Zwaar werd onderlijnd
hoe S. Thomas menigmaal herhaalt, dat God uitgaat boven alles wat wij van Hem
kunnen weten en zeggen; zö vaak werd dit door S. Thomas herhaald, dat men hem
tot de agnosticisten ging rekenen. De uitwerking hiervan bracht Gilson er toe, zonder
paradoxaal te willen spreken, toch te wijzen op het uitermate positief karakter van
de zogenaamde negatieve theologie; S. Thomas, die eigenlijk nooit anders schreef
dan over en voor God, zegt nimmer, dat we in het geheel geen kennis over God
zouden hebben. De heldhaftige verovering van de zekerheid omtrent ons
alles-overstijgend niet-weten vormt juist onze hoogste Gods-kennis waartoe wij het
in dit leven kunnen brengen.
De meermalen neergeschreven verwijten, dat S. Thomas' denken te latijns zou
zijn, beantwoordde Gilson door er op te wijzen, hoe veel van zijn wijsgerige taal,
begrippen en techniek uit Griekenland stammen; hoe S. Augustinus, èèn der
belangrijkste invloeden van S. Thomas' theologie, zo veel met de Griekse Plotinus
meedacht, en de grote Cappadociërs zowel als Joannes Damascenus, die door S.
Thomas nooit lang uit het oog verloren wordt, Grieken waren. Het is vol diepe
oecumenische geest te beseffen, hoe zeer bevrucht het denken van S. Thomas is
door de traditie van het christelijk Oosten.
In menige verhandeling werden de ‘Gods-bewijzen’, door S. Thomas ‘wegen naar
God’ geheten, geanalyseerd, in hun achtergronden blootgelegd of geïnterpreteerd,
o.a. door Lotz en Geurtsen, in termen en begrippen die van de eigentijdse
wijsbegeerte stammen, waarin echter ook evenals in Thomas' middeleeuws latijn,
diepe gedachten te verwoorden zijn. Dat die wegen naar God tot het gebied der
metafysica behoren werd meermalen benadrukt. Blijvend op het terrein der
natuurwetenschappen of alleen werkend met formele methodes raakt men nog niet
aan het Godsprobleem. Dat S. Thomas' terminologie, sterk beïnvloed door Aristoteles'
fysische beschouwingen, aanleiding biedt tot kritiek vanuit deze
wetenschapsmethoden valt niet te ontkennen; sommige sprekers poogden dan ook
- over het slagen daarvan was niet ieder van gelijke mening - om de eigenlijke
kerngedachten van S. Thomas' Godsargumenten te ontbolsteren en te stellen buiten
het bereik der aanvechtbaarheid vanuit die hoek. Voor hen die steeds gewend zijn
de taalanalytische, mathematisch logische, axiomatische of natuurwetenschappelijke
methodiek te hanteren is het moeilijk om niet waardeblind te worden in het land der
metafysica, waar de Onbewogen Albeweger van S. Thomas' eerste weg gezocht
moet worden.
De wijsgerige visies van Gabriel Marcel, van Miguel de Unamuno, van Martin
Buber en Dante zijn alle wel kort aangeraakt; het filosofisch geloof van Karl Jaspers,
Heideggers positie als ambigu beschreven, de drieste Godloochening van Nietzsche
en 't atheïsme van de Spanjaard Santayana werden door verschillende sprekers
vooral in de korte sectiereferaten ter sprake gebracht. Door Lotz werd Heideggers
ontologische differentie benut om in dat kader de vierde weg van S. Thomas in te
passen. Overeenstemmig over interpretatie en achtergronden van al zijn ‘wegen
naar God’ was onder zovelen niet te verwachten. Nog het meest valt te onderlijnen
wat Fabro, professor aan de Universiteit van Perugia, uitwerkte omtrent de
gedachtengang van de vierde weg, waarin Platonisme en Aristotelisme worden
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gesynthetiseerd, en waarop S. Thomas ook in zijn andere werken tot in zijn allerrijpste
periode terugkomt. Het vraagstuk van de waarden in het atheïstisch humanisme,
de betrekkingen tussen atheïsme en het ‘voelen van God’, de Godservaring,
waarover meermalen gehandeld wordt, het begrip van natuurwet of natuurordening
in de ethiek -
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dit laatste door Prof. Dondeyne uit Leuven behandeld -, de vraag of de visie van
Merleau-Ponty consequent atheïtisch is, ook de kennis over God bij Duns Scotus,
en op de slotzitting uitwerking door de Lubac van de vraag naar traditie en nieuwheid
in de probleemstelling over het Godsbestaan bij Teilhard de Chardin, waren met
talrijke andere onderwerpen de hoofdpunten die meestal in de vier secties (pl.m.
60 referaten in totaal, over twee der congresdagen verspreid, met wel zeer weinig
of geen toegemeten discussietijd) aan de orde kwamen.
In zijn toespraak tot het congres drukt Z.H. Paus Paulus VI zijn verlangen uit, dat
er een antwoord zou gegeven worden op zijn vragen naar een serieus en klaar
onderzoek van het denken der hedendaagse mensen die verdwaald zijn in het
atheïsme. Tevens verwachtte de Paus dat deze studies zouden bijdragen om de
geringschatting te doen verdwijnen in de kringen van sommige gelovigen ten opzichte
van de eigen zekerheden der filosofische wijsheid, nu verschillenden een soort
fideïsme laten herleven, daar alleen het kennen in de verschillende vormen der
wetenschappen door hen als waardevol kennen wordt geacht. Het aanhangen van
metafysische stellingen gronden zij dan enkel op een wilskeuze. De traditionele leer
der Kerk, die opkomt voor de rol der natuurlijke rede, met name in de theologisch
genaamde ‘preambula van het geloof’ wordt dan ondergraven. De Paus verhulde
niet dat het Thomisme in sommige kringen wantrouwen en afkeer verwekt. Een
systeem dat in de loop der eeuwen schools wordt en zich in zulk een kleed vertoont,
kan zich met spitsvondigheden zijn gaan bezighouden. Maar het werk van S. Thomas
in zijn geheel genomen is niet zo decadent geworden en is nog niet ten gronde
gegaan. Het wekt nog de bewondering van grote geesten en is vruchtbaar in talloze
volgelingen. In zijn streven om iets van eeuwige waarheid te bereiken is het
Thomisme noch middeleeuws noch behoort het aan een of ander volk of geslacht
in het bijzonder: het heeft een geldingskracht boven tijd- en ruimte-begrenzingen
uit, en derhalve ook voor de mensen van vandaag.
De Paus herhaalde de woorden van zijn voorgangers en heel naderukkelijk Pius
XII' aanbeveling voor het werk van S. Thomas als een veilige norm bij het onderricht
in de gewijde wetenschap. Hiermede wilde hij geenszins het gezag aantasten van
zoveel andere christelijke denkers uit Oost en West. Met haar aanbevelingen bedoelt
de Kerk niet aan S. Thomas exclusief het gezag van leermeester te geven noch elk
van zijn stellingen op te willen leggen. Evenmin houdt dit in een zeer gewettigde
verscheidenheid van scholen en systemen te willen afsluiten en wel allerminst de
juiste vrijheid van onderzoek uit te bannen. De voorkeur aan S. Thomas' visie betoond
is geen exclusivisme. De hoop werd uitgesproken, dat deze naar Rome gekomen
denkers de beginselen, methoden en de geest van S. Thomas op de nieuwe taken
waarvoor de hedendaagse problematiek ons stelt, mogen aanwenden.
H. Robbers

Inleiding tot Gabriel Marcel
In de serie Wijsgerige Monographieën (het Wereldvenster, Baarn) verscheen onlangs
1
een boekje over de Franse wijsgeer Gabriel Marcel . Het is maar een beknopt werkje.
Dit brengt natuurlijk altijd de moeilijkheid met zich mee dat er aan de gedachten van
een wijsgeer tekort wordt gedaan of dat zeker de geest die zijn werk bezielt niet
wordt onderkend of overgedragen op de lezer. Bij een figuur als Marcel is dit gevaar
des te groter omdat hijzelf het systematische al minimaliseert en wij het dus vooral
1

Dr. J.H. Nota S.J., Gabriel Marcel. Het Wereldvenster, Baarn, 1965, 116 pp., f 6,90.
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zullen moeten hebben van een overdracht van zijn geest waarin wij dan actief
moeten gaan participeren. Alleen een regelmatig vertoeven bij zijn werken in een
sympatisch mededenken schijnt wel de enige weg om zo'n overdracht te bewerken.
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In eerste instantie hebben wij dan ook wel wat weifelend het boekje van Prof. Nota
ter hand genomen. Wij verwachtten niet veel meer dan een soort overzicht van
werken en gedachten van de besproken figuur, dat ons wel veel
wetenswaardigheidjes vermag te brengen, maar dat aan de eigenlijke geest van
zo'n figuur voorbijgaat en wel voorbij moet gaan. Onze verrassing tekent de
verdienste van de schrijver. Hij weet langs de bespreking van de grote motieven
van het denken van Marcel - de strakke lijnen die het architectonische geraamte
vormen van deze denkwereld - ons eigen nadenken binnen te voeren in de eigen
mentaliteit van Marcels benaderen van de werkelijkheid en in ons een zekere
sympathie te verwekken voor deze denker die altijd op weg is. Sympathie is natuurlijk
een niet te onderschatten hulp voor werkelijk verstaan. In dit rusteloze zoeken van
Marcel vinden wij ons dan steeds meer geconfronteerd met de verschillende lagen
van het menselijk bestaan en hun onderlinge verhoudingen in een altoos levendig
gehouden besef van de betrekkingen van die verschillende bestaansintensiteiten
in de enkele mens tot de ‘ander’ en tot de wereld waarin zij beiden leven. In de
meest verhevigde vorm van dit samen bestaan stelt zich dan op een heel eigen
wijze en toch spontaan de vraag naar de Transcendentie. Een vraag die juist ook
als vraag een licht werpt op alle stadia die Marcel in eigen ervaring heeft doorlopen.
Hij heeft er moeizaam alle licht dat hij er in kon vinden uitgepuurd in een voortdurende
herneming van de ervaren vraagstellingen van alle niveaus om er ons in een grote
onbaatzuchtigheid mededeling van te doen. Leveren wij ons daaraan over dan kan
het niet anders of ook ons bestaan wordt verhevigd en verrijkt.
Dat deze overtuiging bij lezing van dit werkje bij ons kan groeien toont dat Prof.
Nota een werkelijke inleiding heeft geschreven op Marcel die ons echt binnenvoert
in die eigen wereld, er ons de weg in wijst en een voortdurende uitnodiging voor
ons is zelf naar die rijke bron te gaan. Een licht kritisch moment dat wij aantreffen
doet ons beseffen dat wij bij het ons naar hartelust te goed doen aan wat Marcel
ons geeft toch nooit onze eigen eigenheid behoeven te verliezen. Iets wat noch
Marcel noch Nota zouden willen, maar dat het besef hiervan in deze inleiding leeft,
verhoogt er alleen maar de waarde van.
Dr. A.J. Boekraad, M.H.M.

Nieuwe Nederlandse literatuur
De Prijs der Nederlandse Letteren 1965 is toegekend aan de thans
achtenzeven-tigjarige dichter J.C. Bloem. Geïnteresseerden wijs ik nog even op de
definitieve uitgave van zijn Verzamelde Gedichten (Polak en Van Gennep), die zowel
gebonden als in paperback verkrijgbaar zijn.
In tegenstelling tot Bloem zal Jan Mens in menig literatuurboekje ontbreken, toch
wil ik niet nalaten zijn nieuwe Keuromnibus (Arbeiderspers) te vermelden, waarin
opgenomen zijn: Marleen, De Blinde Weerelt en Er wacht een haven.
Van Conrad Busken Huet verscheen een herdruk van zijn klassieke Het land van
Rembrand (Kruseman) in een enigszins door Dr. A. Alberts verkorte editie. Met 36
illustraties.
Van de dichteres Frederique ten Harmsen van der Beek verscheen, nadat zij
reeds jarenlang in tijdschriften gepubliceerd had, eindelijk haar debuutbundel Geachte
Muizenpoot en achttien andere gedichten (Bezige Bij). Gedichten die in heel wat
bloemlezingen terecht zullen komen.
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Wil den Hollander-Bronder schreef inmiddels een derde boek met ervaringen van
een hollandse boerin in Frankrijk En de boer hij ploegde voort (Kosmos). Indische
Nederlanders zijn de hoofdpersonen in de nieuwe roman van Margaretha Ferguson
getiteld Het bloeden der haaien (Arbeiderspers). Het valt in twee delen uiteen,
waarvan het eerste in Nederland en het tweede deel in het vooroorlogse Indië speelt.
En als laatste vrouw in deze kroniek Bibeb (pseud. van Bibeb Lampe-Sout-
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berg). Haar boek Bibeb en Vips verdient vermelding omdat zich onder de Vips
verschillende prachtige portretten van auteurs bevinden, o.a. van Wolkers, Van
Duinkerken, Vestdijk en Lucebert. Een uitgave van Polak en Van Gennep. Vestdijk
werd weer herdrukt bij Nijgh en Van Ditmar. Ditmaal een paperback-uitgave van
twee van zijn bekendste werken, De koperen tuin en Het zevende zegel.
Nederlandse en Belgische diplomaten leverden literaire bijdragen voor de
bloemlezing Per diplomatieke koerier (Strengholt). In Oefeningen voor een derde
oog (Arbeiderspers) vindt u gedichten, essays en vertellingen van de bioloog D.
Hillenius. Bij dezelfde uitgever verscheen van Henk Romijn Meijer Duivels oorkussen.
Een bundel met drie novellen waarvan de titelnovelle bekroond werd met een
regeringstoelage voor jonge letterkundigen.
Het is 25 jaar geleden dat er van de dichter Pareau een bundel verscheen. Nu kwam
bij Querido een nieuwe bundel Sonnetten. Bij Contact zag een paperbackherdruk
het licht van Aafjes' Het gevecht met de muze waaraan tevens werden toegevoegd:
Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938 en Verspreide eerste gedichten.
De redacteur van het Hollands Maandblad, K.L. Poll, debuteert als dichter met de
bundel In huis (Bezige Bij). Prof. Dr. N. Beets, die als schrijver L.A. Koelewijn heet,
zorgde voor een nieuw Boekvinkdeeltje Mikken op de voorruit (Querido). In dezelfde
serie een herdruk van Bernlefs Stenen spoelen.
Tenslotte vier uitgaven van Uitgeverij De Galg in Brugge, (in Nederland
vertegenwoordigd door Polak en Van Gennep), pocketboekjes die door hun formaat
aan Witte Beertjes doen denken. Allereerst een bundel polemieken van Hedwig
Speliers met de titel Wij galspuwers, dan van Laurens Veydt Het lichamelijk
onderscheid en van Jan Walravens Jan Biorix, en als laatste van Weverbergh Een
dag als een ander, geen roman maar een pamflet over het middelbaar onderwijs.
J. Groot

Beeldende kunst in België
Het seizoen in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel
Karel Appel opende het nieuwe Brusselse seizoen met een overtuigende
overzichtstentoonstelling. Vergeleken met die van Amsterdam (Streven, aug., 1965,
p. 1135) was zij wat het aantal werken betreft (78) minder indrukwekkend, zij was
ook zo nog boeiend genoeg. De (Franse) catalogus bracht het er minder goed van
af dan zijn Nederlandse tegenhanger. Is het dan echt zo moeilijk om voor dergelijke
initiatieven de krachten te bundelen?
Van Rauschenberg werden de vierendertig illustraties bij Dante's Inferno
tentoongesteld. Na de barbaarse kleurenexplosie van de Europeaan Appel valt het
fijnzinnige in de composities van de Amerikaan Rauschenberg des te meer op.
Rauschenberg is geen primitieve geweldenaar, maar een meditatief beschouwer
van het complexe hedendaagse bestaan, waarvan hij de structuren en reflexen
reeds in Dante's zangen terugvindt. De vergelijking van zijn fotofrottages met de
Dante-illustraties van Botticelli of van Blake steunt niet enkel op het gelijke onderwerp
maar ook op de gelijke geaardheid van de artistieke persoonlijkheid. Het is misschien
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niet zonder zin eraan te herinneren dat Rauschenberg deze suite begonnen is in
1959 en er gedurende achttien maanden ononderbroken aan doorwerkte. Zijn
kopiisten van 1965 maken het zich vaak iets gemakkelijker.
Na Rauschenberg kwam een grote op-art-tentoonstelling (tot 14 nov.) onder de
titel ‘licht, beweging en optiek’. Als we Appel een ogenblik willen beschouwen als
vertegenwoordiger van de instinctieve cobrafiguratie en Rauschenberg als de
pop-artist, dan maakt deze op-tentoonstelling het overzicht van de tendensen in de
hedendaagse beeldende kunst helemaal rond. Men plaatst deze richtingen graag
tegenover elkaar. Men beschouwt ze dan vanuit een absoluut standpunt: ieder op
zich als de aflossing van een vroegere stijleenheid. In feite
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horen ze alle tegelijk evenzeer tot het hedendaagse kunstfenomeen. Zij vullen elkaar
aan in de verkenning van de concrete mens op zoek naar zijn plaats in een
geseculariseerde en verpersoonlijkte wereld. Dat men er nog altijd tegenstellingen
van wil maken bewijst slechts hoe taai onze begrippen zijn.
Samen met de tentoonstelling over de visuele experimenten wordt ook een
tentoonstelling gehouden van Etienne-Martin (5 tot 28 nov.), een van de
oorspronkelijkste en echtste beeldhouwers van vandaag. Hij was door Sandberg
ook in het Vondelpark uitgenodigd (Streven, aug., 1965, p. 1095, ill. 2). In Nederland
was Etienne-Martin reeds bekend door zijn tentoonstelling in het Stedelijk te
Amsterdam en in het Van Abbe-museum te Eindhoven. In België is dit zijn eerste
grote tentoonstelling. In Middelheim heeft men hem nog niet ontdekt. Etienne-Martin
o

( 1913) heeft zelf eens gezegd dat de bestaansreden van zijn beeldhouwkunst te
zoeken is in het scheppen van een lichaam waarin men kan binnentreden. Hij wil
beelden maken die de mens omvatten en hem zijn plaats geven in een groter bestel.
Hij spreekt van sculptures-refuges, sculptures-abris, sculptures-cavernes. ‘Een werk
dat men slechts van de buitenkant kan bekijken, geneert me. Ik vind bijvoorbeeld
de beeldgraven van de Etrusken prachtig; de beelden uit Oceanië waar gaten,
holten, tabernakels in zijn. En ook de kostuums van het Chinese toneel,
wapenuitrustingen, alles wat oosters is. In de westerse kunst hou ik het meest van
barok: de biechtstoelen die op bogen uitlopen en voortgroeien in een weelde van
engelen, zijn beelden waarin men kan doordringen’. Dit maakt de samenhang van
Etienne-Martins thematiek evident. Of hij zijn werk nacht, koppel of woning noemt,
het gaat steeds om de omhulling en de bevestiging van het bestaan door ‘iets
anders’, iets mysterieus en toch vertrouwd waaraan men zich helemaal over kan
geven.
Op 18 november wordt een tentoonstelling geopend van Voor-Perzische kunst
uit de streek van Amlach, ten zuid-westen van de Kaspische Zee. De bronzen van
Loeristan vormen in de kunstgeschiedenis een begrip. De keramiek van Amlach is
niet minder merkwaardig. Zij is pas sedert enkele jaren bekend en was voor het
eerst te zien op een grote tentoonstelling te Parijs en te Essen in 1961 en 1962. Het
geldt hier een verzameling van toevallig door boeren gevonden grafgiften uit
megalitische graven, vermoedelijk uit de 9e en 8e eeuw voor Christus. Door het
succes op de kunstmarkt aangemoedigd gingen de Perzische boeren door met hun
lukrake opgravingen, zodat alle wetenschappelijke aanduidingen omtrent de eerste
vondsten ontbreken. Dit succes is gemakkelijk te verklaren door het feit dat deze
plastiek het moderne vormgevoel zo direct aanspreekt, vooral dan in zijn prachtige
dierfiguren (tot 3 december).
Verder in het seizoen zijn nog tentoonstellingen voorzien van Arman, Yves Klein,
de etnografische verzameling van de stad Antwerpen, Campendonck, en de
Amerikaanse beeldhouwkunst. Ook het Gemeentekrediet zal zijn reizende
tentoonstelling van Belgische kunst, die door haar compromissen al veel herrie heeft
veroorzaakt, (Streven, nov. 1964, p. 197) begin 1966 in Brussel laten zien. In de
avant-garde-zaal van het Paleis voor Schone Kunsten, Aujourd'hui, zijn in november
Klapheck (tot 6 nov.), Boshier en Caulfield (13 tot 27 nov.) te zien. In de kleine zalen
Vlerick (tot 9 nov.), Willequet (12 tot 24 nov.) en Lismonde (26 nov. tot 8 dec). Over
de hele lijn dus een belangrijk en boeiend programma.

De eeuw van Rubens
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Nog te Brussel is op 15 oktober een belangrijke tentoonstelling geopend over de
zeventiendeeeuwse beeldende kunst in de zuidelijke Nederlanden. Zij sluit aan bij
de ‘De eeuw van Bruegel’, die twee jaar geleden een overrompelend succes kende.
Vierhonderdvijftig schilderijen, tekeningen, gravures en beelden zetten de leidende
kunstenaarspersoonlijkheden (Rubens, Van Dyck, Jordaens) in het licht, maar willen
meteen een beeld geven zowel van de meest gebruikelijke iconografische thema's
als van de verschillende genres (portret, stilleven, landschappen, bloemen- en
jachtstukken).
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Kunstspreiding
Brussel geeft duidelijk de toon aan. Maar de provincie laat zich nu minder dan
vroeger onbetuigd. Charleroi opende het seizoen met een grote
Pignontentoonstelling. Slechts Antwerpen schijnt na de biënnale volledig uitgeput.
In Deinze organiseerde de nieuwe galerij MAS goede tentoonstellingen van Wyckaert
en Mara, twee Vlamingen die in het buitenlang een goede beurt maken. Maurice
o

Wyckaert ( 1923) is een groot lyrisch talent, dat sterk in de Vlaamse traditie
geworteld zit. Hij verheerlijkt de schoonheid en de weelderigheid van het bestaan
in het symbool van het helle landschap. ‘Geen parafrase’ zei Wyckaert me eens.
Direct naar de voedende grond, de natuur. Geen natuur in prentjes, maar natuur
als leven, als groei en beweging. Pol Mara is anders geaard. Hij is brozer. Hij kan
die felheid niet aan. Te zeer geïntrigeerd door het chaotische gezicht van de
cultuurwereld van vandaag, is hij niet in staat het felle leven dat erachter staat te
vatten. Daarom is hij waarschijnlijk ook zo gevoelig voor het modieuze. Maar hij
overwint het toch telkens door de eerlijkheid waarmee hij probeert de antagonismen
waar hij voor komt te staan, tot eenheid te brengen.
In leper startte kunstgalerij Britannique met het Parijse graveursatelier M. La-courière,
waarvan Terry Hass, Horst Kalinowski, Berto Lardera, Zoran Music, Luc Peire,
Enrique Peycere, Edgard Pillet, Gustave Singier, Ferdinand Springer en Anna
Staritsky deel uitmaken. In Brugge organiseerde de Bank van Parijs en de
Nederlanden een Luc Peire-tentoonstelling bij gelegenheid van het verschijnen van
een monografie over deze schilder. Na een jarenlange afwezigheid neemt Peire op
het ogenblik weer actief deel aan het kunstleven door verschillende tentoonstellingen,
o.a. te Brussel in de nieuwe galerij Studio 65. Het Provinciaal comité voor
kunstambachten en industriële vormgeving van West-Vlaanderen nam het gelukkige
initiatief om in hun mooie expositieruimte van het Huidevettershuis te Brugge de
Zwitserse banieren uit de expo van Lausanne tentoon te stellen.

Edgard Tytgat
Het ministerie van nationale opvoeding en cultuur zette een boekenreeks op onder
de titel Meesters van de hedendaagse schilderkunst in België. Na de uitgebreide
serie Momografieèn over Belgische kunst die, in een weliswaar trager ritme, nog
altijd verschijnen (onlangs een deeltje over Roel D'Haese en een over Victor
Bourgeois), wil deze serie nu wetenschappelijk werk verrichten met de publikatie
van beschrijvende catalogi. Niemand anders dan een openbare instantie kan zich
nog voor een dergelijke taak spannen. Het eerste deel is gewijd aan de sympathieke
Edgard Tytgat. Albert Dasnoy vertelt in een eerste deel, op een manier zoals Tytgat
dat deed in zijn schilderijen, het leven van de schilder. De vlotte verhaaltrant belet
Dasnoy echter niet het vertekende literaire portret van Tytgat van heel wat scheve
voorstellingen te zuiveren. Hij laat hem zien als de ingenieuze verteller, die niet
goed zijn plaats vond in de ernstige wereld van de schilderkunst, vooral niet nadat
de kritiek hem ontdekt had en van hem een ‘grote’ schilder wilde maken. De inleiding
is geïllustreerd met een achttal kleurplaten en een veertigtal grote
zwartwit-reprodukties. Een bio-en bibliografie sluit hierbij aan. Het tweede deel
bestaat uit een beschrijvende catalogus van het geschilderd oeuvre, gedeeltelijk
gebaseerd op het register dat Tytgat met vrij grote nauwkeurigheid van zijn werk
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bijhield. De catalogus bevat meer dan negenhonderd nummers, waarvan al de nog
gekende werken in klein formaat worden gereproduceerd. In dezeflde serie bereidt
Eimle Langui nu een studie over Fritz van den Berghe voor.
G. Bekaert

Beeldende kunst in Nederland
Museum Fodor, zorgenkind
Met het Amsterdamse Museum Fodor is het eigenlijk een wat merkwaardige zaak.
Het ligt prachtig centraal in de stad aan de Keizersgracht (609) bij de
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Vijzelstraat, dicht bij Munt en Kal verstraat, goed bereikbaar met een flink aantal
tramlijnen en dank zij een blauwe zone voor de deur zonder al te grote
parkeerproblemen. Het is een mooie, charmante expositiegelegenheid, niet te groot
en niet te klein, nog niet zo lang geleden gedeeltelijk vernieuwd, waarbij de architect
o.a. een fraaie benedenzaal gemaakt heeft met uitzicht op de tuin. Er valt eigenlijk
niets op het museum aan te merken, met uitzondering misschien van de lelijke trap,
het storende sierparket in de eerste twee bovenzalen en een niet al te beste
verlichting in de laatste twee zalen boven. Essentieel is dit alles evenwel geenszins,
Museum Fodor is en blijft een museum dat vrijwel alles heeft wat men van een
museum mag verwachten. Toch is Fodor een zorgenkind. Het ligt niet in de loop,
er wordt weinig van betekenis gedaan, er komen weinig mensen. De vraag is wat
de oorzaak is en wat het gevolg. Voor zover ik kan beoordelen wordt Fodor al
jarenlang door de directie van de Gemeentemusea min of meer verwaarloosd omdat
er te weinig mensen komen, terwijl er geen krachtige en systematische pogingen
worden ondernomen om meer mensen aan te trekken. Als er een belangrijke
tentoonstelling wordt gehouden (zoals vorig jaar oktober de manifestatie ‘Visie op
een wand’) komen er prompt meer bezoekers. Het gebodene evenwel is slechts bij
wijze van hoge uitzondering verrassend. De werkelijk belangrijke tentoonstellingen
worden steeds geconcentreerd in het Stedelijk Museum, zetel van directie en
museumstaf (Fodor heeft geen eigen conservator). Fodor is een onduidelijke
dépendance. Gezien de kwaliteiten van Fodor is dit een betreurenswaardige
toestand, die op zo kort mogelijke termijn uit de weg geruimd zou moeten worden.
De afgelopen maand echter is er in Fodor een expositie gehouden die beslist niet
zonder betekenis was. Behalve een aantal schilderijen uit eigen bezit toonde het
museum ook een kleine dertig metaalplastieken, die werden ingezonden ter
mededinging naar de Van der Rijn prijs (zie Streven, oktober 1965, p. 85).
Behalve de plastieken van winnaar Artur Antonio Varela troffen me de constructies
van de zeer jonge, nog onbekende Jan Jacobs, die in Haarlem lessen gevolgd heeft
aan de Academie. Om het werken met metaal volledig onder de knie te krijgen heeft
hij enkele jaren gewerkt op een scheepswerf en in een constructiebedrijf. In een
werkplaats in Amsterdam-noord voert hij thans zijn constructies uit, (voorlopig?)
klein van formaat, goed van vorm en materiaalbehandeling, overtuigend en eerlijk.
De inrichters van de expositie hebben de fout gemaakt het bekroonde werk van
Varela, ‘Micromegas’ in de ontoegankelijke tuin op te stellen, waardoor men deze
plastiek niet goed en niet van alle kanten kon zien. Van Varela was vorige maand
ook een aantal beelden bijeen op een boeiende expositie in de voortvarende Galerie
Swart, op korte afstand van Fodor gehuisvest in het goed verbouwde pand
Keizersgracht 478.

Atelier II
In maart van dit jaar werd de eerste Atelier-tentoonstelling gehouden in het
Amsterdamse Stedelijk Museum, een prijzenswaardig initiatief van directeur mr.
E.L.L. de Wilde, die op deze manier in staat is werk van jonge kunstenaars in zijn
museum te laten zien zonder te vervallen in (wegens ruimtegebrek onmogelijke)
eenmanstentoonstellingen of (vervelende, onevenwichtige) groepstentoonstellingen.
Atelier II vond in oktober plaats. Voor deze tweede momentopname was de gehele
rechtervleugel van de benedenverdieping van het hoofdgebouw beschikbaar, zodat
ditmaal niet acht maar elf kunstenaars elk een zaal tot hun beschikking kregen. De
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inrichting was nog steeds niet in overeenstemming met de waarde van de expositie,
die geen compleet, afgerond beeld wil of kan geven, maar wel een interessante
dwarsdoorsnede oplevert van een aantal stromingen. Men had nu een gestencilde
catalogus gemaakt (zie Streven, april 1965, p. 716), die op aanvraag beschikbaar
was. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerste Atelier-tentoonstelling.
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Tot de kunstenaars van wie werk te zien viel, behoorden o.a. Leo Dooper (sterke
tekeningen van gedeformeerde figuren, enigszins verwant aan Ans Wortel, van wie
nog tot 7 november werk te zien is in Felison te IJmuiden-oost), Gerard Leonard
van den Eerenbeemt (misschien nog op zoek in wat weke, pastelkleurige
schilderijen), Jan Henderikse (niet oninteressante pop-art kasten), David Kouwenaar
(abstracte gouaches met landschappen en plantenvormen, fraai van kleur en
beweging; van hem valt ook een expositie bij Magdalene Sothmann te melden), Ko
Oosterkerk (etsen vol tekst, vaak gebaseerd op psalmen, dit keer toch wat minder
overtuigend dan anders), Rob Otte (knappe, boeiende grafiek), Cornelius Rogge
(een van onze jonge beeldhouwers) en Aat Verhoog (tekeningen en grafiek, veelal
gebaseerd op het paard van Troje. Zijn recente werk is nog steeds vol kwaliteiten
maar spreekt mij persoonlijk minder aan dan dat uit 1962/63. Waarschnijlijk komt
dit omdat Verhoog tegenwoordig m.i. wat opzettelijk virtuoos bezig is).
Het was een leuk idee om naast drie etsen van Oosterkerk ook de gebruikte
zinkplaten te exposeren. Een duidelijker persoonlijke toets (misschien te bereiken
door elke kunstenaar zijn eigen zaal te laten inrichten, uiteraard volgens bepaalde
richtlijnen) zou de reeks Ateliertentoonstellingen nog aan aantrekkelijkheid kunnen
doen winnen.

Constant in Den Haag
Tot en met 21 november wordt in het Haags Gemeentemuseum een
overzichtstentoonstelling gehouden van het werk van Constant Nieuwenhuys,
vroeger lid van de Cobra-groep, nu bouwend aan z'n New Babyion. Dit New Babyion
is een visie op de samenleving van de toekomst, gebaseerd op een analyse van
de sociale werkelijkheid van dit moment. Zij veronderstelt een levenseconomie ter
vervanging van de geldeconomie en is gericht op een creatieve levenswijze van de
massa. In tekeningen, maquettes en theorieën stelt Constant zijn visie op een
komende creativiteit aan de orde. Sinds 1960 is hij voortdurend bezig met de
uitwerking van zijn ideeën die gebaseerd zijn op een toekomst met ongekende
mogelijkheden voor de menselijke samenleving. In zijn eigen woorden: ‘de grote
non-stop happening die wij te verwachten hebben, wanneer de creatieve potentie
van de gehele mensheid eenmaal ontketend wordt, zal het aangezicht van de aarde
net zo ingrijpend veranderen als de organisatie van de pro-duktiearbeid dit gedaan
heeft sinds het neolithicum. Het tijdperk van de homo ludens ligt voor ons’.

Beeldhouwwerk in Den Haag
Eveneens tot en met 21 november is in het Haags Gemeentemuseum een
verzameling beeldhouwwerk te zien, bijeengebracht door het Zwitserse
beeldhouwersechtpaar Nelly en Werner Bär. De voorkeur van het echtpaar bij de
opbouw van hun verzameling is uitgegaan naar de figuratieve kanten van de
hedendaagse beeldhouwkunst. Vanaf Rodin zijn vrijwel alle inmiddels klassiek
geworden namen van de moderne beeldhouwkunst in hun collectie aanwezig:
Picasso, Matisse, Renoir, Despiau, Archipenko, Maillol, Pompon, Laurens, Lipchitz,
Zadkine, Barlach, Germaine Richier, Marino Marini. Ook bevinden zich in de
verzameling verschillende werken van Zwitserse beeldhouwers. Aparte vermelding
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verdient de in Parijs werkende Giacometti, waarvan in Amsterdam een grote
tentoonstelling wordt gehouden. Behalve een zestigtal beelden worden in Den Haag
ook tekeningen van beeldhouwers geëxposeerd, waaronder bladen van Auguste
Rodin en van Henry Moore.

Wetenswaardigheden
De Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant heeft in Deurne
het Museum Dinghuis geopend. Het uit de zestiende eeuw daterende gebouw, dat
aan de Gemeente Deurne toebehoort, is geheel gerestaureerd. Voor de eerste
expositie die in het Dinghuis wordt gehouden heeft de kunstenaar/verzamelaar dr.
Henk Wiegersma een deel van zijn werk en van zijn collectie in bruikleen afgestaan.
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De Amsterdamse kunstschilder Rik van Bentum, van wie werk gekocht is door o.a.
het hoofdstedelijke museum, is voor het volgend studiejaar benoemd tot Associate
Professor of Painting aan de Tyler School of Art van de Temple University te
Philadelphia. Vorig jaar vervulde hij een soortgelijke leeropdracht aan het Kansas
City Art Institute.
In het Stedelijk Museum ‘Het Catharina Gasthuis’ te Gouda wordt nog tot en met
21 november een expositie gehouden van schilderijen en plastieken van de Haagse
kunstenaar Draijer. De tentoonstelling werd geopend door de burgemeester van
Gouda.
Hoewel strikt genomen vallend buiten het terrein van de beeldende kunst is deze
ontwikkeling naar mijn smaak toch belangrijk genoeg om te worden vermeld: met
ingang van begin oktober is aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzonder lectoraat
ingesteld in de middeleeuwse archeologie met de nadruk op de kastelenkunde
(castellologie). Totdusverre bestond een dergelijke studierichting in ons land nog
niet. De Nederlandse Kastelenstichting te Den Haag heeft door te ijveren voor het
instellen van dit lectoraat een belangwekkende bijdrage geleverd tot de verdieping
van de kennis van de middeleeuwse archeologie. Tot lector is benoemd dr. J.G.N.
Renaud, internationaal erkend deskundige op het gebied van kastelen en
middeleeuws glas en aardewerk.
Tijdens een receptie in het Amsterdamse Trippenhuis heeft de heer LaurenS.J. Bol,
de vertrekkende directeur van het Dordrechts Museum (zie Streven, oktober 1965,
p. 84) de erepenning in brons van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
ontvangen uit handen van de kunsthistoricus prof. J.Q. van Regteren Altena, die
vertelde dat deze onderscheiding slechts zelden is verleend. De toekenning ervan
is bedoeld als hommage aan de heer Bol, middelpunt en slachtoffer in de Dordrechtse
museumkwestie.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
H. Schmidt S.J.
De Constitutie over de heilige Liturgie
Tekst, genese, kommentaar en dokumentatie. Patmos, Antwerpen, 1964,
252 pp., ingen. F. 190.
Hiermee heeft H. Schmidt een standaardwerk over Vaticanum II en de Liturgie
bezorgd. S., sedert jaren professor te Rome aan de Gregoriana-universiteit en
tevens aan het pauselijk liturgisch instituut van de benedictijnen aldaar, was goed
op de hoogte van de werkzaamheden zowel van de vernieuwde Goede Week als
van de herziening van het Pontificale, de activiteiten van de studiegroep der
Ritencongregatie. Tenslotte is hij ook nauw betrokken geweest bij de voorbereidingsen uitvoeringscommissies van het tweede Vatikaans concilie. Daarom, maar wellicht
nog meer omwille van de informaties uit eerste hand die ten grondslag liggen aan
de uitgebalanceerde vakkundige commentaar, is dit boek voor vaklieden onmisbaar.
Ook alle anderen die zich eens en voorgoed op de hoogte willen stellen van wat er
thans omgaat in de Kerk met haar evoluerende liturgie, zullen hier vinden wat zij
zoeken. In dit opzicht is het tweede gedeelte van de publikatie belangwekkend. De
theologie van het concilie en haar eerste constitutie worden er behandeld in vijf
overzichtelijke themata: God met ons, Christus centrum van de kosmische
ontwikkeling, de heilige tekenen, het Woord Gods en het volk Gods. Bij dit alles
leest het boek werkelijk prettig door het korreltje humor dat alle ernst reliëf geeft en
omwille van enkele ondeugende opmerkingen die uit het ‘document humain’ te
voorschijn komen. Aanzienlijk is het materiaal dat in de bijlagen werd opgenomen:
namenlijsten van alle leden en consultoren van de uitvoerings- en
voorbereidingscommissies, lijsten ook van de verschillende riten waarin de
eucharistie-vieringen werden gehouden, van de mondelinge interventies in de aula
van het concilie met o.m. in extenso die van kardinaal Montini en van patriarch
Maximos, en eindelijk de lijst van referenten en de cijfers van de uitslagen der
stemmingen. Dit is misschien wel het opmerkelijkste boek dat tot nog toe over het
concilie en de liturgie geschreven is. Het mag in geen enkele bibliotheek ontbreken.
S. De Smet

Prof. Dr. K.H. Miskotte
Het wezen der joodse religie
Bijdrage tot de kennis van het joodse geestesleven.
Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, z.j. (1964), 560 pp.
Miskotte, de vorige Leidse dogmatiek-hoogleraar, is een unieke figuur in theologisch,
filosofisch en cultureel Nederland. De herdruk van zijn grootste en zeer gezochte
boek moge dan ook het onthaal vinden waar het in wetenschappelijke kringen recht
op heeft. Hij wil in dit boek een ‘Wesensschau’ geven van de joodse religie, aan de
hand van joodse denkers, vooral van Cohen, Buber en Rosenzweig. Uiteraard
spreekt in de reconstructie het eigen standpunt van deze hervormde, Barthiaans
geïnspireerde denker geducht mee, en bij zijn kritiek niet minder. Katholieke
dogmatici, wijsgeren, exegeten en godsdienstfenomenologen vinden hier literatuur
van hoog gehalte. Onzerzijds heeft vrijwel alleen Erich Przywara S.J. deze bronnen
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zozeer aangeboord. Het is ondoenlijk, dit boek in een recensie samen te vatten. De
auteur is enige monografieën van de r.k. zijde waard. Bij de hoognodige
herwaardering onzerzijds van het O.T. en van het jodendom zullen we ons voordeel
moeten doen met zijn baanbrekend werk. Onze vele punten van kritiek betreffen
dan ook niet het wetenschappelijk niveau, maar de wijsgerige, hermeneutische en
theologische opvattingen. Om toch nog een bepaalde plaats te noemen, vestigen
we hier de aandacht op pag. 508 v.: wij zouden het O.T. in sommige gevallen anders
interpreteren en in alle gevallen als feilloze norm aanvaarden. We hopen, dat
Miskotte's oeuvre in katholieke academische kringen spoedig de belangstelling gaat
ondervinden die het verdient.
P. den Ottolander

Jürgen Fangmeier
Erziehung in Zeugenschaft-Karl Barth und die Pädagogik
(Besler Studien zur historischen und systematischen Theologie, Band
5) EVZ-Verlag, Zürich und G.F. Callenbach N.V., Nijkerk, 1964, 716 pp.,
f 43.70.
Een groot denker als Barth is het waard, dat men in zijn oeuvre motieven naspeurt
die ook buiten zijn vakgebied een rol spelen. Het zeer lijvige proefschrift van
Fangmeier overziet heel de pastorale en theologische levensloop van de Bazelse
emeritus-hoogleraar. Zijn boek is voor dogmatici belangrijker dan voor
opvoedkundigen, al komen er zeer veel onderwerpen ter sprake die voor de
godsdienstpedagogie en heel de opvoeding interessant zijn: spel, liefde, humor
evengoed als straf en dwang. Schr. biedt weinig nieuws, behalve de raadpleging
van ongepubliceerde Barthiana (21-42, 125-162) en de weergave van pro- of
anti-Barthiaanse reacties in het Duitse taalgebied. Katholieke Barth-literatuur negeert
hij bijna helemaal, evenals anderstalige publikaties. De voornaamste verdienste lijkt
de beschrijving van het conflict Barth-Gogarten, het exposé over de doopleer en de
exegetische kritiek op de huwelijks- en gezinsopvatting. Tegen de methode is veel
in te brengen: niet genoeg uitdrukkelijke samenhang van de vele onderdelen met
elkaar en met het hoofdthema, de argumentatie wordt vrijwel steeds vervangen door
homiletische en journalistische uitroepen, verslag van pastorale bevindingen of het
noemen van een bijbeltekst. Weinigen zullen deze turf helemaal lezen, maar velen
kunnen dank zij de inhouds- en literatuuropgave iets van hun gading vinden, waarbij
kennis van Barth's theologie vereist is.
P. den Ottolander

R. Schnackenburg
Règne et royaume de Dieu
Essai de théologie biblique, vert. R. Marlé (Etudes Théologiques, 3).
Edit. de l'Orante, Paris, 1965, 325 pp.
De aankondiging van het Godsrijk vormde het hoofd-, om niet te zeggen ‘uitsluitend’,
thema van Jezus' prediking. Het Tweede Vatikaans Concilie ziet dit Godsrijk in zijn
beginfase nu reeds verwezenlijkt. In en door de Kerk krijgt het zijn gestalte, al blijft
het tevens eschatologisch einddoel. Anderzijds beschouwen talrijke protestantse
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theologen Jezus' verwachting van een onmiddellijk Godsrijk als het meest afdoend
argument om een kerkstichting door Jezus, tijdens zijn aards bestaan, te ontkennen.
R. Schnackenburg, de bekende katholieke exegeet van Würzburg, publiceerde in
1959 in het Duits deze bijbel-theologische studie, o.i. veruit de beste op dit gebied.
Hij behandelt de genetische ontwikkeling van het thema in het Oud Verbond, in de
Joodse literatuur van Jezus' tijd, bij de historische Jezus zelf, en ten slotte in de
beginnende Kerk. Zeer genuanceerd (dit blijkt reeds uit de titel met het onderscheid
tussen ‘Rijk’ en ‘Heerschappij’ van God), open voor een oecumenisch dialoog,
exegetisch steeds diep doordacht (al kan men voor een of andere detailconclusie
van mening verschillen) is dit werk onmisbaar voor ieder vaktheoloog. Ook voor
andere, met theologische problemen vertrouwde lezers, die zoeken naar een dieper
inzicht in de opvattingen, verwachtingen en bedoelingen van de historische Jezus,
meer bepaald met betrekking tot de Kerk, dient deze studie aanbevolen te worden
als een van de meest fundamentele.
J. Van Torre

Dr. H. v.d. Linde
Europa en de Oecumene
Romen en Zonen, Roermond, 1965, 30 pp., f 2.50.
Deze inaugurele rede handelt over de mundane omvang van het missionaire
eenheidsstreven van het christelijke Europa in de geschiedenis.
W. Boelens
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Ch. Moeller
L'homme moderne devant le salut
(Coll. Points d'appui) Edit. Ouvrières, Paris, 1965, 216 pp., ing. NF. 12,30.
De bekende schrijver van Littérature du XXe siècle et le christianisme beschouwt
vanzelf de moderne mens van de literatuur uit, terwijl hij onder ‘le salut’ spontaan
de christelijke hoop legt: richting en vrede reeds in dit leven. Maar die schrijver is
ook theoloog, met een bijzondere aandacht voor Oosterse Kerken en oecumenisme;
daardoor legt hij, in de horizon van de christelijke hoop, ook de christelijke eenheid,
de eenheid onder de mensen. Dit boek nu, vrij schematisch voorgesteld en weinig
uitgewerkt kwam voort uit een reeks van voordrachten. Zijn bevindingen, inzichten,
voorkeur bracht de voordrachtgever er in samen: hoe, niettegenstaande veel
hinderpalen, bestanddelen van die hoop in verscheidene ongodsdienstige schrijvers
leven en doorwerken, - hoe ze bij de godsdienstige kunstenaars dominerend wordt,
inspiratie en hunkeren. Zeer veel kunnen we bij hem leren, al is de uitwerking van
de schema's niet helemaal voltooid.
Em. Janssen.

Prof. Dr. Th. L. Haitjema
De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming
Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.
's-Gravenhage, 1964, 336 pp.
Het werk omvat de Nederlandse reformatorische tijd vanaf het midden der 17e eeuw
tot het begin der 20e eeuw: men kan het een geschiedenis van theologische
schermutselingen tussen synodes en voorgangers noemen. Tot een enigszins
boeiende theologische visie komen we pas bij de strijd van Afscheiding en Doleantie.
Men mist een bijbelse bezinning op het wezen van Kerk en Ambt. En verder zal niet
slechts van katholieke zijde opgemerkt worden, dat schrijvers visie op Nederland
als ‘een protestantse natie’ (304) zowel voor het ontstaan van onze staatkundige
zelfstandigheid als voor onze huidige staatkundige situatie een theologische fictie
is, hoezeer men zich ook op de Oud-testamentische Verbondstheologie beroept.
Het hele werk is ervan een bewijs dat men tot bekrompen theologie geraakt indien
men niet over nationale en confessionele grenzen heenziet ter eigen verrijking. De
laatste twee zinnen van het werk spreken de anachronistische suggestie uit, dat de
komende grondwetsherziening ‘wegen zal uitstippelen om in nieuwe vormen het
reformatorisch karakter van staat en volk ten onzent te eerbiedigen’ (326). Dit alles
‘onder volledige erkenning van gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid in ons
volksleven’ (ib.).
W. Boelens

Godsdienst
R. Adolfs O.S.A.
De Kerk is anders
Over de wezenlijke opgaven van het christendom. Amboboeken, Utrecht,
1964, 168 pp.
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Een felle aanklacht tegen hetgeen in de hierbij gebruikelijke terminologie heet de
‘triomfalistische houding’, het ‘valse spiritualisme’ van de Kerk, de Kerk als ‘gesloten,
beveiligd religie-reservaat’, de hiërarchie als ‘machtsinstituut’. Hetgeen niet beduidt
dat schr. geen behartigenswaardige dingen zegt: Het moet komen tot een ‘open’
katholicisme, dat binnenkerkelijk volledige burgerrechten schenkt aan theoloog en
leek, een plaats inruimt ook voor de niet-conformisten, de hele moraal opnieuw
vanuit het Evangelie belicht, in werkelijke dialoog treedt met de reformatie en zelfs
met het communisme. Maar de auteur is vaak te éénzijdig. Zeker is de Kerk een
‘gebeuren’, maar zij is toch ook een goddelijke ‘instelling’; ongetwijfeld is de
‘katholiciteit’ een nog te vervullen opdracht, maar tevens is zij nu reeds een
wezensbezit van de Kerk. Wij zouden de essentialistisch-dogmatische visie op de
Kerk niet zozeer willen ‘vervangen door’ dan wel ‘aanvullen met’ een
historisch-existentiële. Met de positieve voorstellen van schr. kan men grotendeels
akkoord gaan. Maar men ontkomt niet aan de indruk dat schr. meer dan eens aan
‘zelfkwelling’ doet en dan in een steriel negativisme vervalt, zo b.v. in zijn appreciatie
van het Duitse episcopaat tijdens het Nazibewind en nog in de herderlijke brief van
1963. Wij twijfelen er niet aan dat deze opstellen geschreven werden ‘uit liefde voor
de Kerk’. Misschien werd de manier van schrijven ingegeven door het lezerspubliek
dat schr. voor ogen stond. De ernst van de
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opgeworpen problemen, die evident reëel zijn, vergde o.i. nochtans een dieper
beredeneerde, een historisch meer preciese, een meer genuanceerde en meer
evenwichtige behandeling.
J. Van Torre

Avontuur in Geloof, Hoop en Liefde
Brieven van een Kleine Broeder van Jezus aan verwanten en vrienden,
1946-1960. Patmos, Antwerpen, 1965, 205 pp., Fr. 95.
Seminarist, Witte Pater, Kleine Broeder van Jezus... de Sahara, de mijnen van
Couillet, het proletariaat van Chili, weer de Sahara, de Indianen van Venezuela en
het dodelijk verkeersongeval te Boom op 22 november '60; ‘Maar het avontuur speelt
zich niet af in de wind noch in de koude noch in de ravijnen noch in de bergen, maar
in het geheime tasten van de ziel die haar God zoekt’. Dit is geen literatuur; het is
een tijdsdocument, een brok ‘levensrevisie’ zoals die thans binnen de kerk op gang
is en als zodanig van belang voor elke zoeker, voor iedereen die ergens vastzit met
het conflict tussen het burgerlijk christendom en het evangelie. De waarde van dit
document zit ook nog in toevallige opmerkingen over gebed, apostolaat, armoede,
vriendschap en vooral over de louterende opgang naar de God van leven en van
dood. Voor velen zal de presentatie van dit werk door de inmiddels zelf overleden
E.H. Prof. Flor Hofmans een garantie zijn. Jammer dat de kaft iets van het vrome
genre heeft.
C. Coppens

J. Massaut
La Paroisse (Paroisse et Liturgie, 67)
Biblica, Brugge, 1965, 245 pp., F. 150.
De toenemende literatuur over de parochie bewijst dat steeds meer naar de echte
zin van de pastorale structuur en ook naar de betrekkelijkheid ervan gevraagd wordt.
Naast de vele sociologische geschriften is dit boek van een pastoor uit de
industriezone van Charleroi een welkome aanvulling vanuit de pastorale praktijk.
Voor de priesters en de leken (o.m. in de nog zo sporadisch voorkomende parochiale
raden) ligt hier inspirerend materiaal.
J. Kerkhofs

Wijsbegeerte
Gabriel Marcel
De ondergang van de wijsheid
Vert. door Dra. A.M.C. Roth. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1965,132 pp.
De reeks ‘Wetenschap en Bezinning’ heeft al verschillende werken van de bekende
Franse wijsgeer vertaald. In Le déclin de la sagesse schrijft hij over ‘het oneindig
tragische karakter van de geestelijke situatie van de wereld van onze tijd’ (130),
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over positivisme, technocratie, materialisme, demoralisering en conformisme t.a.v.
de publieke opinie. Zijn betoog over deze ook o.i. fatale verschijnselen is meer
essayistisch en oratorisch dan streng wijsgerig, maar bevat verschillende impulsen
die we dienen te overwegen. Schr. distantieert zich ook van het integralisme, en
keert zich tegen de irrationalistische, grof existentialistische uitleg van zijn gedachten.
Ondanks zijn pogingen, de techniek e.d. positiever te waarderen dan in andere
werken, lijkt hij ons ook in dit werk debet aan pessimisme en spiritualisme. Het boek
is vlot leesbaar, mits men geen hoge eisen stelt aan nauwkeurige begripsvorming
en argumentatie. De vertaling leverde niet altijd onberispelijk Nederlands op.
P. den Ottolander

Mondige mens
Voorwaarden - Vervulling
Dekker en van de Vegt, Nijmegen-Utrecht, 1965, 120 pp.
Deze bundel bevat de voordrachten welke in november 1964 op initiatief van de
Nijmeegse Wijsgerige Faculteitsvereniging ‘Thaumasia’ werden uitgesproken. De
initiatiefneemster is al eerder met een soortgelijke publikatie voor het voetlicht
getreden. De kern van de onderhavige bundel wordt gevormd door vijf opstellen.
Prof. Dr. J. Thurlings bespreekt onder de titel ‘Onmondige samenleving?’ de vraag
of technocratie, verzakelijking en massificatie noodzakelijk een bedreiging vormen
voor de menselijke vrijheid en mondigheid. Zijn antwoord is genuanceerd-negatief.
Dr. J. Arntz analyseert op boeiende wijze de zakelijkheid, het recht en de liefde als
wijzen van menszijn. Prof. Dr. B. Delfgaauw geeft een schematisch overzicht van
de argumenten voor en tegen het godsbestaan, argumenten die hij telkens in een
aporie ziet eindigen, en maakt vervolgens een sprong van de dialektiek naar de
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praxis. Dr. L. Nauta spreekt over de mondige mens in de hedendaagse literatuur,
met als stelling: ‘in literair werk dat die naam verdient, wordt de onherkenbaarheid
van de ander manifest’. Prof. Dr. H. Fortmann behandelt tenslotte de vraag of een
gezonde en evenwichtige psychische ontplooiing onontbeerlijk is voor mijn geluk.
Het antwoord luidt bevestigend. Aan deze vijf voordrachten gaat een aantal kortere,
soms zeer korte beschouwingen vooraf, eerder verschenen in het Nijmeegs
Universiteitsblad als inleiding op het congresthema. De initiatiefneemster zou zich
wel moeten bezinnen op de formule van haar publikatie die ze nu voor de derde
maal heeft toegepast. Zolang het afdrukken van de inleidende teksten samen met
de eigenlijke voordrachten vooral ten doel heeft een publikabel aantal bladzijden te
verzekeren - en vrijwel alle inleidingen zijn te kort om voor iets anders te dienen blijft men het gevaar lopen dat de koper zich lichtelijk bekocht zal voelen.
H. van Luijk

Dr. A. de Wilde
Geschiedenis van de westerse filosofie I Historisch overzicht. II Teksten
Broekman & de Meris, Amsterdam, 1965, resp. 215 en 200 pp., resp. f
11.50 en f 10.-.
Deze handige boekjes zijn gegroeid uit onderwijs aan een sociale academie. Schr.
gaat voor een groter publiek behoorlijk diep op de stof in, maar doet dit buitengewoon
helder en levendig. Hij houdt steeds voeling met het geografisch kader, de culturele,
godsdienstige en politieke geschiedenis. Zijn werk is aan te bevelen voor filosofische
studieclubs onder kundige leiding. Beginnelingen in de wijsgerige vakstudie kunnen
er jarenlang van profiteren. Zelfs belangstellende leken kunnen we het aanraden,
mits men niet cursorisch gaat lezen, maar beide deeltjes telkens benut als
naslagwerk, met behulp van naamregisters, schema's en inhoudsopgaven. Schr.
is behalve vakfilosoof ook vrijzinnighervormd theoloog. Dat drukt vooral een stempel
op zijn reconstructie van het christendom, en niet alleen daarop. Noch hij, noch de
recensent kan alle besproken denkers door eigen uitvoerige lectuur kennen. Uiteraard
hoeft schr. niet alle nuances en reserves aan te geven die in monografieën vereist
zouden zijn. Als pertinent fout trof ons enkel de weergave van Scotus (106). De
auteur moge ons niet chauvinistisch vinden, wanneer we het historisch
onverantwoord noemen, dat hij de hele scholastiek na Biel zonder excuus of
motivering negeert. Behalve de thomist (?) Suarez vermeldt hij n.b. alleen de namen
Mercier en Beysens, zonder zelfs op hun standpunt in te gaan. Maar alles bij elkaar
genomen is zijn publikatie een hartelijke gelukwens waard, mede om de
tekstenverzameling, die in ons taalgebied uniek is.
P. den Ottolander

La Vérité
Actes du XXIIe congrès des Sociétés de Philosophie de langue française,
Brux.-Louvain 1964.
I: Sections, 332 pp., F. 420; II: Séances plénières. Nauwelaerts, Leuven,
1965, 128 pp., F. 104.
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Een goede inhoudstafel helpt om wegwijs te worden in dit labyrint waar zeventig
Franse denkers langs verscheidene hoogstaande bijdragen pelgrimeerden naar de
waarheid. Waarheid in de ontologie, waarheid in logica en wetenschap, waarheid
in symbool en kunst, waarheid in de praxis, waarheid in de geschiedenis en tenslotte
waarheid binnen de ontwikkeling van haar eigen geschiedenis: maar waar blijft de
Waarheid? In één van de meest interessante communicaties, omtrent de ‘wording
van de waarheid van Hegel tot Heidegger’, constateert prof. Flam, dat het officieel
marxisme thans tot een onveranderlijke metafysische dialectiek werd veranderd,
en dat ook Heidegger in zijn recent boek Gelassenheit bij een nieuwe metafysica
van het goddelijke zijn zou zijn aangeland. Wij worden, volgens Heidegger, vanuit
een ‘eeuwige’ waarheid geroepen. Maar dan moet wel met meer aadrang dan ooit
de vraag worden herhaald: wie is deze waarheid? Op deze vraag wordt hier alleszins
een rijke en gezaghebbende convergentie van zoeklichten gekeerd. - De plenaire
zittingen van het congres schonken al hun aandacht aan de gespannen en soms
hachelijke situatie waarin de waarheid zich in de hedendaagse wereld bevindt. Haar
gelaat blijft gesluierd te midden van het boeiend en geleerd spel van menselijke
genialiteit, van mythos en wetenschappelijkheid, van logistische experimenten, van
aloude alètheia en ultramoderne zijnsonthulling, van de vele zonden tegen de
waarheid die men bij elke overhaaste classificatie begaat. Uit deze Acta straalt een
grote, ontroerende liefde tot de waarheid en tevens die welingelichte, ietwat hulpeloze
bescheidenheid die zo aangrijpen kan wanneer veel bevoegde mensen het samen
over het enige noodzakelijke hebben.
A. Poncelet
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J.J.G.A. Kockelmans
De fenomenologische psychologie volgens Husserl
(Randgebieden, 10). Lannoo, Tielt-Den Haag, 1964, 400 pp., ing. F. 170,
geb. F. 195.
In dit boek tracht S. de ontwikkeling te schetsen van Husserls inzichten omtrent het
probleem van het subject. Het eerste hoofdstuk bevat een kort overzicht van de
geschiedenis der empirische psychologie tot 1900. In de volgende hoofdstukken
worden de verschillende stadia beschreven welke Husserl heeft doorgemaakt;
bijzondere nadruk wordt gelegd op het feit dat Husserl enerzijds de
natuurwetenschappelijke (empirische) psychologie als ongeschikt afwees, anderzijds
de laatste fundering van de subject-problematiek zocht in de constitutie van het
transcendentale (idealistische) ego. In een laatste hoofdstuk onderwerpt S. Husserls
inzichten aan een korte kritiek en laat hij zien, in welke zin men mogelijk nog van
een fenomenologische psychologie zou kunnen spreken. De studie is zeer goed
gedocumenteerd; de auteur heeft niet enkel alle werken van Husserl zelf
doorgewerkt, doch ook de verschillende interpretaties ervan. En toch is het boek
vlot en helder geschreven; de moeilijke inzichten van Husserl heeft hij voor een
breder publiek toegankelijk gemaakt. Met de idealistische interpretatie echter van
Husserls constitutie-begrip zullen niet allen akkoord kunnen gaan.
F. Vandenbussche

William A. Luijpen
Phenomenology and Metaphysics
Duquesne University Press, Pittsburgh, Pa.; Editions E. Nauwelaerts,
Louvain, 1965, 202 pp., $5.50.
Schr. vestigt de aandacht op de zeer vele betekenissen van wijsgerige vaktermen:
niet alleen van metafysiek en fenomenologie, maar eveneens van contingentie,
causaliteit, niets, zijn en zijnde. Zo verklaart hij ettelijke misverstanden, ook de
vergissing dat allerlei divergenties louter terminologisch misverstand zouden zijn
(77v.; o.i. niet genoeg volgehouden op 143, 158). Dit boek werd vooral door
Heidegger geïnspireerd, en wil nogmaals aantonen, dat een existentiële
fenomenologie zoals schr. die opvat, niet atheïstisch is. Hij levert wel enige kritiek
op Heidegger, maar polemiseert toch vooral tegen neoscholastieke metafysici als
De Petter en Geurtsen. Zijn poging, zich vrij te pleiten van idealisme, lijkt niet
geslaagd, en daardoor wordt de opbouw van een wijsgerige godsaffirmatie o.i. mede
dubieus, hoe eerlijk en sympathiek het streven ook aandoet. De historische typering
van de neoscholastiek (bijv. XI, 47) bevreemdde ons. Deze wijsbegeerte kan men
toch niet afdoen als repristinatie omdat zij zich meer distantieert van een bepaalde
fenomenologie dan schr. uiteraard wil. Hier zit misschien achter, dat hij nog kort
geleden de door hem geprefereerde richting meende te kunnen typeren als ‘de
filosofie van vandaag’ (Fenomenologie en atheïsme, p. 62).
P. den Ottolander

Sociologie
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Bevolking en Gezin
Publikaties van het centrum voor bevolkings-en gezinsstudiën, Ministerie
van Volksgezondheid en van het Gezin, nr. 4.
In deze hoogstaande serie is het vierde nummer (1964) bijzonder boeiend. F. van
Heek en C.E. Vervoort belichten een enquête over ‘opzet en probleemstelling van
een onderzoek betreffende de doorstroming van lager naar voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs in Nederland’; hierop volgen drie strikt demografische
studies over het gewenst aantal kinderen (Gh. Julemont en J. Morsa), over de
binnenlandse migraties in België (H. Damas) en over de echtscheidingen (J. Van
Houtte).
J. Kerkhofs

H. Carrier & Ph. Laurent
Le phénomène urbain
(Recherches économiques et sociales, 2), Aubier, Paris, 1965, 260 pp.
De zeer degelijke Revue de l'Action Populaire, uitgegeven door de jezuïeten van
het gelijknamig centrum, heeft in de laatste jaren een aantal artikelen gewijd aan
de groeiende versteedsing en aan de technische en maatschappelijke gevolgen
daarvan. Twaalf van deze essays worden hier gebundeld en voorzien van een
selecte bibliografie. Urbanologen (A. Laure), sociologen (H. Carrier, F. Houtart, J.
Remy, enz.), zelfs grote burgemeesters (als H. Fréville, députémaire van Rennes)
komen achtereenvolgens aan het woord. Het boek hoort tot de meest bevattelijke
die tijdens de laatste jaren over
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dit onderwerp in Europa verschenen en de lectuur ervan verdient o.m. aan de
stedelijke gemeentebesturen en zielzorgers aanbevolen te worden.
J. Kerkhofs

Politiek
Pierre Fougeyrollas
Het marxisme in discussie
Aula, Het Spectrum, Utrecht, 1965.
Het zijn niet de minst overtuigde aanhangers van het marxisme geweest, die zich
na de Hongaarse tragedie van 1956 gedistancieerd hebben van de communistische
partij. Ook de Franse schrijver Fougeyrollas verliet na een veertienjarige partij-carrière
de communistische wereldbeweging. Als vele anderen bleef hij zich echter intensief
bezig houden met de problemen waarvoor Karl Marx een oplossing had gezocht.
Hij bestudeerde en analyseerde het oeuvre van Marx opnieuw, zich afzettend tegen
het dogmatisme, waarvan de marxistische inspiratie het slachtoffer was geworden.
In zijn studie van de marxistische wetenschap heeft Fougeyrollas echter ook defecten
bij Karl Marx zelf ontdekt. Hij stelt Marx' beginselen in het licht van de sociale
werkelijkheid van onze dagen, en concludeert dan, dat het marxisme wel het laatste
der ‘gesloten systemen’ moet zijn. Juist dit is het defect van Karl Marx geweest. Zijn
analyse moge dan al voortreffelijk zijn geweest, het marxisme kan er niet in slagen
de ontwikkelingen die op de toekomst wijzen, onder haar categorieën te
rangschikken. Het blijkt immers steeds meer, dat het kapitalisme niet de laatste
vorm van exploitatie van de menselijke arbeid is noch het laatste moment van de
sociale vervreemding. Op dit punt mislukt de marxistische poging om de toekomst
te kunnen voorzien. Fougeyrollas eindigt zijn beschouwing dan ook met de
opmerking: ‘De nieuwe wereldbeschouwing waar wij naar streven, bestaat dus niet
zozeer uit het geven van kant-en-klare oplossingen voor de problemen van onze
tijd, dan wel uit het op de juiste wijze stellen van deze problemen’. De schrijver
erkent daarbij overigens, dat men niet meer aan het erfgoed van Marx voorbij kan
gaan. De verdienste van Marx is immers, dat hij heeft aangetoond dat er onder elke
waarde een historisch bepaald sociaal belang schuil gaat. Het marxisme is een
gedeelte van de weg van de mens.
J.P. Schuyf

Hans Apel
Ohne Begleiter, 287 Gespräche
jenseits der Zonegrenze
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1965, 198 pp., D.M. 8,50.
Een origineel boek en een originele methode. De auteur heeft de toestand van de
D.D.R. willen onderzoeken, zonder gids en door zoveel mogelijk gesprekken te
voeren met de inwoners zelf. Gedurende twee reizen heeft hij 287 gesprekken
gevoerd met mensen uit verschillende beroepen en willekeurig gekozen. Het resultaat
is een schilderachtig beeld van de D.D.R., waaraan alle propaganda vreemd is en
dat steunt op de levende ervaring. Interessant is vooral dat de bewoners van de
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zone hier zelf aan het woord komen. Uit het geheel volgt een eigenaardig en niet
vast te omlijnen beeld. Verschillende personen zijn het eens of oneens met het
regime in de D.D.R. om ideologische redenen. Maar toch schiet er niet veel over
van de radicale alles verwerpende opvattingen. Men krijgt de indruk dat het leven
in de D.D.R. materieel gezien beter is geworden, zelfs dan in de andere landen van
het Oostelijk blok. Voor sommige categorieën van personen is de toestand beter
dan voor de oorlog. Men heeft de indruk dat men tevreden is met de sociale
voorzieningen, maar dat de mens zich niet kan verzoenen met de beperking van
de vrijheid of met andere mogelijke onderdrukkingsmaatregelen. In ieder geval heel
boeiende lectuur.
A. Van Peteghem

Geschiedenis
Prof. Dr. N. De Volder
Sociale Geschiedenis van België
Twee delen, roneo. Sint-Franciscus Uitgeverij, Mechelen.
De studenten en oud-studenten van Professor De Volder zullen deze publikatie van
zijn lessen dankbaar begroeten. Wij willen er de lezers van dit tijdschrift attent op
maken dat deze ‘cursus’ een heldere en grondige synthese is van de
maatschappelijke geschiedenis van ons land. Het eerste deel draagt als ondertitel:
Burgerlijk paternalisme en ongeorganiseerd proletariaat (1830-1886). Het behandelt
de situatie van de arbeidersklas en de oplossing die van liberale
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en katholieke zijde voor het arbeidersprobleem werden voorgesteld. Het tweede
deel heet Socialisme en Christelijke Arbeidersbeweging (1830-1945); het bevat een
synthese van de doctrine en de organisatie van beide bewegingen.
K. Van Isacker

Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis
Bijdragen:
Hubert Wouters
27. Documenten betreffende de Geschiedenis van de Arbeidersbeweging
(1831-1853), drie delen K. Vanden Abeele
31. De gedwongen lening van het Jaar IV te Leuven
Bronnenmateriaal voor Sociale Geschiedenis onder Frans bewind. Léon
Linotte
34. Les manifestations et les grèves dans la province de Liège de 1831
à 1914
Inventaire sommaire des archives de la Sûreté Publique de la province
de Liége.
E. Voordeckers
35. Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers
Repertorium (1667-1914).
J. De Beider en J. Hannes
38. Bibliografie van de Geschiedenis van België. Bibliographie de
l'Histoire de Belgique. 1865-1914
Deze vijf publikaties van het Interuniversitair Centrum zijn opnieuw - wij hebben
reeds vaak op het belang ervan gewezen - stuk voor stuk onmisbare
werkinstrumenten voor de beoefenaar van de hedendaagse geschiedenis van België.
De titels spreken voor zichzelf. In 't bijzonder mag hier de aandacht gevestigd worden
op de Bibliografie van De Beider en Hannes: samen met de reeds vroeger, als
Bijdragen 15, verschenen bibliografie van Paul Gérin (voor de periode 1789-1831)
en de als Bijdragen 37 aangekondigde bibliografie van S. Vervaeck (voor de periode
1831-1865) is zij een zeer kostbare aanvulling en vervanging van Pirennes
standaardwerk. Deze bibliografieën bevatten alleen gedrukte werken, met uit-sluiting
van de lopende publikaties. - Het omvangrijke, nagenoeg 700 bladzijden tellende
werk van Voordeckers over de Gentse pers is een model in het genre. Behalve een
repertorium van de Gentse pers van 1667 tot 1914 bevat het gegevens over bronnen
en bibliografie van deze pers en over de bewaarplaatsen; verder een lijst van de
Gentse kiesbladen en de Gentse tijdschriften. Linotte publiceert de inventaris van
de Veiligheid van de provincie Luik in verband met de maatschappelijke geschiedenis.
De drie delen die Wouters publiceerde bevatten, in meer dan 1300 bladzijden,
onuitgegeven documenten betreffende de maatschappelijke geschiedenis, uit het
Algemeen Rijksarchief en het Stadsarchief van Brussel; zij komen hoofdzakelijk uit
fondsen van gerecht en politie en tonen het grote belang aan van deze afdelingen
voor de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Vanden Abeele toont van zijn kant
de betekenis van de zogenaamde quantitatieve bronnen voor de geschiedenis.
K. Van Isacker
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C. Damen O.S.B.
De Orde van Sint Benediktus in Nederland
Desclée de Brouwer, Brugge - Utrecht, 1965, 167 pp., 2 krtn, 15 pltn,
geb. F. 150.
Dom Damen biedt ons hier een prettig leesbaar boekje over de Benedictijnen in
Nederland. Niet alleen gaat hij de stichting en de verdere geschiedenis van de
zestien kloosters na die de Benedictijnen vóór de protestantisering, en van de dertien
die zij er op het ogenblik hebben, maar hij beschrijft het concrete leven van de
monniken en monialen, hun gebedsleven en bezigheden in het klooster, ook hun
organisatie en moeilijkheden. In zijn epiloog schrijft hij terecht: ‘De geschiedenis
van de orde in ons land toont ons de gewone opeenvolging van bloei en teruggang,
van licht en schaduw: men zou bijna zeggen op Nederlands formaat: kalm en rustig’.
Voor een wetenschappelijk werk over dit onderwerp zijn volstrekt niet genoeg
voorstudiën gedaan of bronnen gepubliceerd; dit boek is dan ook een vluchtige
kennismaking met een interessant onderwerp, geen exhaustieve studie. Een paar
details: waarom in de 16e eeuw spreken van ‘het nabuurland der Belgen’ (p. 122)
voor de Zuidelijke Nederlanden, of oude spellingen als Oyghem en Afflighem i.p.v.
Ooigem en Affligem opnemen?
M. Dierickx
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Biografie
Jacques Maritain
Carnet de notes
Desclée De Brouwer, Brugge, 1965, 444 blz., F. 210.
Dit autobiografisch boek heeft een zeer bonte inhoud: oude herinneringen die
fragmentarisch worden aangegeven; oude verhalen (de eerste reis naar Rome, de
vriendschap met een frontsoldaat); korte verslagen van een studiekring, met
vergaderingen en retraiten; een familieportret; twee uiteenzettingenAa.... Maar alles
wentelt rond het gezamenlijk bestaan van Jacques met Raïssa en Vera (de twee
gezusters van Joods-Russische afkomst), rond de liefde en de vriendschap die de
diepe en onstelpbare levensbronnen geweest zijn. Zo mogen we deze bundel (dat
is het) een aanvulling noemen van Grandes amitiés en van Journal de Raïssa; het
is tegelijk een onvervangbaar persoonlijk getuigenis; op dié menselijke wijze heeft
Gods genade mijn zoekend bestaan gevoerd naar de volle vreugde, de vele vruchten.
Em. Janssen

Gustav Scherz
Niels Stensen, Denker und Forscher im Barock 1638-1686
(Grosse Naturforscher, Band 28). Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft,
Stuttgart, 1964, 275 pp., DM. 24,80.
Met dit werk heeft Pater Dr. Gustav Scherz ons een vrij beknopte, maar tevens
buitengewoon rijke biografie van de grote Deen geschonken. Het eerste deel
behandelt Stensens levensloop, het tweede zijn natuurwetenschappelijke prestaties.
Daar dit werk zou verschijnen in de serie Grosse Naturforscher, heeft Scherz ervan
af moeten zien, in dit laatste deel een apart hoofdstuk te wijden aan de
ethisch-religieuze en theologisch-pastorale betekenis van Niels Stensen, die in 1667
van het lutheranisme tot het katholicisme overging, in 1675 op 37-jarige leeftijd
priester werd, in 1677 werd benoemd tot Apostolisch Vicaris van de z.g. Noordelijke
Missie - een gebied dat de Skandinavische landen en het geprotestantiseerde deel
van Noord-Duitsland omvatte - en ook enige jaren wijbisschop van Munster was. In
plaats hiervan heeft Scherz deze aspecten van Stensens persoonlijkheid iets
uitvoeriger behandeld in het eerste deel.
Wanneer we aan de hand van Scherz dit leven bestuderen, komen we tot de
bevinding, dat de kloof tussen geloof en natuurwetenschap, die er na de veroordeling
van Galilei in 1633 geleidelijk ontstond, althans in het begin niet zo diep was als
sommige hedendaagse publicisten met weinig oog voor de schakeringen in het
feitelijke historisch verloop ons willen doen geloven. Zo bestond de in 1657 gestichte
Florentijnse Accademia del Cimento (‘van het experiment’), waarvan Stensen lid
werd, grotendeels uit briljante leerlingen van Galilei, die volgens het getuigenis van
Stensen meestal ook gelovige en vrome katholieken waren. De stichter en leider
van deze academie, Leopoldo de' Medici, was in zedelijk en godsdienstig opzicht
een voorbeeld voor zijn omgeving en werd in 1667 door Rome tot kardinaal verheven.
Blijkbaar kon men in die tijd en zo dicht bij het leeuwenhol van de inquisitie toch nog
heel rustig die gevaarlijke nieuwe natuurwetenschappen beoefenen! Trouwens ook
de persoonlijkheid van Stensen zelf laat ons op overtuigende wijze zien, hoe toen
in een geniale denker, in een katholiek geworden protestant, zelfs zo kort na de
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veroordeling van Galilei, geloof en natuurwetenschap harmonieus konden
samengaan.
Dit boek is met name voor de Nederlanders interessant, omdat het uitvoerig
beschrijft, hoe Stensen reeds in zijn Leidse studententijd een reeks opzienbarende
ontdekkingen deed op anatomisch gebied, hoe hij in ons land vriendschap
aanknoopte met beroemdheden als Jan Swammerdam, Reinier de Graaf en Baruch
Spinoza, en hoe hij na zijn overgang tot de katholieke kerk, ter gelegenheid van
een later bezoek aan Amsterdam, met zijn oude Nederlandse vrienden een reeks
godsdienstgesprekken hield. Als wijbisschop van Munster had hij drukke relaties
met Johannes van Neercassel, de door Rogier met zoveel sympathie beschreven
Apostolisch Vicaris van de Hollandse Missie, wiens verdrukte onderdanen uit het
graafschap Lingen door Stensen op Munsters grondgebied gevormd werden. Scherz
releveert ook het voor Nederland belangwekkende feit, dat men er na de dood van
Neercassel in Romeinse kringen aan gedacht heeft, Stensen tot diens opvolger te
benoemen.
Het tweede deel - over Stensens natuurwetenschappelijk werk - is zo geschreven,
dat het ook voor degenen die niet in natuurwetenschappelijke richting zijn opgeleid,
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prettig leesbaar en begrijpelijk is. Hier en daar heeft Scherz - vergeeflijk voor een
buitenlander - onze geografische eigennamen een tikje geweld aangedaan: de
student Niels Stensen is b.v. op een van zijn vakantietochten niet in Bindeloopen
en Herlingen (p. 40) geweest, maar in Hindeloopen en Harlingen.
Al met al een rijk en zeer boeiend boek, dat wij ook als geslaagde schildering van
de uitbundige lentebloei der natuurwetenschappen in de zeventiende eeuw van
harte kunnen aanbevelen.
G.J. van Nimwegen

Literatuur
Michel van der Plas
Langzaam vertrekken
Ambo, Utrecht, 1965, 71 pp., f 4.90.
Speelse en ironische, maar voor het merendeel erg gekunstelde verzen met een
traditionele vormvastheid. De titel slaat op de openingsgedichten die gaan over
sterven. Maar ook over het loskomen van de traditie, zowel op religieus gebied als
op ander zoals het verstechnische of de egocentrische sfeer. V. d. P. blijkt een
weifelaar. Het langzame vertrekken maakt van het lezen niet bepaald een
gebeurtenis. Een gebeurtenis is wel de slotcyclus ‘Klein Duimpje’, sterk door de
afstand die de dichter neemt van zijn materie en de ironie waarmee hij deze
behandelt.
W. Raaijmakers

Stanislaw Jerzy Lec
Ongekamde gedachten
Van Ditmar, Amsterdam, 1965, 67 pp., f 3.90.
Het is maar zelden dat in Nederland aforismen uitgegeven worden. Er blijkt geen
groot publiek voor te zijn. De enige uitgever die het zo nu en dan doet is Boucher
met zijn Af orismenreeks, dunne boekjes à f 1.90 van hoog gehalte maar met een
zeer beperkte keuze. Nu heeft echter uitgeverij Van Ditmar het prijzenswaardige
initiatief genomen het werk van de Pool Stanislaw Lec in het Nederlands te vertalen.
Lec werd onlangs nog door Carmiggelt in een van zijn Kronkels aangeduid als ‘een
briljant man’, en iemand die ‘deze kunst verstaat tot in de perfectie’. Wat zal ik daar
dan nog aan toevoegen? Oordeelt u zelf. Hier volgt 'n vrij willekeurig gekozen tiental:
‘van een rij nullen maakt men gemakkelijk een ketting’, ‘Analfabeten moeten dicteren’,
‘Jammer dat men het paradijs met een lijkwagen binnenrijdt’, ‘Het uitzicht op de
wereld kan met een krant worden versperd’, ‘Zelfs zijn zwijgen bevatte taalfouten’,
‘Vraag de weg naar de hemel niet aan God. Hij zal u de moeilijkste wijzen’, ‘Velen
die licht wilden brengen, werden aan de lantaarn opgehangen’, ‘Ook luchtigheid
heeft haar gewicht’, ‘Zijn geweten was rein. Hij gebruikte het nooit’, ‘Politiek, een
derby van Trojaanse paarden’. De vertaling is van Menno Colleran en de wonderwel
aansluitende tekeningen zijn van Daniël Mroz, dezelfde man die ook de bundel
satirische verhalen De Olifant illustreerde.
J. Groot
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Louis Fürnberg
Die Begegnung in Weimar
Aufbau-Verlag, Berlin, 140 pp., geb. 5.00 MDN.
De Duitse schrijver van Tsjechische bodem Louis Fürnberg heeft altijd een voorliefde
gehad voor historische thema's. In zijn novellen laat hij bij voorkeur historische
figuren elkaar ontmoeten. In zijn Mozart-novelle liet hij de grote componist enkele
uren verwijlen in het gezelschap van Casanova. In de confrontatie van deze twee
figuren stoten twee tijdperken op elkaar, twee principieel tegengestelde opvattingen
van het leven en van de kunst. In Die Begegnung in Weimar gaat het opnieuw om
een ontmoeting, tussen de nog in de kracht van zijn leven zijnde Poolse schrijver
Mickiewicz en de reeds vergrijsde Goethe. De 75-jarige Duitse dichter heeft zojuist
een van zijn avontuurtjes achter de rug, deze keer met de 18-jarige Ulrike von
Levetzow. In de kring van zijn familie en vrienden wordt de oude dichter gevreesd,
en Mickiewicz ziet met enige huiver de ontmoeting met het genie tegemoet. Het
gesprek met Goethe verloopt in de leraarleerling verhouding. Maar ondanks de
prikkelbaarheid van de oude man kan Mickiewicz toch door dit alles heen het genie
erkennen. Fürnberg heeft zich in deze novelle niet tot de in zijn gedichten zo vaak
optredende socialistische propaganda laten verleiden. Hij verstaat de kunst om een
sfeer in zijn novellen te scheppen, waarin een gesprek tussen twee grote schrijvers
als vanzelf kan gedijen. Dit soort niet-ideologisch gebonden literatuur van een
communistisch schrijver verdient dan ook de grootste aandacht.
J.P. Schuyf
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Walter Hilsbecher
Wie modern ist eine Literatur
Aufsätze. Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1965, 172 pp.,
D.M. 12,80.
Of traditie en moderniteit als constantlabiele begrippen werkelijk tegengestelde
krachten uitmaken, onderzoekt S. ontkennend in deze essayreeks. Wat hem wel
treft in de huidige literatuur (nagegaan bij Kafka, Musil, Joyce, Jünger, Borges,
Gadda en Schulz) is de versplintering, niet het iconoclasme-karakter, maar het
wegvallen van levenstotaliteit en menselijke synthese, het principieel kiezen voor
het fragment, het onvolgroeide en verminkte. Daarbij sluit interesse aan voor andere
motieven die ook vandaag invloedrijk gebleven zijn (Oedipoes, Narcissus, Hamlet).
Discuteerbaar zijn S.'s stellingen omdat hij literatuur uitsluitend als aanleiding bekijkt
en nergens een autonoom bestaan toekent.
C. Tindemans

Egon Erwin Kisch
In jedem Schubjack eine Leiche
Zwölf Reportagen. Aufbau-Verlag, Berlin, 1965, 1.85 MDN.
Onder de grote journalisten die Centraal-Europa heeft voortgebracht behoort naast
Anton Zischka ongetwijfeld ook Egon Erwin Kisch genoemd te worden. Toen hij in
1906 in het Praagse café ‘Central’ een baan bij de krant ‘Bohemia’ kreeg
aangeboden, besefte de toenmalige hoofdredacteur nog niet welke grote vis hij
gevangen had. Want hoewel Kisch zich aanvankelijk met moordzaken moest bezig
houden ontpopte hij zich toch al spoedig als een journalist van allure. De eerste
schrede op het journalistieke pad gaf Kisch ruimschoots de gelegenheid om zijn
speurzin te ontwikkelen. Ook als Kisch al lang de stadsverslaggeverij ontgroeid is,
blijft hij zich bezig houden met de problemen van de criminaliteit. Kisch, die men zo
graag ‘de razende reporter’ noemt, was in werkelijkheid een gewetensvol en
nauwgezet speurder. De twaalf reportages die in deze uitgave gebundeld zijn, geven
een goede kijk op de veelzijdigheid van deze schrijver. Of het nu gaat om de
ontdekking van een misdaad, een bezoek aan de Sing Sing of een reis door
Mongolië, Kisch blijft altijd de luchtige verteller, die zich echter onder de dekmantel
van zijn praattrant telkens weer een man toont die zich slechts met harde feiten
bezig houdt. Kisch is communist, en in enkele van zijn reportages komt dat ook
duidelijk naar voren. Maar hij behoorde tot die generatie van Tsjechisch-Duitse
communisten die nog niet zo hevig geïnfecteerd waren door het subjectivisme van
het stalinisme. Zijn reportages zijn vaak wat men ‘sensationeel’ noemt, maar er is
altijd een humanistische ondergrond, en dat misschien vooral omdat hij een reporter
was die - zoals Döblin het uitdrukte - ‘met de olie van de werkelijke verteller was
gezalfd’.
J.P. Schuyf

Elio Vittorini
Milaan '44
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1964, 200 pp., f 9.90.
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In deze roman weet de schrijver met eenvoudige middelen (o.a. een opvallend
eentonige dialoog) belangstelling te wekken niet zozeer voor concrete
gedocumenteerde gegevens betreffende het Italiaans verzet, als wel voor de
inspiratie en de inzet waarmee gewone mensen heldendaden verrichten, omdat ze
deze in de eenvoud van hun hart vanzelfsprekend vinden uit solidariteit met hun
onderdrukte medemensen. ‘In één mens wordt heel de mensheid beledigd’, is het
hoofdthema van de door de ontwikkeling van het verhaal heen gevlochten
beschouwingen. Temidden van een stroom van verzetslectuur heeft dit boek
voldoende eigen inhoud om de uitgave ervan te rechtvaardigen.
W. Bennink

Romain Rolland
Vor des Jahrhunderts Schwelle
Erinnerungen und Tagebuchaufzeichnungen. Rütten & Loening, Berlin,
1965, 451 pp., geb. 9.60 MDN.
De Franse schrijver Romain Rolland heeft zich met zijn romancyclus Jean Christophe
een wereldreputatie verworven. Hij trachtte er onder meer in aan te tonen, dat de
Franse en Duitse beschaving elkander moeten aanvullen. Het is dan ook niet te
verwonderen, dat zijn dagboekaantekeningen (van februari 1939 tot 1944) voor een
Duits lezerspubliek van grote interesse zijn, vooral omdat Rolland zich kort voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog van revolutionair anarchist weer tot Frankrijk
bekeerde. Merkwaardiger is echter, dat dit dagboek juist in Oost-Duitsland verschijnt.
Men kan dat niet alleen verklaren uit het feit dat Rollands slogan luidde: ‘Kunst voor
het volk’. Daartegenover heeft Rolland echter ook altijd de stel-
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ling verdedigd, dat ‘ieder drama, dat slechts één volksklasse aanspreekt, wezenlijk
slecht en abnormaal’ is. Bovendien heeft Rolland zich ook intensief met vraagstukken
van religieuze aard bezig gehouden, hetgeen hij zelfs is blijven doen toen hij zich
eenmaal tot het socialisme had gewend. Want als grondtrek van Rollands
levensprogramma bleef altijd gelden hetgeen hij reeds in 1898 had geformuleerd
als: Onafhankelijkheid van de geest - één tegen allen. De memoires van Rolland
zijn niet alleen van belang omdat zij de troebele dagen van Europa beschrijven,
maar ook omdat zij in wezen uiterst actueel zijn. Dat ook een Oostduitse uitgever
dit heeft ingezien, is verheugend. Een min of meer tendentieus nawoord van Gerhard
Schewe moet men er maar bij op de koop toe nemen.
J.P. Schuyf

Willi Bredel
Maschinenfabrik N. & K., Rosenhofstrasse, Der Eigentumsparagraph
Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Band I. Aufbau-Verlag, Berlin
und Weimar, 1965, 608 pp., M.D.N. 10.50.
Willi Bredel behoort ongetwijfeld tot de beste communistische Duitse schrijvers.
Terecht heeft hij zich echter meerdere malen - het laatst kort voor zijn dood in 1964
- van zijn eerste werken gedistancieerd. Het eerste oeuvre van deze schrijver,
bestaande uit de drie romans die in het eerste deel van zijn ‘Gesammelte Werke’
gebundeld zijn, vormen zijn eerste wankele schreden op het literaire pad. Bredels
verleden van een verpauperde arbeider met slechts een kortstondige journalistieke
ervaring, gepaard aan de eenzaamheid van een gevangeniscel, blijken niet de
geschikte voorwaarden te zijn voor het schrijven van goede romans. Zijn eerste
werken beschrijven de crisis van het Duitsland tussen de twee wereldoorlogen, de
haat en strijd tussen communisten en fascisten, de onderdrukking van de arbeidende
massa en de heldhaftige rol van het proletariaat. Het is allemaal nog al opgelegd
pandoer met de bekende zwart-wittekening die zo karakteristiek is voor het
proletarisch sentiment. Dit alles vindt dan in een slechte compositie en een brokkelige
stijl een waardige component. Dit eerste deel van de ‘Gesammelte Werke’ is nu niet
direct een aantrekkelijk boek. Als eerste van de veertien delen is het echter
betrekkelijk onmisbaar, zo men er althans prijs op stelt de werken van deze later
toch wel zeer goede schrijver in zijn bezit te hebben.
J.P. Schuyf

Henry Fielding
Der Kaffeehauspolitiker
Drei Komödien und ein Essay. Aufbau-Verlag, Berlin, 1965, 475 pp., geb.
12.90 MDN.
Er worden in Oost-Duitsland steeds meer werken uit de Franse en Engelse literatuur
vertaald. Uit de aard der zaak gaat het daarbij in eerste instantie om de sociaal
geëngageerde literatuur uit deze taalgebieden. De Engelse schrijver Henry Fielding
(1707-1754) behoort dan ook beslist tot de schrijvers die voor een Oostduits
lezerspubliek geen gevaar zullen opleveren. De sociale bewogenheid van deze
pamfletist en satiricus is koren op de molen van een socialistische samenleving. In
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de drie komedies die in deze uitgave gebundeld zijn levert Fielding een milde kritiek
op de maatschappij. Hij toont zich zowel hier als ook in zijn essay over de misstanden
in Engeland een typisch vertegenwoordiger van de Verlichting, die qua roeping en
beroep het algemeen welzijn wil dienen. (Hij was gedurende enige tijd ook
vrederechter in Westminster.) Fieldings kritiek is wezenlijk, hetgeen betekent dat
men zelfs met abstractie van de situatie van zijn tijd nog ruimschoots wordt
aangesproken en geprikkeld. Op een (Oost-)Duits lezerspubliek kunnen satires van
een dergelijk gehalte van grote invloed zijn. De Nederlandse lezer zal er enkele
kostelijke uren mee kunnen beleven.
J.P. Schuyf

Herbert Howarth
Notes on Some Figures Behind T.S. Eliot
Chatto and Windus, London, 1965, 396 pp., 30 sh.
Achter de bescheiden titel schuilt een zeer inventieve speurtocht naar personen
(verwanten, professoren, letterkundigen, collega's) die op T.S. Eliots leven en oeuvre
een invloed hebben uitgeoefend. De rol van zijn geboortestad St Louis en van de
Harvard University, het verblijf in Frankrijk, de contacten met wijsbegeerte en
avantgarde, de studie te Oxford reveleren telkens aspecten die in het latere werk
worden teruggevonden. Zo kan o.m. blijken dat de belangstelling voor eigen
dramatische experimenten jaren voordien reeds werd voorbereid, waarbij Eliots
uitgeversbedrijvigheid van het tijdschrift Criterion een ongemeen belangrijk reliëf
krijgt. Deze studie is uit het Eliot-onderzoek voortaan wel niet meer weg te denken.
C. Tindemans
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Uwe Berger
Mittagsland
Gedichte. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1965, 68 pp., M.D.N. 5.40.
Poëziebundels uit de Duitse Democratische Republiek neemt men altijd met enige
huiver ter hand, omdat er meestal partijlyriek in voorkomt. Het doet de liefhebber
van de Duitse poëzie dan ook bijzonder aangenaam aan, wanneer hij een Oostduitse
gedichtenbundel in handen krijgt waaraan nu eens geen - of bijna geen - propaganda
te pas komt. De verzen van Uwe Berger vormen ook weer zo'n verrassing, want
Berger is niet de dichter van de Partij, het Proletariaat of de Revolutie, maar een
zanger van de natuur en van de mens. De bundel bevat gedichten die hij in de loop
van de laatste vier jaar geschreven heeft. Er zijn goede en minder goede bij, maar
het geheel is beslist een aanwinst voor de Oostduitse boekenmarkt en ook voor de
Nederlandse boekenkast, vooral omdat zij bewijst dat ware poëzie uiteindelijk niets
te maken heeft met dit of dat politiek machtsblok. De bundel is bovendien zeer
smaakvol uitgegeven.
J.P. Schuyf

Karel Jonckheere
Roemeense suite
Gedichten. Manteau, Brussel, Den Haag, 1965, 45 pp., f 6.50.
‘Weer ben ik van een tocht terug en zie: / het vreemde land waar ik niet eens van
droomde / houdt mijn gebaren als herinnering / ik adem ginds maar schrijven moet
ik hier’. Een verblijf in Roemenië is het thema, Roemeense suite is de titel. Bezingen,
van zich afschrijven, weemoedig herinneringen uitschrijven en andere manieren
worden aangewend om dit thema te variëren. J. vertelt schijnbaar moeiteloos met
zo nu en dan de benodigde ironie. Ook het ietwat plechtstatige van 'n oudmodische
lyriek iS.J. niet vreemd (b.v.: ‘Wie om mij zit roemt u met plechtig woord / als waart
gij moeder, volk en vaderland. / ...Maar tussen u en mij, wijn Murfatlar, /...’ p. 11).
Vaak direct verantwoordelijk voor deze indruk is de taal, die die van een Vlaming
is (vgl. ‘Eens zwierft gij hier’, ‘gij schreeft’, een woord als fijfelen) alsook de instelling
van de dichter, zijn hang naar de klassieken, vgl. p. 43 ‘antiek’: ‘Al jaren zit ik op
een nimf te wachten / ...De regels van het spel, ik wil ze spelen: / Ik krijg mijn nimf
maar met vertrouwd gezicht, / met handen die mij sedert jaren strelen, / kortom de
vrouw die naast mij leeft en ligt’. En met dit kom ik op een laatste aspect dat ik nog
vermelden wil, dat van de verfijnde levensgenieter.
W. Raaijmakers

Toneel
M. Thijs
Strekkingen en structuren in het moderne drama
Plantijn, Antwerpen, 1965, 224 pp., geïll., F. 125.
Een leerboek voor de hoogste humanioraklas dat poogt een overzicht te geven van
de uiterst complexe wereld van het hedendaagse toneel tegen de achtergrond van
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de huidige culturele stromingen. De poging is geslaagd. De wijze waarop de
belangrijkste dramaturgen van deze tijd worden ingedeeld laat duidelijk de
veelzijdigheid (of het koortsachtig zoeken) aan het licht treden. Dit zal bij de leerling
een indruk van rijkdom wekken en zijn belangstelling wakker roepen voor de uiterst
boeiende wereld van het theater als gemeenschapskunst. De leraar zal naast dit
handboek zelf nog moeten beschikken over de nodige documentatie en het contact
met het levende theater, om zijn eigen geestdrift voor het moderne drama over te
planten op zijn leerlingen. Dit boek kan de toneelbezoeker van morgen echter de
weg tonen in de doolhof van de poëzie, le théatre pur en het spel tout-court.
R. Somers

Henning Rischbieter en Ernst Wendt
Deutsche Dramatik in West und Ost
Friedrich Verlag, Hannover, 1965, 135 pp., D.M. 11,80.
Twee redacteurs van het Duitse theatermaandblad theater heute maken de balans
op van de Duitse toneelletterkunde sedert 1945, Oostenrijk en Zwitserland niet
inbegrepen. H. Rischbieter behandelt het West-duitse aandeel en zondert uit vele
eendagsvliegen en nog-niet-vervulde beloften H. Kipphardt, P. Weiss, M. Walser
en H.G. Michelsen af. E. Wendt loopt kritisch door het Oostduitse apparaat,
schouwburgen en theaterrichtlijnen (Bitterfelder Weg) inbegrepen, en geeft (ook via
tekstcitaten) inzicht
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in talent (en moeilijkheden met het regiem) van P. Hacks en H. Müller.
Koel-ontledend, met alleen oog voor theatrale betekenis en niet vol chauvinistische
opfokkerij, met niettemin inzet voor voorkeursfiguren, slagen de auteurs uitstekend
in een informatief en objectief overzicht-mét-perspectieven.
C. Tindemans

Hartmut Lange
Marski
Günter Eich
Unter Wasser / Böhmische Schneider
84 pp., 1964, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, elk D.M. 3.
Het prikkelende in Langes komedie is het feit dat de auteur een Oostduitser is die
in West-Duitsland zijn eerste stuk gepubliceerd krijgt (geb. 1937). De titelfiguur, een
kruising van Gargantua en Puntila, wordt door de ‘Verhaltnisse’ gedwongen en zijn
statuut van grootgrondbezitter op te geven en zich aan te sluiten bij het ‘socialisme’.
De finale mag dan een didactisch-politieke basis hebben, deze utopie is
overweldigend-theatraal, met subtiele poëtica overgoten en uitgebeeld door
plankenvaste personages. - G. Eich presenteert twee marionettenspelen, etherische
produkten van woordsensibiliteit, evenwichtige naïviteit en speelse situaties, waarin
een in S.'s werk toch zeldzame ironie doorbreekt.
C. Tindemans

p>Herbert Ihering en Hugo Fetting
Ernst Busch
Henschelverlag, Berlin-(Ost), 1965, 143 pp., D.M. 15.
Twee Oostduitse theatercritici stelden een biografie op van acteur-regisseur E.
Busch (geb. 1900). Busch, die gedebuteerd heeft bij Piscator, is een prominent
geëngageerd acteur geweest die tot 1933 als communist ageerde, nadien zijn ideaal
in toneelvorm en op de spreekplaat uitdroeg in de Sovjet-Unie en West-Europa
(o.m. ook te Antwerpen) en na 1945 actief de D.D.R. hielp uitbouwen, vooral als
Galileï-vertolker in B. Brechts Berliner Ensemble. De auteurs brouwen bijgevolg uit
dit leven een ode aan de rode staat, en vergeten dat Busch ondertussen op nonactief
werd geplaatst wegens ideologische geschillen. Wél belangrijk is het uitvoerige
fotodocumentenmateriaal.
C. Tindemans

WDR-Hörspielbuch 1964
Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1964, 131 pp., D.M. 7,80.
Alfred Andersch
Fahrerflucht
Hörspiele. DTV-Verlag München, 1965, D.M. 2,50.
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Opvallend in het WDR-jaarboek is dat de jonge auteurs terugkeren naar de strikte
story in het hoorspel. De thematische klemtoon wordt telkens gelegd op de
afzonde-ringspositie van de moderne mens. E. Schöfer verhaalt reacties op
Hiroshima in Der Pikadon, P. Wühr improviseert vernuftig op een thrillermotief in
Wer kann mir sagen, wer Sheila ist, H. Hansen drijft in Solo für Störtebeker een
bewuste zelfexecutie op tot absurde tonen. Het jarenlange zoeken naar nieuwe
compositievormen heeft plaats gemaakt voor een bezinning op radiogene stof. - A.
Andersch bundelt vier luisterspelen van ongelijk gehalte. Fahrerflucht en Russische
Roulette combineren akoestisch experiment met ethisch engagement; In der Nacht
der Giraffe en Der Tod des James Dean blijven meer montage dan compositie,
persoonlijk slechts in de documentaire bedoeling.
C. Tindemans

Peter Wolf,
Die Dromen Johann Elias Schlegels
Ein Beitrag zur Geschichte des Dramas im 18. Jahrhundert, Atlantis
Verlag, Zürich, 1964, 229 pp., SFr. 8,75.
De 18e eeuw is in de Duitse dramatiek een periode van snelle groei, maar de
geschiedenis van de dramaturgie heeft totnogtoe te exclusief aandacht gehad voor
Gottsched en Gellert om dan dadelijk de verrassende Lessing te bespreken. J.E.
Schlegel (17191749) valt tussen deze koryfeeën in en zo diende ook deze studie
een herwaardering te worden. Terecht concentreert S. zich op het tragische werk,
al heeft men thans toch ook ingezien dat zijn Lustspielproduktie persoonlijker en
autonomer uitvalt dan doorgaans werd aangenomen. De vrij traditionele
onderzoeksmethode volgt stuk na stuk en gaat daarin de fabel en de actie, de
karakters en affecten na, soms aangevuld door een taalesthetische interpretatie,
en altijd afgesloten met een oordeel dat een detail plaatst in het bredere perspectief
van de eeuw en de rivalen. Via deze studie van details wordt het tevens mogelijk
de totale evolutiecurve der 18e eeuw nauwkeuriger te reconstrueren.
C. Tindemans
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Hugh Kenner
Samuel Beckett
Eine kritische Studie. Carl Hanser Verlag, München, 1965, (Literatur als
Kunst), 219 pp., D.M. 16,40.
Deze studie over de raadselachtige romancier-toneelauteur S. Beckett tracht geen
handboekachtige verklarinkjes uit te denken die de gecompliceerdheid van zijn
oeuvre alleen maar aandikken; S. poogt achtergronden terug te vinden, biografische
zowel als filosofische, die in staat kunnen stellen de bodem en het klimaat met meer
informatie en kans op begrip te benaderen. Zo kan hij waarschuwen tegen
overinterpretatie, vooral in verband met En attendant Godot; hij kan, voorzichtig
enkel alluderend, indringen in Becketts metaforiek en beeldenwereld, de verhouding
tussen rationaliteit en surrealisme suggereren, het verwijt van theatrale eenzijdigheid
of zelfs atheatraliteit wegredeneren en tenslotte toch positief-essayistisch eindigen
op een serie conclusies die het problematische in Becketts relativisme grotendeels
wegnemen. Wellicht is dit boek inderdaad geen definitieve studie, maar het is beslist
een indrukwekkende concentratie op de hermetische wereldvisie en het ook
dramatische meesterschap van deze toonaangevende literator.
C. Tindemans

Gerhard Falkner
Die Dromen Achim von Arnims
Ein Beitrag zur Dramaturgie der Romantik. Atlantis Verlag, Zürich, 229
pp., SFr. 8,80.
Als dramaturg heeft A. von Arnim (1781-1831) tijdens zijn leven noch daarna veel
bijval gevonden. Het verwijt klonk dat hij te episch uitviel en S. gaat in deze dissertatie
na hoe deze opinie kon ontstaan. Arnim leefde op dat moeilijke moment van de
romantiek waar de conventionele indeling der dramatische soorten betwist wordt
en dat leverde bij hem althans dramatologische onduidelijkheid op. Bovendien
wenste Arnim volkse stoffen te behandelen met een duidelijk didactisch doel en
daarom nam men hem literair niet ernstig. Deze studie komt dus op een rehabilitatie
neer. S. onderneemt zijn geslaagde poging via motiefanalyse. Hij ontleedt Arnims
opvattingen over de mens, de hogere machten, de wereld, de intermenselijke
verhoudingen, de tijd en de relatie tussen auteur en oeuvre. Door deze
stof-interpretatie kan S. vaststellen welke dramatische procédés werden gebruikt
om de motieven een beeldvorm te geven, waarbij een hoofdstuk over het
intrigecentrum, zowel formeel als ideëel, een prima synthese levert. Uitstekend
filologenwerk dat tevens op theateressentie is afgestemd.
C. Tindemans

Kunst
E.R. Meijer
Het Rijksmuseum
Van Ditmar, Amsterdam, 1965, 160 pp.

Streven. Jaargang 19

Bij de kleine, doch actieve Amsterdamse uitgeverij Van Ditmar is een prachtig boek
verschenen, samengesteld door E.R. Meijer, lector in de kunstgeschiedenis aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen, onder de titel Het Rijksmuseum. Het boek
bevat 150 afbeeldingen van schilderijen, beelden, aardewerk, glaswerk, meubelen
en zilversmeedwerk uit het Rijksmuseum, elk voorzien van een beknopte en heldere
toelichting, waaraan gelukkig het gebruikelijke gebral ontbreekt. Circa dertig
afbeeldingen zijn in kleur. Ze werden voortreffelijk gedrukt door het Instituto
Geografico de Agostini in Novara, een drukkerij van naam op dit gebied. Het in
Nederland gedrukte zwart-wit gedeelte van het boek blijft in kwaliteit zeker niet
achter. Het boek is geen gids voor het Rijksmuseum, maar een (beperkte)
dwarsdoorsnede, gebaseerd op een uiteraard zeer persoonlijke, maar naar mijn
smaak uiterst gelukkige keuze van afgebeelde voorwerpen. Het boek begint met
een korte beschouwing, waarin het ontstaan en de groei van het Rijksmuseum
instructief en plezierig worden beschreven.
Paul Mertz

Friedrich Winkler
Hugo van der Goes
Walter De Gruyter, Berlin, 1964, 323 pp., 240 pl.
Winkler behoort tot de grote school van Duitse kunstgeleerden die zich vanaf de
jaren twintig verdienstelijk hebben gemaakt voor de studie van de Vlaamse
Primitieven. Het laatste boek dat hij daarover heeft gepubliceerd is een lijvige
monografie over Hugo van der Goes, de eerste na die van Joseph
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Destrée in 1914. Het is een monument uit een voorbije (kunsthistorische) tijd. Met
een vurige bewondering voor de behandelde figuur, een echte toewijding aan de
zaak, een oneindig geduld wordt penseeltrek na penseeltrek bekeken en beschreven,
wordt elke houding en fysionomie afgespeurd, wordt elke compositie ontleed.
Wanneer men het boek van Winkler heeft doorgemaakt kent men de schilderijen
van Hugo van der Goes en niet alleen van Van der Goes! Kennen is misschien net
iets te veel gezegd. Men weet wat op het schilderij staat (men kent de tint van het
inkarnaat en de aard van de geschilderde stof), hoe het is samengesteld (de
schakering van het rood van de mantel van een figuur die terugkeert in het rood
van de muts van een tweede figuur). Dat is natuurlijk heel wat. Maar als men
verwacht dat de auteur uit deze nauwgezette analyse ergens een poging tot synthese
van één werk of van het oeuvre gaat maken, houdt hij op. Hij deinst er duidelijk voor
terug. Op de grens waar het (naar onze moderne opvattingen) moet beginnen geeft
de auteur het op. Er steekt in die ongelooflijke discipline en bescheidenheid wel een
aanklacht tegen de lichtzinnigheid waarmee de dag van vandaag met
kunsthistorische en kunstkritische oordelen wordt omgesprongen. Juist van geleerden
die zich de studie getroost hebben zou men verwachten dat zij tot een synthese
voeren. Maar daar ligt de kracht van Winkler niet. Zoals de tekst herinnert ook de
uitgave, door haar presentatie, aan een voorbije tijd.
G. Bekaert

Lorraine Hansberry
A matter of colour
Penguinbooks nr. 2364, London, 1965, 127 pp., f 5.65.
Dit fotoboek heeft als ondertitel ‘Documentary of the Struggle for Radical Equality
in the USA’ en werd in 1964 in Amerika uitgegeven met medewerking van de Student
Non-violent Coordinating Committee. Penguinbooks heeft dit boek dat een paar
honderd foto's van verschillende fotografen bevat, nu voor een goedkopere prijs
herdrukt. Een goede daad, want wat bij ons in Europa aan documentatie over het
rassenprobleem verschijnt is (nog?) maar heel weinig. Hoe weinig aandacht heeft
de nederlandse pers bijvoorbeeld besteed aan ‘Los Angeles’. Dit boek geeft een
beeld van hoe de negers leven, wat zij doen en wat zij willen. U ziet hen zingend,
mishandeld in het ziekenhuis, vergaderend, protesterend. U ziet de hele simpele
bordjes Coloured Entrance of een foto van twee wasbakken naast elkaar: één kleine,
armoedige met ‘Coloured’ erboven en één luxueuzere met ‘White’ erboven. En u
ziet de opgehangen negers en een verbrande neger. Foto's waar geen woorden
voor zijn. Terecht zijn de begeleidende teksten van Lorraine Hansberry eigenlijk
niet meer dan een heel kort en sober commentaar bij elke foto zodat iedere bekijker
van de foto's zijn eigen conclusies kan trekken.
J. Groot

John Donat
World Architecture 2
Studio Vista, London, 1965, 219 pp., geb. 84s.
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De ervaring met zijn eerste jaarboek van de moderne architectuur heeft John Donat
blijkbaar bevestigd in de overtuiging dat het noodzakelijk is telkens weer pogingen
te ondernemen om, zoals hij het zelf zegt, de communicatiestoornissen tussen
architect en publiek en tussen verschillende generaties van architecten op te heffen.
Dat is dan ook de bedoeling van zijn voortreffelijk World Architecture 2. De kritiek
op de methode van samenstelling (die aan contributing editors in de verschillende
landen wordt overgelaten) welke wij bij het verschijnen van het eerste jaarboek
hebben geuit (Streven, augustus - september 1965) hoeven we niet meer te herhalen.
De nadelen van dit systeem treden nog duidelijker aan het licht dan in het vorige
jaarboek. Het blijft echter ook waar dat alles wat hier getoond wordt een ernstig
niveau bezit. Het wordt voorgesteld door een vijftiental correspondenten (Nederland
is dit jaar niet, België nog steeds niet vertegenwoordigd). Aan het voorbeeld van de
U.S.A. kan men best het eigen gezicht van het boek erkennen. Twee
correspondenten uit U.S.A.-West tonen werk van onbetwistbare kwaliteit. Maar dat
kan onmogelijk doorgaan als representatie voor een jaar architectuur in de U.S.A.
Op dezelfde wijze geeft het geheel de indruk van een beetje improvisatie. En dat is
hetgeen men in een jaarboek het minst verwacht. Dit boek draagt op een iets al te
toevallige wijze bij tot het bewerken van het doel dat het zichzelf stelde. Interessant
is de keuze uit Rusland (omdat ze uit Rusland komt!) en uit Zuid-Afrika met beelden
van Western Native Township: er worden minder gebouwen getoond, maar ze
worden diepgaander geanalyseerd.
G. Bekaert
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Architektur-Wettwerbe
37. Zentren in neuen Wohngebieten
162 pp., 240 afb., D.M. 19,80.
38. Bibliotheken und Museen
128 pp., 360 afb., D.M. 19,80.
39. Sporthallen und Hallenbäder
124 pp., 240 afb., D.M. 19,80.
40. Krankenhäuser
128 pp., 200 afb., D.M. 19,80.
41. Kindergärten und Volksschulen
126 pp., D.M. 19,80.
42. Altersheime
114 pp., D.M. 19,80, Karl Krämer Verlag, Stuttgart.
De nieuwe aanpak van de Architektur-Wettbewerbe (cfr. Streven, dec, 1964, p. 308)
draagt zijn vruchten. Aflevering na aflevering bieden de laatste nummers, telkens
over een bepaald thema, ernstige programmatische studies en een aantal concrete
oplossingen: uitgangspunten voor eigen studie (van bouwheer en architect). Deze
publika-tiemethode rekent gedeeltelijk af met een valse opvatting van originaliteit.
Wel kan ze ook tot een gemakkelijke copieerlust leiden, maar het gevaar daarvoor
is klein: de serie is er te ernstig voor. Het nummer over de centra van nieuwe
woonwijken is een voortreffelijk studiedocument, zowel door het sociologisch essay
van Norbert Schmidt als door de analyse van de verschillende types van centra en
de uitgebreide voorstelling van een zestal nieuwe centra o.a. Amstelveen. Musea
en bibliotheken vormen een onderdeel van deze centra. P. Jesberg schreef een
historische studie over dit onderwerp. De keuze van de prijsvraagontwerpen blijft
zoals altijd suggestief, maar is in dit geval toch een beetje achterhaald. Eveneens
aansluitend bij de thematiek van de openbare diensten in de nieuwe wooncentra
zijn de sporthallen en op de eerste plaats de zwembaden. Zoals in de andere delen
gaat het ook hier niet om architectuur in de eigenlijke zin maar om de analyse van
het programma: van de interne organisatie tot de stedebouwkundige situatie. Het
nummer over de hospitaalbouw bevat benevens de inleidende studie en een aantal
recente prijsvraagontwerpen, o.a. voor de grote universiteitsklinieken van Wenen
en Keulen, ook een bericht over de prijsvraag voor het nieuwe theater van Zürich.
Dat is in deze serie niet gebruikelijk, maar het wijst erop (zoals ook de
boekbesprekingen) dat de serie haar monografische grenzen wil doorbreken om
bijzonder belangrijke gebeurtenissen in de architectuurwereld te signaleren. Het
deel over de kleuter- en de volksschool sluit aan bij het vroeger hier besproken deel
over Unterrichtsreform und Klassenraum. Het betrekt de bijzondere problematiek
van de kleuterpedagogie in de studie van de hedendaagse scholenbouw. Het laatste
nummer behandelt een even modern probleem als de kleuterschool: het tehuis voor
ouden van dagen. De inleidende studie is van A. Schmidt.
G. Bekaert

Theo Crosby
City sense
Studio Vista, London, 1965,96 pp., geïll.
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Geïnspireerd door het oorspronkelijke en moedige boek van Jane Jacobs, Life and
Death of Great American Cities (Streven, okt. 1964, p. 101), geeft de Britse architect
Theo Crosby een zeer vlotte en suggestieve samenvatting van de opvattingen van
een autentieke stedebouw die het leven kan opvangen en ordenen, zonder het eerst
van zijn vitaliteit te ontdoen. Crosby verdoezelt de problemen niet, maar vertrouwend
in de toekomst van de mens en de stad (de grootste uitvinding van de mens) gelooft
hij dat er ook een oplossing voor gevonden kan worden en eigenlijk reeds gevonden
is. Het komt er op aan dat de verantwoordelijke instanties duidelijk te maken. En
daarbij kan het boek van Crosby uitstekende diensten bewijzen.
G. Bekaert

Petite encyclopédie de l'art
Michel Seuphor
Arp, sculptures
Raoul-Jean Moulin
Giacometti, sculptures
Cécile Goldscheider
Rodin, sculptures
2 dln.
F. Hazan, Paris, telkens 24 pl.
Onder de vele series kleine kunstencyclopedieën neemt deze abc-serie een nogal
uitzonderlijke plaats in én door de zorg die aan de reprodukties wordt besteed én
door de kwaliteit van de inleidende teksten. De hier gesignaleerde deeltjes zijn de
eerste in de serie aan beeldhouwkunst gewijd.
G. Bekaert
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Neue Bauhausbücher
Walter Gropius
Die neue Architektur und das Bauhaus
76 pp., 27 afb., geb. D.M. 18,-.
Paul Klee
Pädagogisches Skizzenbuch
60 pp., 87 tek., geb. D.M. 18,-.
Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy,
Farkas Molnar
Die Bühne im Bauhaus
96 pp., 39 afb., geb. D.M. 20,-.
Florian Kupferberg, Mainz, 1965.
De nieuwe Bauhausbücher willen de traditie van de oorspronkelijke serie
werkmonografieën van het Bauhaus o.l.v. W. Gropius weer opnemen. De directeur
van het Bauhausarchief H.M. Wingler, die reeds een lijvige monografie over deze
instelling heeft gepubliceerd, nam hiertoe het initiatief. De eerste drie deeltjes geven
een idee van wat het wordt. Gropius' Die neue Architektur is een vertaling van het
destijds in het Engels gepubliceerde essay (Streven, aug.-sept., 1956, p. 1081).
Gropius zet hierin zijn opvattingen over architectuur uiteen die ten grondslag hebben
gelegen aan de oprichting van het Bauhaus en gaat in op de realisatie ervan in het
onderrichtingssysteem dat er werd toegepast. Die Bühne im Bauhaus is een welkome
heruitgave van een Bauhausbuch uit de eerste serie, dat sinds lang niet meer te
bereiken is. Het is gedeeltelijk in facsimile gereproduceerd. Ook Klee's Skizzenbuch
is een facsimileuitgave van een oorspronkelijk Bauhausbuch. Het werd aangevuld
met een nawoord van H. Schmidt-Nonne. De drie delen zijn voortreffelijk uitgegeven
naar een typografisch ontwerp van H. Bayer, eveneens een Bauhausman. We
kunnen hier op de verschillende delen afzonderlijk niet ingaan. Afgezien van hun
actuele betekenis is hun historische waarde op zich al een verantwoording voor de
uitgave van deze documenten. Als volgende delen in de serie zijn voorzien een
onuitgegeven studie van Hilberseimer over het Berlijn van 1930, een herdruk van
Sempers Wissenschaft, Industrie, Kunst en van Van Doesburgs Grundbegriffe der
neuen gestaltenden Kunst. We wensen deze kostbare serie goed succes. Zij komt
tezamen met de Ullstein-Bauwelt-Fundamente (Streven, maart 1965, p. 626)
tegemoet aan de groeiende belangstelling voor de beginjaren van de moderne
architectuur.
G. Bekaert

Christopher Bradshaw
Design
Studio Vista, London, 1964, 127 pp., 30 s.
Met een ongewone directheid benadert de auteur - zelf een practicus - het fenomeen
van het print-design. Hij geeft geen vuistregels, zelfs geen voorbeelden, maar
ontleedt de verschillende aspecten die bij dit fenomeen horen, te beginnen met de
naam zelf. Vanuit een duidelijke omschrijving van het idee dat achter dit woord staat
ontwikkelt hij dan zijn uiteenzetting met duidelijke vaststellingen in de aard van: all
design involves people. all design involves thought. every design involves
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communication. Na het design wordt de designer onder de loupe genomen. Daarna
het materiaal, het beeld, de bedoeling, de methode. Een glossary rondt het boek
af.
G. Bekaert

Elsy Leuzinger
Afrikanische Skulpturen
Atlantis Verlag, 326 pp., 215 pl.
Bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag werd, even voor zijn dood, door het
museum Rietberg van Zürich hulde gebracht aan de Wuppertalse industrieel Eduard
von der Heydt. Hij had een prachtige collectie primitieve kunst aan dit museum
overgemaakt, nadat deze uitzonderlijke gift door zijn eigen stad werd afgewezen.
Wuppertal had reeds zijn handen vol om de collectie moderne kunst van dezelfde
maecenas te herbergen. De hulde van het Rietbergmuseum bestaat in een zeer
mooie beschrijvende catalogus van de Afrikaanse beeldhouwkunst, opgesteld door
de conservator Elsy Leuzinger. Deze heeft vooral bekendheid verworven door haar
studie over Afrikaanse kunst in de serie Kunst der wereld (Streven, dec. 1961, p.
293). In de inleiding op de catalogus vat zij haar inzichten daaromtrent samen in
een paar hoofdstukken over het landschap, de functie en de vorm van de kunst der
negervolkeren. De eigenlijke catalogus is onderverdeeld naar de verschillende
streekstijlen. Elk beeld is beschreven én afgebeeld. Een uitvoerige bibliografie en
verschillende registers vervolledigen deze wetenschappelijke uitgave. Ook al geeft
ze slechts de inhoud van één museum, toch kan ze gemakkelijk doorgaan voor een
suggestief overzicht van geheel de Afrikaanse beeldhouwkunst. De tekst is in het
Duits en het Engels.
G. Bekaert
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Ullstein Bauwelt Fundamente.
7. H.L.C. Jaffé
De Stijl 1917-1931. Der niederländische Beitrag zur modernen Kunst
217 pp., 54 ill., D.M. 14.80.
14. E. Lissitzky
Russland. Architektur für eine Weltrevolution
207 pp., 114 ill., D.M. 11.80.
In de Bauwelt Fundamente is de studie van Jaffe, in 1956 oorspronkelijk in het
Engels verschenen, op haar plaats. Niet alleen omdat tot De Stijl ook architecten
behoorden, maar omdat het wezenlijke dat deze gemengde groep kunstenaars
nastreefde was: een nieuw milieu te scheppen voor de mens met de middelen van
de beeldende kunst. In deze betrachting en in de vormen die de Stijl-kunstenaars
eraan hebben gegeven ligt de actualiteit van de Stijl. De ondertitel van Jaffé's studie
is ‘de Nederlandse bijdrage tot de moderne kunst’. Het werk van Lissitzky over
Rusland (dat dateert van 1929) zou men kunnen noemen: de Russische bijdrage
tot de moderne kunst. Beide boeken hebben het over de periode onmiddellijk na
de eerste wereldoorlog en laten zien hoe eenzelfde bewogenheid de kunstenaars
aan de twee uiteinden van Europa bezielde. Vroegere delen van deze belangrijke
serie kwamen reeds ter sprake in Streven (okt. 1964, p. 101 en maart 1965, p. 626).
G. Bekaert

Robert L. Herbert
Seurat's Drawings
Studio Vista, London, 1965, 194 pp., 173 pl., 12 klpl., geb. 70 s.
Het boek van Herbert is niet het eerste dat aan de tekeningen van de
neo-impressionist Georges Seurat is gewijd, maar het is wel het volledigste en het
degelijkste. Alle vroegere publikaties kan men als toevallig amateurswerk
beschouwen vergeleken bij de wetenschappelijke accuratesse en de verzorgde
reproduktietechniek van het boek van Herbert. De korte loopbaan van Seurat die
in 1891 op eenendertigjarige leeftijd stierf maakt het mogelijk om het grafisch oeuvre
vrij volledig te bespreken. De auteur volgt de chronologische ontwikkeling vanaf de
leerjaren tot de periode van de ‘Grande Jatte’. Een hoofdstuk schuift hij ertussen in
over de artistieke traditie en het contemporaine leven. Dat wil meteen zeggen dat
zijn boek ook meer is dan een chronologisch-analytisch repertorium van de
tekeningen. Het bevat een compleet portret van Seurat. Verschillende van zijn
pointillistische schilderijen zijn overigens in kleur gereproduceerd.
G. Bekaert

Wohnen in neuen Siedlungen
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1965, 167 pp., 232 afb., D.M. 38.
In een rijk gedocumenteerde studie biedt de Deutsche Bundesminister für
Wohnungswesen, Stadtebau und Raumordnung een overzicht van de ontwikkeling
die de nieuwe woonwijken in West-Duitsland sinds de oorlog hebben doorgemaakt.
Die ontwikkeling kan in het algemene afgelezen worden van statistieken en grafieken.
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Meer bepaald gaat het hier echter over Demonstrativ-bauvorhaben der
Bundesregierungt bouwkundige experimenten, gestimuleerd door de overheid, die
er bewust naar streeft bepaalde opvattingen te testen en dus ook de ambitie heeft
een modeloplossing aan het gestelde probleem te geven. Elk van die ‘experimenten’
wordt afzonderlijk voorgesteld. Te summier echter om er conclusies aan te kunnen
vastknopen. Alle tezamen geven ze echter wel een juist doorsneebeeld van de
woonsituatie in West-Duitsland, waarvan de evolutie wel gunstig, maar verre van
schitterend kan genoemd worden. Het is een boek van door middelmatigheid gemiste
kansen.
G. Bekaert

Otto Stelzer
Die Vorgeschichte der Abstrakten
Kunst, Denkmodelle und Vorbilder
Piper Verlag, München, 1964, 220 pp., 4 klpl., 50 pl., 20 afb., geb. D.M.
26.
Verschillende losse bijdragen hebben de jongste tijd afzonderlijke hoofdstukken van
de voorgeschiedenis der abstracte kunst beschreven. Otto Stelzer maakte er een
eerste synthese van. Hij geeft zichzelf rekenschap van de voorlopigheid van zijn
werk. ‘Het had nog enkele jaren moeten liggen’, schrijft hij. Maar een publikatie kan
anderen aansporen om nieuw feitenmateriaal aan te brengen of om ergens een
band te zien. De geschiedenis van de abstracte kunst - de geometrische
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abstractie wordt buiten beschouwing gelaten - laat de auteur traditiegetrouw in 1910
beginnen. Wat ervoor komt is voorgeschiedenis. Deze werd niet zozeer door schilders
of beeldhouwers gemaakt als wel door literatoren en filosofen. Uit geschriften van
Novalis, Tieck, Hoffmann, Stifter, Jean Paul, Coleridge, Turner, Goethe, Keiler,
Balzac en uit het grafisch en literair werk van Lawrence Stern, Hoffmann, Stifter,
Victor Hugo, Strindberg, Morgenstern en Scheerbart stelt de auteur een bloemlezing
samen die aantoont hoe lang voordat bewust het eerste abstracte schilderij werd
geschilderd reeds de mogelijkheid ervan werd beseft en zelfs door literatoren als
Stern, Strindberg, Hugo geëxperimenteerd. De kunsthistorische en kunst-filosofische
mogelijkheden van zijn boeiend materiaal heeft de auteur misschien niet ten volle
uitgebuit, maar zijn monografie plaatst een zeer reële kwestie van de moderne
kunstgeschiedenis in het midden van de belangstelling en geeft de eerste aanzetten
van een interpretatie ervan.
G. Bekaert

André Bloc
De la sculpture à l'architecture
Editions Aujourd'hui, Boulogne-sur-Seine, 20 pp., 89 pl.
Enkele jaren geleden heeft André Bloc zich te Meudon een grote representatiewoning
gebouwd midden in een grote tuin. Woning en tuin zijn op de eerste plaats een
milieu waarin deze architect zijn sculpturen kan plaatsen. In die sculpturen verwerkt
hij met een virtuoos gemak en zelfs met een zeker brio het hele repertorium van de
moderne beeldhouv/kunst. Het enigszins gratuiete van deze toegepaste virtuositeit
vroeg naar een verantwoording en deze bracht Bloc op het idee om bijvoorbeeld
zijn metalen draadconstructies als vogelkooien te adapteren. Vandaar is het maar
een stap meer om ook voor de mens beelden te maken waarin deze kan wonen:
de la sculpture à l'architecture. In de tuin van A. Bloc staan nu inderdaad reeds een
paar beeldhouwkunstige woningen. En niet alleen in zijn tuin. Bloc staat niet alleen
met die experimenten. Zoals zijn vroegere sculpturen zijn ook deze ‘sculptures
habitacle’ meer een explicatie van bepaalde strekkingen die zich in de kunst en
architectuur van vandaag manifesteren dan echtcreatieve impulsen. Wat niet wil
zeggen dat ze zonder belang zijn.
G. Bekaert

Beitrage zur Kunst des christlichen Ostens.
Bd. 3
Erste Studien-Sammlung
Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen, 1965, 160 pp., 64 pl. geb. D.M.
42.
De eerste delen van deze serie werden vroeger besproken in Streven (april 1965,
p. 730). Het derde deel is geen monografie zoals de voorgaande, maar een
verzameling van bijdragen: over de Russische orthodoxie en de ikonen (P.
Hauptmann), de dierkoppige Christophorus (W. Loeschke), de miniaturen van het
Weense Niketahandschrift (M. Restle). Een vierde bijdrage beschrijft de koptische
verzameling van het Ikonenmuseum van Recklinghausen (KI. Wessel). Veel daarvan
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kreeg reeds zijn plaats in Wessels boek over de koptische kunst (Streven, maart
1965, p. 570). Deze studies vormen een nieuw getuigenis van de effectieve bezieling
voor het christelijke oosten die het ikonenmuseum van Recklinghausen, dat de serie
uitgeeft, van af zijn oprichting heeft gekenmerkt.
G. Bekaert

Varia
A. Godin
De l'expérience à l'attitude religieuse
(Cahiers de psychologie religieuse, III). Ed. Lumen Vitae, Brussel, 1964, 264 pp., ing. F. 150.
Dit derde deel van de Cahiers de psychologie religieuse is zoals de vorige drieledig
gestructureerd. In een eerste deel wordt een theoretische uiteenzetting gegeven
van de ‘religieuze ervaring’; het tweede deel bevat enquête-resultaten en in het
derde worden enkele pastorale toepassingen beschreven. Zoals in de vorige delen
wordt ook hier gestreefd naar een juist evenwicht tussen wetenschappelijke
degelijkheid en praktische bruikbaarheid. Bijzonder op het gebied van de religieuze
psychologie is dit evenwicht moeilijk te bereiken; deze wetenschap is immers nog
vrij jong. Zo doet het artikel van J.P. Deconchy wel al te technisch aan en geeft
anderzijds Vergote zeer interessante inzichten die echter op een weinig uitgebreid
onderzoek berusten. Het boek zal bijzonder de religieuze opvoeder van dienst zijn.
F. Vandenbussche
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Dr. J.A. Verdoorn
Volksgezondheid en sociale ontwikkeling
Aula, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1965, 459 pp.
Deze beschouwingen over het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw
bevestigen de stelling dat de produktie en de consumptie van gezondheidszorg in
hoge mate worden bepaald door het cultuurpatroon dat aan een gemeenschap
gedurende een zeker historisch tijdperk haar eigen specifieke gestalte geeft. De
schrijver constateert dat omstreeks 1880 in het algemene sterfteverloop der
Amsterdamse bevolking een daling optreedt welke zich continu en zonder grote
schommelingen tot in de 20e eeuw voortzet. Deze daling hangt wel samen met de
vooruitgang der medische wetenschap, de verbetering van het onderwijs in de
geneeskunde en de ingebruikneming van de duinwaterleiding (1854), maar door
deze omstandigheden wordt het tijdstip van de daling onvoldoende verklaard. De
sociale dynamiek in de tweede helft van de 19e eeuw is van incubatieve betekenis
geweest. In het liberale cultuurpatroon treedt omstreeks 1880 pas een definitieve
evenwichtsstoornis op, welke zich manifesteert in de actualisering der potentiële
veranderingsfactoren zoals die in de liberale fase zijn ontstaan en zich cumulatief
ontwikkeld hebben. De sterftedaling der Amsterdamse bevolking die in 1880 begint,
is dan ook in hoofdzaak bepaald door het gezondheidswezen, als functionele relatie
tussen de gezondheidszorg en de integratie van die zorg in het cultuurpatroon der
bevolking als geheel. Verdoorn besluit deze fraaie studie met er op te wijzen dat
een onderzoek naar medische facta en data in het verleden in wezen er een is van
cultuur-historische aard, en daarom op deze wijze ter hand genomen moet worden.
J.J.C. Marlet

John Lennon
A Spaniard in the Works
Jonathan Cape, London, 1965, 95 pp., f 6.40.
Lennon is één van de vier engelse langharige jongelieden die zich als de Beatles
wereldfaam hebben verworven. Wat echter minder bekend is, is het feit dat naast
vrijwel alle teksten van hun liedjes, Lennon ook tekent en gedichten en verhaaltjes
schrijft. Vorig jaar verscheen zijn eerste boekje In His Own Write. Critici wezen op
invloeden van Edward Lear, Lewis Carroll en James Joyce. En inderdaad moet men
het klimaat van deze kolderieke, satirische versjes boordevol woordspelingen in
deze richting zoeken, alhoewel Lennon genoemde auteurs toen nooit had gelezen.
De begeleidende tekeningen lijken nog het meest op die van James Thurber. De
Times Literary Supplement schreef ‘de aandacht waard van iedereen die de
verarming van de engelse taal vreest’. Behalve in het Duits, Italiaans en Frans werd
het in het Fins vertaald door dezelfde man die Ulysses in het Fins vertaalde. Nu is
dan een tweede boekje verschenen, A Spaniard in the Works. Een pluspunt van dit
boekje is dat het niet alleen vrijblijvende nonsensversjes bevat maar dat er wel
degelijk kritiek geleverd wordt, hetgeen de beste voedingsbodem voor de satire is.
Lennon ‘behandelt’ o.a. het krantenwezen, de seksualiteit en de politiek. Eén ding
is een beetje triest voor de gemiddelde Beatlefan wiens leeftijd immers tussen de
15 en de 20 jaar ligt, zij zullen Lennon niet kunnen lezen. Zijn versjes zijn gewoon
te intellectueel, te spits. Zoals dat kostelijke stukje over de politiek getiteld ‘We must
not forget the General Erection’ over Harrassed Wilsod en Sir Alice Doubtless-Whom.
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J. Groot

A. Kelly
Wat vertellen wij aan onze kinderen?
De Koepel, Roosendaal, z.j., 128 pp.
Dit uit het Engels vertaalde boekje is geschreven door een arts die zelf moeder is.
Zij geeft veel nuttige informatie aan ouders voor de begeleiding van hun kinderen
in de sexuele rijping. Terecht gaat de schrijfster ervan uit, dat opvoeders alleen
vanuit grondige kennis hun kinderen de nodige leiding en steun kunnen geven. Zij
plaatst de sexuele rijping in het geheel van de volwassenwording en legt daarom
nadruk op de betekenis van het gehele opvoedkundige beleid. Een boek met zoveel
praktische adviezen moet men zeker niet te star hanteren: het heeft zijn
eenzijdigheden. De exclusiviteit waarmee de begeleiding van de jongen aan de
vader wordt toegewezen, is zo'n eenzijdigheid. De verwijzingen naar godsdienst en
moraal doen soms wat simplistisch aan en in het licht van de huidige discussies in
katholieke kring over natuurwet en geboorteregeling zou men meer genuanceerde
formuleringen wensen. Maar het boekje zal zeker goede diensten kunnen bewijzen
als gids voor opvoeders die een sexuele opvoeding trachten te realiseren.
J. Kijm
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D.J. West
Paranormale verschijnselen
Vertaling: Dr. H. Leids, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1965,195 pp.
De auteur is geen parapsycholoog van professie. Evenals ettelijke andere
geïnteresseerden in parapsychologie is hij psychiater. Vanuit een kritische,
medisch-psychiatrisch bepaalde gezichtshoek beschrijft hij een aantal spontane
paranormale ervaringen, spiritistische séances, de psychologie van het
mediumschap, paragnostische vermogens van mediums, en overigens de historie
en het huidige verloop van het onderzoek terzake paragnosie. Hij ontzenuwt veel
van wat menig parapsycholoog als positiva beschouwt, vooral in het kader van een
vergelijkende literatuurstudie maar ook op grond van eigen waarnemingen. Hij doet
dit zodanig dat de lezer zich nog het meest verwondert over zijn eindconclusie, t.w.
dat er tóch enkele onloochenbare raadselachtigheden overblijven welke nieuwe
vorsingen op dit gebied rechtvaardigen. De titel van dit belangwekkende boek is
slecht gekozen: de vertaling van de oorspronkelijke titel ‘Psychical research to day’
- welke de lading veel beter dekt - had letterlijker moeten zijn; bovendien behoort
de titel ‘Paranormale verschijnselen’ reeds toe aan een ander boek, dat in 1957
verscheen bij de Uitgeverij Nelissen te Bilthoven.
J.J.C. Marlet

J. Onimus
L'enseignement des lettres et la vie
Desclée de Brouwer, Brugge, 1965, 148 pp., F. 78.
De ondertitel van dit boek luidt: ‘Métamorphose d'un métier’. De auteur stelt zich
een ‘professeur de Lettres’ voor, die de ware bezieling en het ware contact zoekt,
de wezenlijke menselijke vorming met literaire kunstwerken. Velen worden
moedeloos; sommigen blijven al te koud-objectief of worden al te
willekeurig-subjectief; soms gaat men tot de wetenschappelijke onderzoekingen
over. Maar dat is het niet. Het is een inleven van de werken, een overgave van
zichzelf daaraan en meteen aan de leerlingen; het is een levende aanwezigheid,
welke de schrijvers ook levend aanwezig brengt. En elke menselijke wijsheid en
vorming liggen daarin. Warm aanbevolen, in een tijd waarin de technische
overrompeling (ook in het onderwijs) de menselijke waarneming en verdieping
bedreigt.
Em. Janssen

Maurice Fabre
Geschiedenis van de menselijke communicatie
Scheltema en Holkema, Amsterdam, 1965, 112 pp., géfll., f 14.50.
In de reeks Kennis en vernuft, geschiedenis der natuurwetenschappen en
uitvindingen in documenten is dit een nieuw deeltje. Het valt op door zijn
voortreffelijke fotodocumentatie. In de begeleidende tekst wordt uitvoerige aandacht
besteed aan de geschreven taal. Dit is sobere en boeiende geschiedenis. Bij de
veelvormigheid van moderne communicatiemiddelen moest de samensteller zich
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natuurlijk beperkingen opleggen. De veelheid van gegevens wordt dan nog al eens
afgewisseld door weinig-zeggende, pathetische uitroepen.
W. Pisa

Hartmut Vogt
Programmierter Unterricht und Lehrmaschinen an Hoch- und
Fachschulen der Sowjetunion
Manz Verlag, München, 55 pp., 1965, D.M. 5..40.
Aanvankelijk stond de Sowjet-Unie afwijzend tegenover cybernetica en
geprogrammeerd onderricht. De laatste drie jaar heeft er echter een grote omzwaai
plaats gehad. In uiterst compacte vorm worden in deze brochure de verworvenheden
en de omstreden kwesties aangestipt, instituten vermeld en enige literatuur
aangegeven.
P. van Breemen

Le Foyer Chrétien
(Les enseignements pontificaux), Desclée, Doornik, 1965, 430 pp., 210
Frs.
In de voortreffelijk uitgegeven reeks van Desclée hebben de monniken van Solesmes
de pauselijke documenten over het gezin gerangschikt. Een 76 pp. register en
schematische overzichten maken dit boek weliswaar bruikbaar voor de praktische
toepassing van citaten, maar met dit gevaar, dat het erg gemakkelijk wordt voor een
bepaalde opvatting een pauselijke tekst te vinden, zonder dat men de samenhang
en concrete aanleiding daartoe voldoende in het oog houdt.
G. Adriaansen

Streven. Jaargang 19

200

Derrick Sington en Giles Playfair
Crime, Punishment and Cure
Secker and Warburg, London, 1965, 348 pp.
In tal van landen over vrijwel de hele wereld zijn er duidelijke tekenen aan te wijzen
dat, met name na de Tweede Wereldoorlog, de denkbeelden over de verhouding
misdaad en straf zich grondig hebben gewijzigd. Het duidelijkst blijkt dat bij de
toepassing van de gevangenisstraf. Afschrikking en vergelding treden steeds meer
terug om plaats te maken voor pogingen om de delinquenten als volwaardige burgers
in de maatschappij te doen terugkeren. Zo is in Nederland bij de nieuwe
Beginselenwet Gevangeniswezen in 1951 het cellulaire stelsel in zijn algemeenheid
al afgeschaft en werd meer op de voorgrond geplaatst een differentiatie van
gestichten naar de aard der veroordeelden. Er is sprake van een humanisering van
de strafvordering met als gevolg een korter worden van de gevangenisstraf. Tijdens
de onlangs gehouden criminologische week van de Rijksuniversiteit te Utrecht heeft
prof. dr. R. Rijksen gepleit voor een drastische verlaging van de maximale duur van
de gevangenisstraf. Hij acht een zinnige vulling van een detentieperiode niet mogelijk
als die langer is dan ongeveer vijf jaar. Sington en Playfair, beide publicisten met
een uitgesproken belangstelling voor de misdaad en zijn bestrijding en beide als
‘probation-officer’ een functie bekledend in het Engelse reclasseringssysteem,
komen met een meer revolutionair voorstel: afschaffing van alle detentie als straf.
De gevangenis dient in een modern systeem van strafvordering te verdwijnen. Dit
betekent volgens hen niet dat delinquenten nooit voor kortere, langere, of onbeperkte
tijd afgezonderd zouden kunnen worden. Dit mag echter niet gebeuren als straf,
maar louter als bescherming van de maatschappij of tot rehabilitatie van de
veroordeelde. Aan de basis van de strafvordering en reeds aan die van het proces
wensen zij een radicale, wetenschappelijke aanpak, waarbij zij aan de psychiatrie
een grote rol toebedelen. Iedere delinquent zou al van die aanvang af moeten
worden opgevangen door een ‘wetenschappelijk’ team waarvan onder meer de
psychiater, sociale werker en jurist deel uitmaken. De auteurs komen met boeiende
voorbeelden uit de recente historie om hun opvattingen kracht bij te zetten. Uitvoerig
besteden zij aandacht aan de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht, een instelling voor psychisch gestoorde delinquenten - waarin zij al een deel van hun ideeën
verwerkelijkt zien en die daarom volgens hen uniek is in de wereld. Een heel
hoofdstuk wordt gewijd aan de publiciteit rond misdaad en straf, waarbij zij met
name de houding van de dagbladen in een aantal landen onderzoeken. Daarbij
zetten zij merkwaardigerwijs vraagtekens bij de Nederlandse gewoonte geen
personalia over verdachten en veroordeelden te publiceren. Zij vragen zich af, of
meer openbaarmaking niet juist de preventie van de misdaad ten goede komt. Maar
uit kringen van de Nederlandse reclassering komt daarentegen de laatste tijd de
behoefte aan grotere geheimhouding naar voren als noodzakelijke voorwaarde voor
de terugkeer van de veroordeelde als volwaardig burger in de maatschappij. Van
psychiatrische zijde is in Engeland kritiek op het boek geleverd, omdat de rol die zij
aan de medicus toebedelen niet preventief, maar zelfs bevorderlijk zou kunnen
werken voor de misdaad. Crime, Punishement and Cure lijkt niet op de eerste plaats
bedoeld voor vaklieden, maar voor een brede kring van belangstellend publiek, om
dat meer oog te geven voor de problemen die met misdaad en straf samenhangen.
W. Pisa
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Jhr. Dr. A.E.M. van der Does de Willebois
Vervreemding en verslaving
(psychopathologische aspecten van het hedendaagse alcoholisme).
Uitg. Dekker & Van de Vegt N.V., Utrecht-Nijmegen, 1965, 229 pp., f
16.50.
In de medische reeks Mens en Gezin, uitgegeven onder auspiciën van het Dr.
Veeger-Instituut te Nijmegen, is het onderhavige boek het 4e deel en evenals de
voorgaande delen de handelsuitgave van een proefschrift. Van der Does de Willebois,
die in Groningen promoveerde bij Prof. Dr. W.K. van Dijk, kwam tot zijn onderwerp
toen hij in 1958-1960 ruim 90 alcoholisten onderzocht en behandelde in Sanatorium
‘Hoog Hullen’ te Eelde. Aan de hand van zijn observaties kwam hij, verder vorsend,
tot een dieper inzicht in de psychodynamische bodem waarop het alcoholisme als
manifeste zucht kan ontstaan, tot gedachten over zuchtigheid in het algemeen, over
zelfvervreemding en zelfverbeelding. Psychiaters zullen het meest profijt hebben
van deze voortreffelijke studie, maar ook psychologen en andere terzake
belangstellenden zullen met genoegen naar bruikbare aanknopingspunten voor hun
eigen kennisgebied zoeken omdat de auteur zo breed georiënteerd is en zijn eruditie
bijzonder fraai verwoordt.
J.J.C. Marlet
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Bawden, Nina, Der Geheimgang. - Benzigerverlag Einsiedeln, 1965, 170 pp.,
Zw. Fr. 10.80.
Bernlef, J., Stenen Spoelen. - Em. Querido, Amsterdam, 1965, 64 pp., f 2,90.
De Blijde boodschap. - Splichal, Turnhout, 1965, geïll., F. 100.
Bock, Eug. De, Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen. - Manteau, Brussel
- Den Haag, 1965, 160 pp.
Brunsveld-Van Huiten, Mr. E., Moord en magie. - Em. Querido, Amsterdam,
1965, 63 pp., f 2,90.
Buchheim, Karl, Ultramontanismus und Demokratie. - Kösel Verlag, München,
1965, 546 pp.
Burnier, A., Een tevreden lach. - Em. Querido, Amsterdam, 1965, 169 pp., f
6,90.
Chauchard, Pour une sexualité responsable. Amour et contraception. - Mame,
Tours, 1965, 294 pp.
Cocagnac, A.M., De Eucharistie. - Splichal, Turnhout, 1965, geïll., F. 50.
Crozier, Brian, Het wreed ontwaken. - Ned. Boekhuis, Tilburg, 1965, 295 pp.,
f 10,50. Den Hollander - Bronder, W., En de boer hij ploegde voort. - Kosmos,
Amsterdam, 194 pp., f 9,90.
Does De Willebois, Jhr. Dr. A.E.M., Vervreemding en verslaving. - Dekker &
van de Vegt, Nijmegen, 1965, 229 pp., f 16,50.
Ebner, Ferd, Briefe. - Kösel Verlag, München, 1965, 809 pp.
Eck, M., Mensogne et vérité. - Casterman, Doornik, 1965, 250 pp.
Elliot, F.G., e.a., Tijdgenoten over Teilhard de Chardin. - (Bibliotheek Teilhard
de Chardin 9). - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1965, 144 pp., f 5,75, bij
intekening f 4,90.
Fedoroff, Alexander, Van het klooster naar het huwelijk. - Nederl. Keurboekerij,
Amsterdam, 1965, 318 pp., f 8,90.
Field, Michael, Ooggetuige in Indo-China. - Ned. Boekhuis, Tilburg, 1965, 411
pp., f 8,90.
Fransen, P., De genade, werkelijkheid en leven. - Patmos, Antwerpen, 1965,
548 pp., F. 250.
Greup-Roldanus, S., Levensgevaarlijke Mannen. - Em. Querido, Amsterdam,
1965, 190 pp., f 9,90.
Gronon, Rose, Rose, De ramkoning. - Contact, Amsterdam, 1965, 219 pp., f
12,50.
Haazen, M., Vormgeving en onderneming. - Kultuurdienst, Spastraat, 12,
Brussel, 1965, 60 pp., geïll., F. 70.
Hartwich, H.H., e.a., Politik im 20. Jahrhundert. - Braunschweig, 1965, 480 pp.,
320 ill., geb. DM. 24,80.
Hentig, Prof. Dr. Hans von, Die Kriminalitat der lesbischen Frau. (Beiträge zur
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Sexualforschung, Heft 15). - Ferdinand Enke, Stuttgart, 1965 , 107 pp., DM.
19,-.
Ik ben het leven. - Splichal, Turnhout, 1965, geïll., F. 90.
De Kerk der armen. - Innerlijk Leven, Gent, 1965, 112 pp., F. 20.
Klaus, G., Die Macht des Wortes. - Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin, 1965, 198 pp., DM. 8,40.
Koelewijn, L.A., Mikken op de voorruit. - Querido, Amsterdam, 1965, 48 pp., f
2,90.
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Langner, Alb., Katholizismus und Freiheitlicher Sozialismus in Europa. - J.P.
Bachem, Köln, 1965, 412 pp., DM. 36.
Lenssen, Seraphinus, La Trappe, Schets van ontstaan en ontwikkeling. - H.
Bergmans, Tilburg, 1965, 172 pp.
Liebruck, Bruno, Sprache und Bewusstsein. Bd. I. Einleitung, Spannweite des
Problems. - Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a. Main (Meulenhoff
& Co., Amsterdam), 1964, 506 pp., f 47,05.
Linde, Raf Van de, De Moeloeba Catteeuw. - De Clauwaert, Leuven, 1965,
234 pp., geb. F. 135.
Marnix Pocket. - Maurice Roelants, Komen en gaan. - Jos Vandeloo, De vijand.
- Manteau, Den Haag, Brussel.
Menu, M., Nos fils de 18 ans. - Casterman, Doornik, 1965.
Moore, G.E., Ethics. - Oxford University Press, New York, 1965, 110 pp., $1.25.
Ohm, Th., Faites des disciples de toutes les nations. t. 1. - Edit. St. Paul,
Yssy-les-Moulineaux, 1964, 304 pp.
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Onimus, Jean, Teilhard de Chardin en zijn geloof in het leven. (Bibliotheek
Teilhard de Chardin 20). - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1965, 176 pp., f 5,50,
bij intekening f 4,75.
Popma, Prof. Dr. K.J., Nadenken over de tijd. - Buyten & Schipperheyn,
Amsterdam, 1965, 286 pp., f 7,90.
Post, Dr. R.R., Kardinaal de Jong's Handboek van de Kerkgeschiedenis, dl.
IV. - Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen, 1965, 326 pp., f 25,-.
Problemen der democratie, le bundel. - Stichting ter voorlichting over de
Oost-West-verhouding, Den Haag, 1965, 153 pp.
Rahner, K., Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch. - Kösel,
München, 1965, 305 pp.
Reimers, D.M., White protestantism and the negro. - Oxford University Press,
New York, 1965, 235 pp., $5,-.
Roguet, A.M., Vier kruiswegen volgens de vier Evangeliën. - Patmos,
Antwerpen, 1965, 90 pp., ing. F. 45.
Rose, A., Psaumes et prière chrétienne (Paroisse et Liturgie). - Biblica, Brugge,
1965, 300 pp., F. 195.
Rosseels, Maria, Ik was een Kristen. - Contact, Amsterdam, 1965, 434 pp., f
14,50.
Schlette, H.R., Collegium salutis, Christen und Nicht Christen heute. - J.P.
Bachem, Köln, 1965, 99 pp., D.M. 6,40.
Schneiders, A.L., De trek van de struisvogel. - Em. Querido, Amsterdam, 1965,
170 pp., f 6,90.
Spelt, W., Als in een spiegel. - Biblia, Driebergen, 39 pp., f 2,90.
Stellingwerff, Dr. J., Oorsprong en toekomst van de creatieve mens. - Buyten
en Schipperheyn, Amsterdam, 1965, 242 pp., f 8,50.
Teilhard de Chardin, Pierre, Het verschijnen van de mens op aarde. (Bibliotheek
Teilhard de Chardin 11). - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1965, 136 pp., f 4,50,
bij intekening f 3,90.
Theologische Meditaties: dl. 3: Schelkle, Allen zijt gij geestelijken; dl. 4: Kung,
Kerk in vrijheid. - Brand, Hilversum-Antwerpen, 1965, 48-48 pp., ing. F. 65.
Valckenaere, Julien De, Steentjes des aanstoots. - Em. Querido, Amsterdam,
1965, 36 pp., f 2,90.
Verhoeven, Dr. Corn., Rondom de leegte. - (Ambo), De Fontein, Utrecht, 1965,
206 pp., f 8,90.
Weevers, Dr. Th., Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. - Zwolse
drukken. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1965, 109 pp., f 6,25.
Wehrli, Max, Wert und Unwert in der Dichtung. - Jakob Hegner, Köln, 1965,
48 pp., DM. 3,80.
Zischka, Anton, Licht voor ¾ miljard analfabeten. - - Ned. Boekhuis, Tilburg,
1965, 310 pp., f 8,90.
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[1965, nummer 3]
Waar staan de jezuïeten?
Redactie
Er is iets aan de hand met de jezuïeten. Misschien al een hele tijd, maar de laatste
tijd heeft het zich in Nederland en Vlaanderen op een tamelijk sensationele wijze
gemanifesteerd. Enkele opzienbarende uittredingen riepen in brede kringen vragen
op, die ofwel geen aanleiding gaven ofwel niet toegelaten werden tot een openlijke
behandeling, ook niet binnen de orde. De affaires van De Linie in beide landen zijn
daarentegen publiek goed geworden, al kan men zich, zeker in Vlaanderen, niet
van de indruk ontdoen dat dit tegen de wil inging van de toenmalige centrale
1
overheid . En nu onlangs heeft de publieke opinie zich - met een in onze ogen wat
overdreven gretigheid: we zijn altijd namelijk zelf weer verwonderd over de reputatie
en de macht welke men ons toeschrijft - meester gemaakt van het eerste optreden
van de nieuwe generale overste in enkele interviews en op het Concilie.
Direct willen we zeggen, dat we dit een groot goed vinden: als de publieke opinie
of een deel ervan in uitspraken van de Generaal der jezuïeten een geluid meent te
horen dat ‘de klok achteruit zet’, dat ‘niet bij de tijd is’, dat van een ‘reactionaire
geest’ getuigt, of welke uitdrukkingen men er ook voor wil gebruiken, dan is het haar
recht en plicht de vraag te stellen wat de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen
daarover denken. (In Nederland doet men dat dan ook; in Vlaanderen is men daar
blijkbaar nog niet aan toe, daarom doen we het hier dan zelf maar). Een regionale
kerkgemeenschap heeft het recht te weten waar ieder staat die in het openbaar
2
voor haar werkt en in haar midden leeft .
Nog een groter goed vinden wij het dat P. Terpstra, de provinciaal van de
Nederlandse jezuïeten, op die vraag spoedig, eerlijk en vrijmoedig een antwoord
heeft gegeven. Hij verklaarde, dat ook hij sommige recente uitspraken van

1

2

De mythen die daardoor rond het verdwijnen van de Vlaamse Linie moesten ontstaan, zijn
zo taai, dat het Franse jezuïetentijdschrift Etudes in een overigens sympathiek artikel over
het Nederlandse katholicisme, oktober 1965, nog kan schrijven: ‘.... la crise du De Linie
flamand, publication dirigée par les jésuites beiges, suspendue en mars 1964, à la demande
de l'épiscopat qui trouvait que l'hebdomadaire prenait une position trop radicale dans la
question flamande’ (cursivering van ons).
Cfr. de laatste voetnoot bij het artikel van J. Kerkhofs in dit nummer, p. 248. Wij zouden graag
hebben dat het hele artikel van J. Kerkhofs samen met dit redactionele stuk gelezen wordt.
Vervangt men ‘franciskanen’ of ‘minderbroeders’ door ‘jezuïeten’, dan leveren deze
sociologische beschouwingen een interessante stoffering bij onze overwegingen.
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P. Arrupe (‘zoals ik die, evenals u, uit de kranten heb vernomen’) ‘merkwaardig’
vindt, dat hij er geen raad mee weet, dat ze hem pijnlijk hebben verrast. Het
belangrijkste van deze verklaring is niet, dat wij nu weten wat P. Terpstra denkt,
maar dat hier duidelijk en op competent niveau gedemonstreerd werd, dat niet alle
jezuïeten hetzelfde denken. Hierdoor werd publiek afgerekend met een nogal
hardnekkige mythe, volgens welke de opleiding, de gehoorzaamheid en de
korpsgeest van de jezuïeten zo straf zijn, dat wanneer een jezuïet zich voor iets
inzet, hij nooit alleen maar zichzelf maar steeds de gehele orde, respectievelijk de
hele provincie engageert. (‘Wenn ein Jesuit ein Ei legt, gauckelt die ganze
Gesellschaft’). Niet alleen ontstaat daardoor de indruk dat je nooit weet wat je aan
een jezuïet hebt: hij verdwijnt achter de facade van wat men denkt dat hij
vertegenwoordigt. Maar wij geloven ook, dat deze opvatting gemakkelijk tot
immobilisme en conservatisme kan leiden.
Er is een tijd geweest dat dit het tegendeel was, dat deze eenheid van denken
en handelen functioneerde en leidde tot een reële en efficiënte invloed, zo lang ze
haar inspiratie vond in een eenvormig wereldbeeld, waaraan iedere jezuïet zich kon
conformeren. Nu echter bestaat dit niet meer. Als hij nu moet wachten om te spreken
tot hij heel zeker weet, wat de hele orde of de hele provincie denkt, dan kan een
jezuïet zijn hele leven lang zijn mond wel houden. Het is goed dat de leiding van
een kerk of van een religieuze gemeenschap steeds tot voorzichtigheid,
langzaamheid en geleidelijkheid blijft manen, maar wanneer daartegenover geen
persoonlijke inzichten, overtuigingen of vermoedens in woord en geschrift
gemanifesteerd kunnen worden, dan ontaardt dit vermaan tot verstarring.
Het zal deze mythe van het ‘gesloten blok’ wel zijn die verklaart waarom de
uitlatingen van P. Arrupe over kritiek in de kerk en zijn concilie-interventie over het
atheïsme zulk een onrust hebben gewekt. De contra-reformatorische traditie van
de Sociëteit, en ongetwijfeld ook de stijl van een man die door zijn dertigjarig verblijf
in Japan vanzelf niet zo gevoelig is voor het nieuwe klimaat in onze contreien,
hebben er verder aanleiding toe gegeven, dat zijn woorden zonder veel
onbevooroordeeld onderzoek maar direct op zijn slechtst werden geïnterpreteerd.
Met het interview in het Madrileense blad Ya en wat P. Arrupe daarin zegt over
3
kritiek in de kerk weten wij ook geen raad. Maar terwijl er anders altijd zo'n grote
achterdocht bestaat tegenover Spaanse, door het regiem beschermde

3

De meest markante passages luiden als volgt: ‘Ik ben een fel tegenstander van elke kritiek
op de Kerk. Indien er correctie aangebracht moet worden, dan zal de daartoe bevoegde
hiërarchie dat moeten doen. Vergeet u niet, dat het spreken over de gebreken van anderen,
zelfs indien ze waar zijn, kwaadsprekerij is. Men moet niet toelaten, dat er in het openbaar
gesproken wordt over welk gebrek van de Kerk dan ook, zelfs indien dit waar is, ofwel door
individuele personen ofwel door groepen, ondanks alle aanwezige goede wil. (...) Indien de
persoon die kritiseert, intelligent is, dan zal hij begrip opbrengen en inzien dat de ware
oplossing is: ofwel zwijgen en afwachten..... ofwel de defecten bescheiden aan het wettige
gezag voorleggen. Met goedkope borrelpraatjes bereikt men niets. Het gezag zal erin voorzien
op het tijdstip en op de wijze, die haar opportuun lijkt. Nooit moet men op eigen gezag naar
kritiek grijpen. Het enige wat men met kritiseren kan bereiken, is een klimaat van verwarring
scheppen en het werk, dat de Kerk voor allen doet, vertragen, zo niet verlammen’.
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publikaties, is er nu niemand geweest die zich afgevraagd heeft wat P. Arrupe
precies heeft willen zeggen. Voor wie de verwarde tekst in Ya gelezen heeft, is het
4
nl. niet zo vanzelf duidelijk . Daar komt bij dat, wat hij ook mag gezegd hebben, zijn
min of meer geïmproviseerd en vrijmoedig optreden voor pers en t.v., met het risico
dat dit steeds meebrengt, toch altijd nog prettig afsteekt tegen de misschien
voorzichtiger zwijgzaamheid van zijn voorganger en op zichzelf al getuigt van een
opener aanpak en van een relativering van de bindende kracht van zijn persoonlijke
meningen voor de gehele orde.
Niet zo geïmproviseerd was uiteraard P. Arrupes interventie over het atheïsme.
Eerlijk gezegd kunnen wij tegen wat daarin naar voren wordt gebracht, niet zoveel
bezwaar inbrengen. Ook ons bevallen sommige dingen in de stijl en enkele accenten
in de inhoud van deze toespraak niet zo best. In de inleiding wordt er bv. een beeld
van de invloed van het atheïsme in de wereld opgehangen, dat, om het zacht te
zeggen, voor onze westerse begrippen nogal aan de sombere kant is. Maar het is
niet waar dat hier een soort kruistocht tegen het atheïsme gepreekt wordt. Met geen
woord is er in deze rede sprake van een bestrijding van het atheïsme. Er wordt
alleen gezegd dat wij onze pastorale methodes moeten trachten te herzien. ‘Vooral
in verband met het ernstige probleem van het atheïsme’: ‘Spontaan zijn wij steeds
geneigd aan dit probleem een intellectuele oplossing te geven: wij willen weerleggen,
bewijzen, leren, verdedigen. Dat is allemaal heel mooi en wezenlijk, maar het is
lang niet genoeg. Wij moeten niet alleen waarheid meedelen, maar leven; eerder
dan verdedigen moeten wij zelf creatief in de wereld staan; eerder dan
uiteenzettingen geven moeten we in beweging brengen; we moeten niet blijven
staan bij de beschouwing van de waarheid, maar ze in praktijk brengen. Joannes
XXIII heeft in “Mater et Magistra” dingen gezegd die hier direct van toepassing zijn:
“Meer dan ooit moet deze leer nu niet alleen worden gekend en aanvaard, maar
ook toegepast in de vorm en omvang, die de wisselende omstandigheden van tijd
en plaats toelaten of vereisen. Een moeilijke maar ook verheven taak, waartoe wij
niet alleen onze Broeders en zonen over heel de wereld aansporen om ze op zich
te nemen maar ook alle mensen die van goede wil zijn”’.
Het is niet waar, dat er in P. Arrupes interventie een militaire strategie ontvouwd
wordt, er wordt alleen gesproken over de noodzaak van een ‘pastorale d'ensemble’,
waarin de grote, fundamentele lijnen van een wereldwijde werkzaamheid worden
uitgestippeld: ‘Soepel genoeg om aan de concrete omstandigheden van iedere
streek te worden aangepast’. Men heeft zich verbaasd (of

4

Uit het gehele interview in het dagblad Ya blijkt dat in ieder geval de vragensteller bepaalde
Spaanse situaties op het oog had. Hij verdeelt namelijk de critici van de Kerk in twee groepen.
Op zijn vraag wat P. Arrupe denkt van de kritiek van een voor ons onduidelijk omschreven
groep, geeft de Generaal als antwoord bovenstaande in voetnoot 3 vermelde tekst. Op de
vraag wat hij denkt van de kritiek van een groep die als typisch conservatief omschreven
wordt, antwoordt de Generaal dat wij in alles de Paus en de besluiten van het Concilie moeten
volgen.
Volgens een redacteur van Ya zou het in de bedoeling van de vragensteller gelegen hebben
ondermeer de mening van P. Arrupe te vragen over een vorm van reactionaire kritiek, die de
laatste tijd accent had gekregen door een tournee met lezingen die de Franse schrijver Michel
de Saint-Pierre, schrijver van het boek Les nouveaux prêtres, door Spanje gemaakt had.
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vrolijk gemaakt) over de uitdrukking ‘wij moeten een collectieve mystieke dood
sterven’ (en kunnen de ‘zelfmoord-bataljons’ van het interview in Ya daar niet mee
in verband gebracht worden?), maar heeft men deze uitdrukking ook in haar contekst
gelezen? Er staat namelijk heel gewoon (nou ja, heel gewoon): ‘Dit (een globale
aanpak van het pastorale probleem) vergt vele offers. Het veronderstelt, dat wij
ieder individueel en collectief egoïsme opzij zetten, dat wij, als ik deze uitdrukking
mag gebruiken, een collectieve mystieke dood sterven, d.w.z. dat wij ieder
particularisme prijsgeven: dat van het eigen bisdom, dat van het eigen religieus
instituut, dat van de eigen sociale status’. Op zichzelf een niet zo heel conservatief
idee, dachten wij.
Maar kom, heeft het allemaal zoveel belang nu nog precies in te gaan op wat P.
Arrupe gezegd heeft en wat hij bedoeld mag hebben? De sensatie welke rond zijn
optreden gewekt is, vormt slechts één, zij het dan belangrijke, fase van het beeld
dat de wereld zich op dit ogenblik vormt van de Sociëteit en van de vragen welke
zij zich ook zelf stelt. En daarmee gaat het eigenlijk om een veel ernstiger zaak. De
uiteindelijke vraag lijkt ons of de Sociëteit - ondanks enkele uiterlijke aanpassingen
aan de veranderde omstandigheden -in wezen doorgaat in een
contra-reformatorische geest (die men nu reeds vertaald heeft in: contra-atheïstische
geest), of dat zij resoluut in deze tijd wenst te staan, welke wij bij gebrek aan een
beter woord maar pluralistisch zullen blijven noemen.
Het komt ons voor, dat de Sociëteit, die zich vanaf het begin ingezet heeft ter
verdediging van de kerk, niet ontkomen is aan de rationalistische ideeën der vorige
eeuw en de gevolgen die deze hadden in een ‘geordende’ (lees: op lijntjes lopende)
maatschappij. De oude regel van de Sociëteit, dat wij ‘in eenzelfde geest moeten
leven en, voorzover mogelijk, ook hetzelfde moeten zeggen, overeenkomstig de
Apostel’ kan goed verstaan worden als een leidraad om niet door inwendige
verdeeldheid het werk van de orde onmogelijk te maken. Maar deze regel heeft wel
eens heel zwaar doorgewogen. Sinds de tweede helft der vorige eeuw zien we dat
men zich angstvallig houdt aan de ‘erkende auteurs’, d.w.z. dat men weinig kansen
liet voor progressief denken en onderzoeken. Teilhard is hier natuurlijk een
schoolvoorbeeld van, maar men zou in het Westeuropees denken even goed de
namen van Rousselot, Maréchal en Scheuer kunnen noemen, om van duidelijk
aanwijsbare voorbeelden uit een recenter verleden maar te zwijgen.
Niet slechts in het denken, ook in het bestuursbeleid heeft de orde een
voorzichtigheidsdrang te zien gegeven die de wijsheid wel bedrogen heeft. Het is
jarenlang, voor zover wij weten uit eigen ervaring, de gewoonte geweest in het
bestuur niet op de eerste plaats de afzonderlijke gevallen op hun mérites te
beoordelen, maar steeds de voorrang te geven aan de toepasbaarheid op het geheel.
Werden aldus de regel en het voorschrift niet tot een absolute grootheid gemaakt
en vergat men niet, de zo oorspronkelijke ‘onderscheiding der geesten’ toe te
passen? Wij hebben niet de indruk dat in de afgelopen periode de bestuurders in
de Sociëteit steeds met een vrij gemoed de toch zo typisch
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Ignatiaanse ‘epikeia’ hebben gevolgd, die mentale houding namelijk waardoor men
de concrete situatie beoordeelt vanuit de princiepen die in het geding zijn, en dan
een beslissing neemt welke in deze situatie gevraagd wordt, ook al gaat die in tegen
een vastgelegde regel of voorschrift. Dat dit zijn gevolgen heeft gehad ook buiten
de orde, mag wel duidelijk zijn. Hierdoor heeft de Sociëteit beslist kansen laten
voorbijgaan om zich door middel van haar leden te engageren.
Wij menen dat er aanwijzingen zijn, dat men zich thans over een nieuwe aanpak
beraadt, dat men terug wenst te keren tot de oorspronkelijke inspiratie. Onmiddellijk
na zijn keuze heeft P. Arrupe de in de Algemene Vergadering verzamelde paters
het volgende voorgelegd: ‘Willen wij de Sociëteit aan de huidige omstandigheden
aanpassen, dan moeten wij vooraf onderzoeken hoe wij dieper in de Ignatiaanse
princiepen kunnen doordringen en hoe wij de Sociëteit kunnen bevrijden van alles
wat haar doelmatige werking in de weg kan staan... Vooreerst moeten wij het
probleem van de Sociëteit op dit punt van de historie onder ogen zien: wat is haar
eigenlijke situatie? Zijn er elementen die in de loop van de tijd misschien een
historische vorm hebben aangenomen, maar die nu aan de huidige toestand en de
veranderende uiterlijke omstandigheden moeten worden aangepast? Is het waar,
dat de Sociëteit haar beweeglijkheid heeft verloren? Is het waar, dat de Sociëteit
niet meer actueel is?’ Hij heeft er daarbij ook voor gepleit - wat ook door de
Nederlandse provinciaal geciteerd is in zijn toespraak - dat men luistert naar de
jongeren, dat men al hun verlangens en grieven ernstig neemt: ‘Het zijn trouwens
niets anders dan de eisen van onze tijd’.
En daarmee staat de Generaal, en met hem de Algemene Vergadering die volgend
jaar september verder gaat, voor de zwaarste opgave. Want als men de vragen en
voorstellen van de jongeren au sérieux neemt, zal blijken dat de opvattingen
fundamenteel uiteen kunnen lopen.
Voor de huidige jonge mens - wij gebruiken deze generaliserende uitdrukking,
hoewel dit niet een kwestie van leeftijd hoeft te zijn - is zijn primaire existentie de
wereld, alle mensen, iedereen die op zijn eigen wijze klaar tracht te komen met zijn
leven. Zij zijn er van overtuigd, dat men de anderen niet tegemoet kan treden vanuit
een kant en klaar levenspatroon, vanuit als het ware de ‘melior conditio possidentis’.
Wil men christen zijn in deze tijd, dan moet men op de eerste plaats mens zijn, dan
moet men de differentiatie der opvattingen ernstig nemen.
Enige maanden geleden bestonden een aantal jezuïetentijdschriften honderd jaar
(La civiltà cattolica, Stimmen der Zeit, Etudes, The Month). In een artikel dat hij bij
deze gelegenheid aan deze tijdschriften wijdde, vermeldde een redacteur van het
veel jongere Orientierung (Zwitserland) de grote vraag waarvoor Stimmen der Zeit
zich thans gesteld meent te zien: ‘Hoe kan het legitieme pluralisme van onze tijd in
5
een samenhangend wereldbeeld geïntegreerd worden?’ en

5

‘Wie kann der legitime geistige Pluralismus unserer Zeit in ein einheitliches Weltbild
hineinintegriert werden’, geciteerd door L. Kaufmann in Hundertjährige Jesuitenzeitschriften,
in Orientierung, 31 märz 1965, p. 65.
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hij tekende daarbij aan: ‘Waar is dat samenhangend wereldbeeld? Betekent
pluralisme juist niet, dat zoiets niet meer bestaat? Ligt onze opgave dientengevolge
niet veeleer daarin, dat wij in trouw aan de ene God dit pluralisme uithouden en van
de andere kant juist vanuit dit pluralisme onze trouw aan God steeds vernieuwen
6
en verruimen, ze voor verstarring behoeden?’ .
De consequentie hiervan is dat we niet met een apriori tegenover allerlei
verschijnselen kunnen gaan staan, maar dat we er midden in moeten leven. Niet
de houding van ‘ik heb de ander wat te zeggen vanuit mijn christelijke cultuur’, maar
‘ik leef in de cultuur van nu en daarin zal mijn christenzijn zich waardevast en
waarheidsvast moeten tonen’. In een interessant artikel over de christen in de wereld
heeft Karl Rahner gezegd: ‘De christen ziet in de huidige wereldbeschouwelijke
pluralistische maatschappij, waarin hij thans, waar ook ter wereld, leven moet, de
uiteindelijk positief te duiden situatie van zijn christenzijn... De maatschappij die als
geheel en als zodanig noch structureel noch sociologisch eenvoudigweg en alleen
7
een christelijk stempel draagt’ .
Men kan in deze maatschappij niet volstaan met een star vasthouden aan een
doctrine en de logische, praktische consequenties daaruit; door het gegroeide
contact met anderen en door de eigen ervaringen wordt men gedwongen primair
het leven en pas secundair het dogmatische, primair het leven en pas secundair de
doctrine en traditie van een religieuze congregatie onder ogen te zien. In de wereld
van nu zal een levensovertuiging zich waar moeten maken óf zij zal vergaan.
Het is duidelijk dat een dergelijke scheiding der opvattingen verstrekkende
gevolgen heeft en moet hebben. Dit onderscheid betreft overigens niet orde als
geheel tegenover de wereld als geheel: het loopt dwars door alle bestaande
groeperingen heen. Nogmaals verwijzen wij hier naar het artikel van J. Kerkhofs
verder in dit nummer, waarin de vraag gesteld wordt of er niet meer overeenkomst
en binding bestaat tussen verschillende groepen in onze landen onderling dan met
ordegenoten in heel andere streken. Natuurlijk rijst dan de vraag: waar blijft de eigen
geest, het eigen charisma? Zijn die nog wel nodig...? Waar blijft de
gemeenschappelijke inspiratie? Het is naïef om te veronderstellen dat de
tegenstellingen, die ook in de Sociëteit bestaan, opgelost kunnen worden door
‘prettig’ voor elkaar te zijn. Vraag is of verschillende bestaanswijzen binnen één
orde mogelijk moeten zijn, of dat het noodzakelijk gevolg is dat velen bij gebrek aan
levensruimte de orde verlaten.
Wij willen niet beweren dat wij op alle vragen een antwoord weten, of dat de

6

7

‘Denn, so mussen wir fragen: Wo ist denn dieses einheitliches Weltbild? Heiszt Pluralismus
nicht dasz es ein solches eben nicht mehr gibt? Besteht unsere Aufgabe nicht vielmehr darin,
in der Treue zum einigen Gott den Pluralismus auszuhalten und anderseits von eben diesem
Pluralismus her unsere Treue zu Gott immer neu auszuweiten, sie vor Erstarrung zu
bewahren?’, t.a.p.
‘Der Christ erkennt die Diaspora an, in der er heute, und zwar überall leben muss, als die
letztlich positiv zu deutenden Situation seines Christseins.... die Gesellschaft, die als ganze
und solche weder verfassungsrechtlich noch gesellschaftlich noch kulturell einfach und allein
christlich gepragt ist....’. Karl Rahner, Der Christ in seiner Umwelt, in Stimmen der Zeit, oktober
1965, p. 482.
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vraagstelling zelfs voldoende genuanceerd is weergegeven. Zeker is dat besturen
in deze tijd veel moeilijker is, als men tenminste de ‘epikeia’ en de werkelijke
existentiële beslissing der onderdanen ernstig wil nemen. Geen enkele orde wordt
nog gekenmerkt door haar ‘gemeenschappelijk’ leven. Dus kan men niet meer
steunen op een beleidshouding die in alle gevallen en altijd toepasbaar is. Men zal
moeten uitgaan van een fundamenteel vertrouwen dat de inspiratie en de opleiding
welke de orde haar leden meegeeft, in het werk vruchtbaar zal zijn.
De vraag uit de titel hebben wij niet beantwoord. Evenals op het Concilie is ook bij
de jezuïeten alles in beweging. Zeker lijkt ons dat de tendens om het pluralisme van
ons leven ook volledig tot zijn recht te laten komen, niet tegen te houden is. De
Algemene Vergadering, welke in 1966 verder gaat, is zich van de problematiek
bewust en de Generaal heeft uitdrukkelijk verklaard dat hij niets a priori wenst af te
kappen. Dat geeft voldoende vertrouwen.
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Communisme en moraal
Jan P. Schuyf
Men kan niet ontkennen, dat het marxisme aandacht heeft voor de maatschappij,
de gemeenschap en de economische ontwikkeling. In zoverre is het ook een
humanisme. Maar schieten de communisten niet schromelijk tekort waar het gaat
over de onderlinge betrekkingen van de mensen, waar het gaat over morele
problemen, over de vraag naar goed en kwaad? Is niet juist dit gemis aan morele
maatstaven de oorzaak geweest van grote misdaden tegen de mensheid, in naam
van diezelfde mensheid? Moet men de aberraties van het stalinisme juist zoeken
in het ontbreken van een communistische ethiek? En is het eigenlijk wel mogelijk
om binnen het starre systeem van Karl Marx naar een marxistische ethiek te zoeken?
Toen wij deze vraag eens stelden aan dr. Milan Machovec, een marxistisch filosoof
uit Praag, kregen wij een verrassend antwoord: ‘Stalin dacht bijvoorbeeld, dat
tegenover een tegenstander alles geoorloofd was. Je mocht liegen, bedriegen,
geweld gebruiken. Wij moeten nu proberen de humanistische zin van het
communisme te rehabiliteren. Dat kan natuurlijk niet binnen een jaar’. Nog geen
jaar later legden wij dezelfde vraag voor aan Nikola Sekulic, een Joegoslavisch
partijideoloog. Zijn antwoord was bijna gelijkluidend: ‘Wij hebben ethische normen.
Maar het gaat niet om een abstracte idee, doch om concrete humanistische
beginselen. Ik mag mijn medemens niet maltraiteren, ik mag hem niet frustreren;
een vader moet goed zijn voor zijn gezin en voor zijn vrienden. De periode waarin
wij nu leven is zeer geschikt voor het uitbouwen van onze humanistische idealen’.
Wie dergelijke uitlatingen vergelijkt met hetgeen ten tijde van Lenin en later
gedurende de periode van het stalinisme nog als algemeen geldend door alle
communisten werd aangenomen, kan maar nauwelijks begrijpen, dat de beginselen
van dit communisme toch dezelfde gebleven zijn.
Lenin onderschreef immers nog wat de aartsrevolutionair Bakoenin in zijn
Katechismus van de revolutie had voorgehouden: ‘De revolutionair heeft iedere
band met de wereld verbroken; hij bezit gevoel noch eigendom, zelfs niet eens een
naam. Hij erkent geen wetten, geen gewoontes en geen geldende zeden. Hij is
slechts van deze éne wetenschap op de hoogte: de vernietiging. Alle sectoren van
het leven moet hij tot een alles vernietigende kracht bundelen’.
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Wie de geschiedenis van de jaren rond de Oktoberrevolutie van 1917 bestudeert,
wordt gefrappeerd door de gelijkenis die vele toenmalige communisten vertonen
met het beeld dat Bakoenin voor hen ontworpen had. Voor de revolutionair was
alles zedelijk en waardevol wat dienstbaar was aan zijn doel. Hij moest vrienden
werven bij de geheime politie en overal zijn agenten hebben. Voor daden van geweld
mocht hij niet terugschrikken als hij daarmee een opstand van de massa kon
bereiken. Hij werkte samen met misdadige elementen, want dat waren de krachten
die hij dienstbaar kon maken voor zijn doel. Een vergelijking met de moraal van het
nationaal-socialisme gaat hier dan ook in veel opzichten op. Ook Hitier had immers
verklaard: ‘Recht is wat nuttig is voor het Duitse volk’. Een dergelijke ethiek is
uitermate geschikt om revoluties tot een succes te voeren. In rustiger tijden, wanneer
het gaat om de consolidering van verworvenheden, kan men met een dergelijke
anarchistische moraal niets aanvangen. Zij keert zich zelfs tegen de propagandisten
ervan.
Het feit dat marxisten reeds sinds enkele jaren naar een humanistische moraal
zoeken kan men echter niet alleen op bovenstaande manier verklaren. Er is ook
een reden ‘van binnen uit’, die het meest duidelijk geformuleerd werd door dr.
Machovec: ‘Marx, Engels en Lenin hielden zich vooral bezig met politieke en sociale
vragen. Het probleem van de individuele ethica kon bij hen gewoonweg niet aan de
orde komen. Dat is niet immoreel. De natuurwetenschappen stellen ook geen vragen
over goed of kwaad. Er was eerst een maatschappelijke hervorming nodig. Maar
Stalin maakte daaruit een program voor de toekomst. En dan ga je voelen dat er
iets ontbreekt in het communisme’.
Dit laatste argument heeft bij vele jonge marxisten de doorslag gegeven. Zij zijn
nu op zoek naar de ‘nieuwe marxistische moraal’.
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De gecodijiceerde pseudo-moraal
Hoe naarstig men ook de officiële handboeken van de marxistische ideologie
bestudeert, een uiteenzetting van de geldende ethiek treft men niet aan.
Het Kratkij filosofskij slovar (Beknopt filosofisch woordenboek) van Rozental en
Judin besteedt aan het woord ‘moraal’ nog geen drie kleine kolommetjes vol met
vage omschrijvingen. Uitgebreider en ook iets meer ter zake is hetgeen men in het
tien jaar later - in 1965 - verschenen Oostduitse Philosophisches Wörterbuch aantreft.
De definitie van de marxistisch-leninistische ethiek luidt als volgt: ‘De specifieke
vorm van het maatschappelijk bewustzijn, als een dialectische eenheid van zedelijke
instelling en een daaraan beantwoordend praktisch-zedelijk gedrag, als een
gecompliceerd systeem van historisch geworden en maatschappelijk
geconditioneerde beginselen, waarden en normen, waardoor de mensen zich laten
leiden in hun gedrag ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de verschillende
inrichtingen en vormen van hun maatschappelijke samenleving, zoals klasse,
arbeidscollectief, familie, staat en natie, enz.’.
Wat deze uitgebreide definitie in concreto betekent vindt men in het partijprogram
van de SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) geformuleerd:
- ‘Gij zult U voortdurend voor de internationale solidariteit van de arbeidersklasse
en de arbeiders, als ook voor de onverbrekelijke verbondenheid van de
socialistische landen inzetten.
- Gij zult Uw vaderland liefhebben en steeds bereid zijn al Uw kracht en kunde
in te zetten voor de verdediging van de macht van arbeiders en boeren.
- Gij moet helpen om de uitbuiting van de ene mens door de ander af te schaffen.
- Gij moet goede daden doen voor het socialisme, want het socialisme leidt tot
een beter leven voor alle arbeiders.
- Gij moet bij de opbouw van het socialisme in de geest van wederzijdse hulp
en kameraadschappelijke samenwerking handelen, het collectief eerbiedigen
en de kritiek van het collectief ter harte nemen.
- Gij zult het eigendom van het volk beschermen en vermeerderen.
- Gij moet steeds naar een verbetering van Uw prestaties streven, spaarzaam
zijn en de socialistische arbeidsdiscipline propageren.
- Gij moet Uw kinderen in de geest van vrede en socialisme tot alzijdig gevormde,
karaktervaste en lichamelijk geharde mensen opvoeden.
- Gij moet zuiver en fatsoenlijk leven en Uw familie hoogachten.
- Gij moet solidair zijn met de volkeren die voor hun nationale bevrijding strijden
en hun nationale onafhankelijkheid verdedigen’.
Met opzet hebben wij deze moraalcode in zijn geheel geciteerd, niet in de laatste
plaats om er de aandacht op te kunnen vestigen, dat wij hier inderdaad met een
nieuwe ‘tien geboden’ te doen hebben, waarvan zelfs de formulering (in het Duits:
Du solist) op de Sinaïtische moraalcodex is geïnspireerd. Belangrijker dan deze
constatering is echter het feit dat men bij een nauwkeurige analyse van deze
moraalcodex moet concluderen, dat negen van de tien ‘geboden’ direct betrekking
hebben op het socialisme of de socialistische maatschappij, terwijl slechts één
gebod een meer op de persoon betrokken moraal betreft: ‘Gij moet zuiver en
fatsoenlijk leven en Uw familie hoogachten’.
De eerste gecodificeerde moraal van het communisme heeft als voornaamste
bekommernis het behoud en de opbouw van het socialistisch bestel. Een
humanistische gedachte is er zo goed als vreemd aan. Het gaat in deze moraalcodex
niet zozeer om de mens als wel om het systeem; het gaat niet om de intermenselijke
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verhoudingen, maar om de juiste relatie van het individu tot het bestel. Kan men
een dergelijke moraalcodex nog wel het praedicaat ‘moreel’ verlenen? Of hebben
wij hier eerder met een pseudo-moraal te doen? Het lijkt ons, dat het laatste het
geval is. De genoemde moraalcodex gaat immers niet uit van een mensbeeld - ook
al zou dat mensbeeld principieel socialistisch dan wel marxistisch zijn -, maar van
een - sit venia verbo - systeembeeld.
De eerste marxistische moralisten zijn eigenlijk achteraan begonnen. Wat slechts
een conclusie van morele beginselen had mogen zijn, wordt als moraal-codex zelf
voorgesteld. Daarmee zijn de zoekers naar een marxistische ethica in een
onmogelijke situatie terecht gekomen. Waar zij naar een humanisering van de
marxistische moraal streven trachten zij dit door middel van ‘aanvullingen’ te doen.
De wezenlijke band tussen mensbeeld en moraal voelen zij intuï-
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tief wel aan, maar zij blijken er maar moeilijk toe te kunnen komen de marxistische
moraal dan ook radicaal opnieuw te ontwerpen.

De humanisering van het Russische partijprogram
Op 30 juli 1961 werd het nieuwe program van de Communistische Partij van de
Sowjetunie in de Prawda gepubliceerd. In het vijfde hoofdstuk van dit nieuwe
partijprogram werden de morele beginselen aan de bouwer van het communisme
voorgehouden. Het aantal ‘geboden’ was intussen tot 12 aangegroeid. De reeds in
de Oostduitse moraalcode gesignaleerde voorschriften komen ook in het nieuwe
Russische partijprogram voor. Er staan echter ook een aantal nieuwe geboden in:
- een humane instelling en wederzijdse waardering van de mensen voor elkaar:
elk mens dient voor de anderen een vriend, kameraad en broeder te zijn.
- eerlijkheid en waarheidsliefde, morele zuiverheid, eenvoud, bescheidenheid
en onzelfzuchtigheid in het maatschappelijke en particuliere leven.
- onverzoenlijkheid jegens onrechtvaardigheid, parasitisme, oneerlijkheid en
baantjesjagerij.
- wederzijdse achting in het gezin, zorg voor de opvoeding van de kinderen.
Het behoeft nauwelijks commentaar, dat de nieuwe elementen die zich in deze
Sowjetrussische moraalcode aandienen inderdaad van humanistische oorsprong
zijn. Het partijprogram gebruikt trouwens zelf de woorden ‘humane instelling’. Voor
de interpretatie van deze moraalcode heeft de reeds eerder genoemde dr. Machovec
in het boekje Honderd vragen van gelovigen aan ongelovigen een interessante
bijdrage geleverd. (Een deel van zijn tekst is in Nederlandse vertaling verschenen
in het tijdschrift Oost-West, 3e jrg. nr. 6, pp. 183-186). Machovec vergelijkt de
Sowjetrussische moraalcode met de Tien Geboden en meent dan: ‘Waar Mozes
verder alleen aan de bescherming van bezit denkt (“Gij zult niet stelen”), gaat het
ons tevens om de bescherming van edeler waarden, zoals eerlijkheid,
rechtgeaardheid, rechtvaardigheid, bescheidenheid, enz. Waar Mozes verkondigde:
“Gij zult niet doden” (en niets meer) en hij zich alleen bekommert om wat ge de
naaste niet zult aandoen, gaat het ons om veel meer, om iets positiefs, om wat ge
ten opzichte van de naaste wèl zult doen: dat ge in hem een mens ziet, een vriend,
een kameraad, een broer; dat ge hem, voor zover ge kunt, zult helpen’.
Afgezien van de vraag of de vervaardigers van het Sowjetrussische partijprogram
aan deze interpretatie gedacht hebben toen zij hun moraalcode neerschreven, zijn
de woorden van Machovec het overdenken waard. Hij stelt immers, dat de nieuwe
- wij noemden ze reeds ‘humanistische’ - elementen in deze moraalcode wezenlijk
zijn, d.w.z. dat ze er niet met de haren bijgesleept zijn, maar dat zij het eigenlijke
‘fond’ vormen van de gehele communistische moraal. En hij stelt deze humanistische
beginselen tegenover de Tien Geboden van Mozes, noemt ze zelfs een vervolmaking
ervan: ‘Wie tegenwoordig niet méér zou doen dan alleen de normen van de Tien
Geboden van Mozes onder-
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houden, zou volkomen onschadelijk kunnen zijn, maar ook een nietsnut. Dergelijke
nietsnutten zijn nog talrijk genoeg. Hun moraal schiet tekort’.
Maar wat is de zin van dit humanisme? In welk perspectief staat het? Dat wordt
duidelijk wanneer Machovec verder schrijft: ‘De afzonderlijke geboden van onze
moraalcode hebben alleen betekenis, wanneer ze worden opgevat niet als doel op
zich, maar als bestanddeel van dit nieuwe tijdperk van de menselijke geschiedenis,
waarin als fundamentele norm geldt: de actieve deelname van allen en van ieder
afzonderlijk aan de opbouw van het communisme en aan de strijd voor de
ontwikkeling van de communistische persoonlijkheid. Dit is tegenwoordig het “eerste
en grootste gebod”. Zonder dit kan al het overige geprofaneerd worden, eventueel
ook veranderen in een karikatuur, welke met de werkelijke inhoud van deze of gene
norm eigenlijk niets gemeen heeft’.
Als niet-marxist is men geneigd in een dergelijke passage het communistische
addertje in het gras te signaleren. In zekere zin is het dat ook. De vraag is echter
of ook in dit addertje niet een stuk welgemeend en ook bedoeld humanisme zit.
Machovec beaamt het humanisme, maar hij ziet dit in een marxistisch perspectief.
Men kan dit het perspectief van de wereldrevolutie noemen, of het perspectief van
de strijd voor het communisme. Het Oostduitse program dat wij hierboven bespraken
ademt ook deze geest. En dergelijke gedachten en formuleringen lopen dan het
gevaar, dat het systeem alleen nog maar omwille van het systeem wordt gezien.
Bij Machovec - en vele andere marxisten - ligt echter niet de nadruk op het
systeem, maar op de mens, zij het dan ook de marxistische mens. Het beginsel
‘goed is wat nuttig is voor de opbouw van het communisme’ maakt hier plaats voor
een ander beginsel: ‘goed is wat nuttig is voor de communistische persoonlijkheid’.
Juist dit laatste lijkt ons een zuiver marxistische gedachte, d.w.z. een gedachte
van Karl Marx zelf. Ten onrechte wordt Marx vaak als de uitdenker van een systeem
voorgesteld. In feite ging het hem echter om de mens. Zijn vernietigende analyse
van de maatschappij - en dat beslaat praktisch het gehele oeuvre van Karl Marx had als enig doel een betere, gelukkiger maatschappij op te bouwen. Maatschappij
en mens zijn bij Marx twee onverbrekelijk verbonden begrippen. Zo schrijft hij bij
voorbeeld in Die Deutsche Ideologie: ‘Het communisme als positieve opheffing van
de privé-eigendom als menselijke zelfvervreemding en daarom als werkelijke
toeëigening van het menselijk wezen door en voor de mens; daarom als volledige,
bewuste en binnen de gehele rijkdom der ontwikkeling tot nu toe gegroeide terugkeer
van de mens tot zichzelf als een maatschappelijke, d.i. menselijke mens’. Marx zag
de mens altijd in zijn relatie tot alle andere mensen, tot de gemeenschap.
Maatschappij en individu zijn in het marxistische denken onverbrekelijk met elkaar
verbonden.
Daarmee is het mensbeeld van Marx en zijn volgelingen natuurlijk niet uitgeput.
Maar aan de basis van dit mensbeeld ligt deze band tussen individu en
gemeenschap. Het morele denken van de marxisten gaat terug op dit beginsel. Wij
hebben er reeds eerder op gewezen, dat het economische, het
sociaalmaatschappelijke en het politieke element in het marxistische denken de
over-
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hand heeft. Maar deze elementen zijn niet los te denken van het marxistische
mensbeeld, ook al keren veel marxistische beschouwingen vroeg of laat weer terug
tot het collectivistische schema en lopen de goedbedoelde pogingen - b.v. van het
zoeken naar een communistische moraalcode - dood. Wil dat echter zeggen, dat
tenslotte ook het streven naar humaniteit maar een doekje voor het bloeden is? Of
in het gunstigste geval: een wel willen maar niet kunnen?
Men kan er natuurlijk op wijzen, dat het leven sterker is dan de leer, en dat dus
daar waar de humaniteit ook in het marxisme doorbreekt, dit ondanks de marxistische
theorieën geschiedt. Het valt ook beslist niet te ontkennen, dat het humanistische
streven in veel opzichten onder druk Van onderen af of toch minstens ten gevolge
van onvoldaanheid is ontstaan.
Het zou echter onjuist zijn alles op rekening van het leven en niets op rekening
van de leer te schrijven. Waar Marx en de marxisten tot voor kort de humanistische
ideeën eerst en vooral met betrekking tot de economie en de sociale verhoudingen
hebben ontwikkeld, is het vanzelfsprekend, dat moderne marxistische denkers dit
humanisme ten volle willen uitbouwen en een menselijke, maar - de marxisten
zouden schrijven: dus - marxistische moraalcode zoeken.
Voor een deel zijn het natuurlijk de apriori's van de partijdiscipline die de
marxistische denkers hinderen bij het zoeken naar een moraalcode. Voor een ander
- en naar het ons lijkt belangrijker - deel is het echter hun eigen preoccupatie, dat
het communisme zich temidden van vele vijanden een plaats moet veroveren, dat
het socialisme ten koste van alles moet worden opgebouwd. De marxistische denkers
zijn nog niet echt hun revolutionaire periode ontgroeid.
Een moraalcode ontstaat en groeit op een bepaalde bodem, zij weerspiegelt altijd
de situatie van een gemeenschap. En wat is de situatie van de huidige
communistische gemeenschap? De economische en sociale revolutie moge dan al
een flink stuk gevorderd zijn, zij is nog lang niet voltooid. De communistische
maatschappij is nog nergens bereikt. Zelfs de Sowjetleiders geven toe, dat hun land
nog slechts in de overgangsfase van socialisme naar communisme is. Van deze
situatie is de huidige marxistische moraalcode een weerspiegeling. En dan kan het
geen verwondering wekken, dat in een dergelijke moraalcode juist de nadruk valt
op het bereiken van dat hoogste ideaal: de communistische gemeenschap.
Wanneer men dit voor ogen houdt, en men vergelijkt de twee genoemde
moraalcodes - de oudere Oostduitse en de nieuwere Sowjetrussische - dan valt het
op, dat naarmate de situatie verandert ook de moraalcode een wijziging ondergaat.
In de Sowjetunie heeft de ontwikkeling van socialisme naar communisme een verdere
fase bereikt. Daarom is er in de Sowjetrussische moraalcode ook meer ruimte voor
andere ‘waarden’. Waar de collectivistische idee voldoende ingang heeft gevonden,
loopt zij geen gevaar meer. Er komt dan ruimte voor andere morele voorschriften,
voor een verdere fase van de moraal. Daarmee wordt de vroegere moraalcode niet
overboord geworpen, zij wordt slechts
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‘vervolmaakt’. (Men vergelijke b.v. de moraalcode van het Oude en het Nieuwe
Testament. De nieuwe situatie bracht ook hier een volmaaktere moraalcode mee).
Dit betekent tevens, dat onze beoordeling van de Oostduitse moraalcode niet
geheel juist was. Indien men echter al van pseudo-moraal wil spreken, dan dient
men te bedenken, dat wij hier ook met een pseudo-communisme te doen hebben,
d.w.z. met een situatie die nog zó ver verwijderd is van het ideaal, dat alle morele
voorschriften wel betrekking moeten hebben op het bouwen aan en verdedigen van
de communistische toekomst. De tijd voor een rustige bezinning op het mensbeeld
en de moraal is in een dergelijke situatie nog niet aangebroken, de basis voor de
humaniteit is nog niet gelegd.

De Joegoslavische moralisten
Het is bijna vanzelfsprekend, dat het humanisme in de marxistische moraal eerst
en vooral betrekking heeft op economische en sociale verhoudingen. De
Joegoslavische marxisten hebben zich meer dan andere communisten ingespannen
om een voor de mens - dus ook voor de niet-communist - leefbare situatie te
scheppen. Ook zij hebben een moraalcode opgesteld die gelden moet voor de
samenleving zoals zij zich die hebben gedacht.
Het feit, dat het Joegoslavische communisme een andere - meer humanistische
- signatuur heeft dan het Sowjetrussische of het Bulgaarse, is hier van wezenlijke
betekenis. Geheel in de marxistische dialectiek gedacht wil dit zeggen, dat ook hun
moraal een andere signatuur moet hebben. Waar de onderbouw (het economische)
anders is, zal ook de bovenbouw (o.a. de moraal) anders zijn. Een uiteenzetting
van de Joegoslavische moraal zou ons hier te ver voeren. Laat ons volstaan met
te constateren, dat de humanistische ideeën in Joegoslavië meer vaste voet hebben
gekregen dan in de andere marxistische landen, (cfr. Communisme en democratie:
een Joegoslavisch experiment, in Streven, februari 1965).
Juist daarom is het interessant kennis te nemen van een publikatie welke
kortgeleden in Beograd is verschenen, en waarin 27 marxistische hoogleraren en
docenten uit Joegoslavië hun gedachten laten gaan over de marxistische moraal,
zoals die in hun land wordt gepraktiseerd. Ja, het gaat inderdaad om de praktijk,
om de casuïstiek. En dat werpt een zeer verhelderend licht op de problemen van
de marxisten in het algemeen, zoals wij die hierboven hebben geschetst.
De 27 auteurs geloven zonder enige uitzondering in de volmaakte waarde van
hun marxistische morele beginselen. Zij bediscussiëren die moraal slechts in zoverre
haar beginselen in de praktijk van alledag worden overtreden of niet voldoen. Uit
sommige van deze bijdragen zou men zelfs kunnen opmaken dat de auteurs hier
een welkome gelegenheid zagen om hun hart te luchten in een felle kritiek.
De scherpste kritiek op de marxistische moraal in het algemeen wordt gegeven
door Vlajko Begovic: ‘Men krijgt de indruk dat de leden van de Bond van
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Communisten van Joegoslavië en de Bond van Communisten als organisatie niet
genoeg aandacht hebben voor de problemen van de maatschappelijke moraal’.
Pasko Romac is concreter in zijn beschuldigingen. Als basis voor zijn artikel
gebruikte hij de klachten en petities die aan het Joegoslavische parlement waren
gestuurd: ‘De klachten begonnen in de laagste regionen, bij de gemeenten, maar
richtten zich ook tegen kameraad Tito. Er waren ongelooflijk interessante gevallen
onder. In hoofdzaak ging het om immorele zaken. De immoraliteit lag soms bij
degenen die een klacht indienden, dan weer bij hen die er toe geroepen zijn de
menselijke problemen op te lossen. Er zijn aanwijzingen, dat verschillende leidende
communisten menen, dat zij met de mensen en met het maatschappelijk eigendom
kunnen doen zoals zij verkiezen. Zij menen, dat hun alles is toegestaan’.
Romac noemt een aantal zeer duidelijke gevallen van de door hem gesignaleerde
immoraliteit: ‘Een arbeider zei op zijn werk tegen zijn directeur, dat deze niet tegen
zijn taak was opgewassen. De directeur was ij del. Wanneer men hem bekritiseert
probeert hij op alle mogelijke manieren zijn criticus uit de weg te ruimen. Daarvoor
is hem geen middel te min. Ook niet wanneer het gaat om een oude arbeider die
bijna aan zijn pensioen toe is. In het onderhavige geval zou de arbeider over enkele
maanden worden gepensioneerd. Hij werd toen ontslagen. Is dat moreel? Hier
ontbreekt ieder verband met de moraal. Of denken we bij voorbeeld aan een arbeider
die recht op vakantie had, maar ze niet kreeg. Of een andere arbeider die overuren
maakte, maar er niet voor betaald werd. Al deze feiten hebben niets meer met het
humanisme uitstaande, en evenmin met de socialistische moraal’. Een andere
auteur, Svetozar Stoja-novic, is nog veel sceptischer: ‘Ik ben niet van plan hier ook
maar een schets van een systeem van een marxistische normatieve ethiek te geven.
Niet alleen omdat een dergelijk systeem helemaal niet bestaat, hoewel men er wel
enige aanwijzingen voor kan vinden in de werken van het klassieke marxisme, in
de Joegoslavische grondwet en in andere documenten. Maar ik doe het niet omdat
ik niet in staat ben een dergelijk ontwerp te schetsen’.
Stojanovic houdt zich alleen bezig met de vraag of er in Joegoslavië een morele
vooruitgang te bespeuren valt. Hij ziet een aantal positieve aspecten, o.a. in de
bereidheid tot offer, in de collectiviteit en in de morele prikkel om te werken (voor
de Joegoslaven een belangrijk winstpunt). Negatieve trekken constateert hij waar
het gaat om de onvoldoende zelfstandigheid van de persoon en in het conformisme.
De positieve facetten zullen zich volgens Stojanovic in een tweede fase
ontwikkelen tot onafhankelijkheid, persoonlijke individualiteit en ondernemingslust.
Als negatieve aspecten stelt hij daar weer tegenover: het verzanden van morele
prikkels, een groeiend eigenbelang op kosten van het collectief, dat tenslotte tot
individualisme en egoïsme leidt.
Waar in het artikel van Stojanovic slechts een analyse van de bestaande toestand
wordt gegeven, gaat een volgende bijdrage, van Krsto Kilibarda, verder. Deze auteur
zoekt naar nieuwe waarden: ‘Het leidt geen twijfel, dat
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het grondbeginsel van het socialisme “ieder volgens zijn capaciteiten, ieder volgens
zijn arbeid” een humanistisch karakter heeft, een beginsel, dat wij onder vele
moeilijkheden en zeer langzaam verwerkelijken’.
Kilibarda - en met hem verschillende andere auteurs - meent, dat het tweede deel
van dit beginsel in de communistische landen wel gerealiseerd is. Maar hoe staat
het met de gelijke kansen? Op grond van onderzoekingen meent de auteur, dat hier
nog veel ontbreekt. De volgende fase van de marxistische moraal moet, aldus
Kilibarda, voor dit probleem een oplossing zoeken.
Zelfs uit deze zeer korte bespreking van de huidige Joegoslavische meningen
zal het de lezer al duidelijk zijn, dat de Joegoslaven meer dan de andere marxisten
de onderlinge relatie van de individuen in een communistische gemeenschap in
hun moraalcode betrekken. Hun moraalcode heeft weer meer humaniteit dan de
Sowjetrussische, omdat hun situatie ook ‘meer humaan’ is. Zij geloven tegenover
de technocratische tendensen het ideaal te moeten stellen van de leiding der
onderneming door het gehele personeel dat er werkt, het ideaal van bestuur en
regering van de staat door alle burgers en tenslotte het ideaal van de geestelijke
autonomie van iedereen.
Ook de Joegoslavische moraalcode is nog geheel afgestemd op de economische
en sociaalmaatschappelijke verhoudingen. De casuistiek die de genoemde auteurs
bedreven behandelt praktisch alleen morele vergrijpen aan de medemens in zijn
werksituatie. Het is een moraal van de arbeid. Bij een auteur als Stojanovic menen
wij echter reeds de aanzet van een verdere ontwikkeling van de marxistische
moraalcode te kunnen constateren.

De vraag naar een nieuwe moraal
Niet alleen in Joegoslavië en Tsjechoslowakije wordt naar een nieuwe moraal
gezocht. In Polen heeft Adam Schaff reeds in 1961 het ontbreken van een
levensechte marxistische ethiek moeten constateren. Jonge Russische literatoren
spreken sinds jaar en dag hun twijfel uit aan de geldigheid van de huidige
marxistische moraal.
Men kan hier echter niet van vandaag op morgen iets nieuws verwachten, zeker
niet waar het gaat om een moraalcode. Niet alleen is iedere moraal historisch
bepaald, de moralisten lopen ook altijd achter de geschiedenis aan. De marxisten
streven naar een nieuwe maatschappij. Zij doen dat in naam van de mens. Voor
een deel zijn zij reeds geslaagd. In Oost-Europa is inderdaad een andere
maatschappij ontstaan, die in talloos vele opzichten zowel van de vroegere als van
onze huidige westerse maatschappij verschilt. Die andere maatschappij vraagt ook
een andere moraal.
Tot nu toe hebben de marxistische denkers zich nog maar weinig om een nieuwe
ethiek kunnen bekommeren. Wij hebben er reeds bij andere gelegenheden op
gewezen, dat men op de barricaden niet gemakkelijk tot echte bezinning komt. En
waar gestreden wordt krijgt de ethiek maar zeer geringe kansen. De achterstand
van het marxisme is op het stuk van de moraal zeer groot. Belangrijker dan een
historische verklaring voor dit feit is de vraag of er enig
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uitzicht is op het totstandkomen van een marxistische moraalcode, die in alle
opzichten humanistisch is, niet alleen in de praktijk, wanneer het zo uitkomt, maar
principieel, omwille van de mens. Wij constateerden reeds, dat voor een dergelijke
moraalcode allereerst een volwaardig mensbeeld nodig is. In vorige artikelen hebben
wij getracht aan te tonen, dat juist op dit gebied momenteel door marxistische denkers
veel wordt gedacht en geschreven. De humanistische tendensen zijn bij vele van
deze denkers duidelijk naar voren gekomen.
De ontwikkeling die de marxistische ethiek heeft doorgemaakt, is er een van
pseudo-moraal naar de vraag: wat heeft het met de mens te maken; van een moraal
die gericht is op de opbouw van een nieuwe maatschappij naar een moraal die het
leven in die nieuwe maatschappij moet regelen.
Er is echter ook nog een andere beweging. In Oost-Europa blijkt het leven van
alle dag te botsen met de geldende - en verouderde - moraalcode. Ook het eveneens verouderde - mensbeeld brokkelt af. Men gaat zich bezinnen op zichzelf,
op de mens, op de ethiek van die mens. Wanneer wij ons niet vergissen, blijkt de
humanistische gedachte juist in een dergelijke situatie de grootste kracht te hebben.
Pas wanneer dit humanisme niet meer als een ‘Fremdkörper’, maar als wezenlijk
marxistisch erkend wordt, krijgt een marxistische moraal haar kansen.
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De mythe rond Dag Hammarskjöld
R.F.M. Boshouwers
‘De laatste schans van de vijand -. We kunnen onszelf helemaal opofferen
voor datgene wat buiten en boven ons is - en toch de hoop koesteren,
dat de keuze die we gedaan hebben in de herinnering van de mensen
zal voortleven als verbonden met onze naam, of op zijn minst: dat men
in de toekomst zal begrijpen waarom wij handelen en hoe’.
Hammarskjöld, Vägmärken
De persoon van de in 1962 omgekomen secretaris-generaal van de UNO, Dag
Hammarskjöld, is na de snelle vergetelheid die zelfs de meest vooraanstaande
politici toch altijd weer ten deel valt, de laatste tijd opnieuw in de schijnwerpers van
de publieke belangstelling gekomen, en wel door de publikatie van een verzameling
nagelaten dagboekaantekeningen. Na zijn dood werd in zijn New Yorkse woning
namelijk een aantal getypte bladen met persoonlijke aantekeningen aangetroffen,
vergezeld van een brief aan Leif Belfrage, secretaris-generaal van Buitenlandse
Zaken in Zweden en persoonlijke vriend van Hammarskjöld. In deze brief gaf
Hammarskjöld zijn vriend toestemming om de aantekeningen, ‘indien hij ze de
moeite waard vond’, na zijn dood te publiceren. Na enig aarzelen - begrijpelijk,
gezien de sterk persoonlijke aard van de notities - heeft Belfrage besloten om dit te
1
doen, waarna het boek in het najaar van 1963 in Zweden verscheen , in 1964 in
2
Amerika en Engeland en onlangs ook in Nederland .
Vooral in Zweden, maar ook in andere landen, is nadien een niet altijd even
stijlvolle en beheerste polemiek gevoerd over de inhoud van dit boek en daarmee
over de persoon van de auteur. Vägmärken - zoals de Zweedse titel, die
Hammarskjöld zelf heeft toegevoegd, luidt - is namelijk geen verzameling politieke
memoires, zoals men die van een veelbeproefd politicus als Hammarskjöld in eerste
instantie zou verwachten, maar veeleer in de traditionele zin van het woord een
dagboek, een sterk persoonlijk getint journaal, met voor het merendeel
ethisch-filosofische en sterk christelijk geïnspireerde religieuze gedachten. Van
actuele politieke gebeurtenissen of personen lezen we in het boek geheel niets en
van Hammarskjölds eigen politieke lotgevallen vinden we

1
2

Dag Hammarskjöld, Vägmärken. Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1963.
Dag Hammarskjöld, Merkstenen. Desclée de Brouwer, Brugge - Utrecht, 1965, 184 pp., 120
BF, f 9,90.
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slechts heel zelden en heel vaag een weerklank in de tekst. In de brief aan Belfrage
heeft Hammarskjöld zijn werk getypeerd ‘als een soort witboek over mijn dialoog
met mezelf en God’, in welke woorden de aard van het dagboek zeer goed wordt
aangegeven.
Een dergelijk dagboek, en dan nog een waarvan de postume publikatie door de
schrijver blijkbaar graag gewild is, wordt zeer gemakkelijk een prooi van
vooroordelen, hetzij al te positieve hetzij al te negatieve, met name de laatste in
onze behoedzaam-kritische tijd die het niet erg begrepen heeft op dergelijke
zelfonthullingen en waarin de zucht naar nuchterheid en authenticiteit niet zelden
ook het echte onecht noemt. De polemiek, die uiteraard vooral in de Skandinavische
pers gevoerd is, scheidde de critici globaal gezien in twee kampen: enerzijds hen
die vooral Hammarskjölds groei naar een christelijke levensbeschouwing
onderstreepten en in hem een twintigste-eeuwse voorvechter van christelijke waarden
3
zagen en zelfs een late vertegenwoordiger van de christelijke mystiek , anderzijds
degenen die hem een min of meer narcistisch dweper noemden of een geraffineerd
estheet, die de wijsheid van Christendom en christelijke mystiek op superieure wijze
misbruikt heeft om zichzelf voor het nageslacht in een gunstig licht te stellen. De
mythe die door de eersten naarstig werd opgebouwd, werd door de laatsten even
4
naarstig en grondig afgebroken, vaak met harde hand . Tussen beide falanxen in
klonken de stemmen van een gematigder en begrijpender kritiek.
Zoals altijd bij dergelijke boeken van maatschappelijk vooraanstaande personen
schijnt het ook ditmaal voor een aantal critici onmogelijk geweest te zijn om de blik
zuiver te houden en geen zaken te verwarren die in zulke gevallen dringend
gescheiden moeten blijven, te weten de maatschappelijke functie en betekenis
enerzijds en de persoonlijke, levensbeschouwelijke ideologie anderzijds. Meer dan
eens vermoedt men achter de bittere invectieven dan ook een politiek of
maatschappelijk ‘jalousie de métier’, achter de loftuitingen een soort van
interconfessioneel touwtrekken, dat in zijn zucht om een beroemd man binnen de
poorten te halen iedere objectiviteit tart en precies datgene leest wat het lezen wil.
Wanneer men het dagboek met de noodzakelijke aandacht leest en op zich in laat
werken - het is namelijk alles behalve een gemakkelijk werk - en zijn oordeel, nu de
kruitdamp is opgetrokken, met het merendeel der kritieken vergelijkt, kan men
waarnemen in welke mate een eenzijdige beschouwingswijze ertoe geleid heeft,
dat het beeld uit zijn voegen gelicht is, dat van de complexe persoonlijkheid die
Hammarskjöld geweest moet zijn meestal niet meer dan een enkel aspect
weergegeven en derhalve overbelicht is.
Het voornaamste punt van discussie was in veel gevallen Hammarskjölds
religieuze instelling. Toch lijkt dit op zichzelf al een te enge gezichtshoek om het

3
4

Vgl. Sven Stolpe, Het geestelijk testament van Dag Hammarskjoeld, in Streven, jan. 1964,
p. 340 vlg. en id. Dag Hammarskjöld, geestelijk profiel, P. Brand, Hilversum/Antwerpen, 1965.
De laatste en meest absurde beschuldiging, is geweest, dat Hammarskjöld zijn dood in
Rhodesië zelf gezocht heeft en in een soort geëxalteerd streven om als held te mogen sterven
het leven van verschillende zijner medewerkers heeft opgeofferd. Men meende voor deze
conclusie steun te vinden in het laatste gedeelte van Vägmärken.
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boek rechtvaardig te beoordelen. Het geeft namelijk veel meer dan alleen maar de
religieuze mens Hammarskjöld. Het religieuze element wordt pas dan op de juiste
manier belicht wanneer men het plaatst in het gehele raam van zijn
levensbeschouwelijke ontwikkeling, zoals we die in Vägmärken gadeslaan. Men
krijgt sterk de indruk dat bij de beoordeling van het boek op deze noodzaak van een
brede benadering te weinig gelet is en dat het over het algemeen te snel is opgevat
als een religieus getuigenis - met voorbijzien van andere, aanvullende en
corrigerende elementen.
5

Vägmärken bestaat uit een groot aantal korte notities, ongeveer in de trant van
Pascals Pensées, waarvan de invloed op veel plaatsen trouwens merkbaar is. Alle
geven ze een op zichzelf staande gedachte weer, in een zeer strakke, concieze en
enigszins archaïserende taal. Daarnaast bevat het boek een paar gedichten, waarvan
de literaire waarde minder belangrijk is dan de inhoud, en een aantal in de tekst
vervlochten citaten. De vraag of het werk als dagboek wel helemaal origineel is
ofwel naar de vorm een opzettelijk gearrangeerde structuur heeft, laten we hier
6
buiten beschouwing . De eerste notities zijn globaal gedateerd met 1925-1930, de
jaren dat Hammarskjöld studeerde in Stockholm en Uppsala; de laatste aantekening
is gedateerd 24 aug. 1961 en moet dus enkele weken voor zijn dood geschreven
zijn, in het heetst van de Kongo-crisis. Het gehele boek beslaat dus een periode
van 35 jaar en vertoont, gezien ook de vrij geringe omvang, nauwelijks het karakter
van een dagboek in de oorspronkelijke zin van het woord.
In deze aantekeningen heeft Hammarskjöld zijn innerlijk blootgelegd, zijn vreugde
over successen, zijn smart over nederlagen, zijn oordeel over medemensen, zijn
trots en zijn zelfverachting, zijn zoeken naar een religieuze zin, zijn eenzaamheid
en zijn doodsangst, alles schijnbaar ordeloos door elkaar, maar met een
onmiskenbare innerlijke ontwikkeling, die steeds duidelijker naar voren treedt
naarmate men dieper in het boek doordringt. We leren er Hammarskjöld uit kennen
als een opvallend idealistisch man, die de hoogste eisen stelt aan het leven - en
niet in het minst aan zijn eigen, persoonlijke leven - en die zijn bestaan beslist niet
als vanzelfsprekend opvat. Een van de meest opvallende trekken is de kritiserende
toon tegenover eigen persoon, eigen ambities, eigen maatschappelijke eerzucht.
Hammarskjöld was wat men noemt een zondagskind. Hij stamde uit een oud
patriciërsgeslacht dat gedurende verschillende generaties aan het land ambtenaren
geschonken had, vaak in hoge posities. Zijn vader was onder meer ministerpresident
gedurende de eerste wereldoorlog. Het klimaat voor een ambtelijke carrière was
dus gunstig. Zijn eigen eerzucht, gevoegd bij zijn naar men zegt uitzonderlijke
studiebegaafdheid en intelligentie, zou voor de rest zorgen. Na zijn rechtenstudie
was hij enige tijd universiteitsdocent en bekroonde hij zijn

5
6

Vägmärken zijn zgn. merkstenen, stenen die de weg markeren door eenzame streken, geen
enkele aanduding dragen en uitsluitend zijn opgericht als oriëntatiepunten.
Er zijn namelijk aanwijzingen dat de inhoud in latere jaren gedeeltelijk is geschikt en ingedeeld,
b.v. voorzien is van titels en data. Cf. Stolpe, Geestelijk profiel, p. 102 ss.
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academische studie met een promotie op het terrein van de nationale economie.
Hij werd lid van verschillende regeringscommissies op financieel-economisch gebied
- als zodanig moet hij beschouwd worden als een der grondleggers van de Zweedse
welvaartsstaat - ontwikkelde zich tot een der eerste financiële experts van zijn land,
werd op 31-jarige leeftijd staatssecretaris van financiën en tenslotte lid van het
kabinet. Als afgevaardigde van de Zweedse regering naar verschillende internationale
conferenties werd zijn naam ook buiten de landsgrenzen bekend; zijn
werkzaamheden in de Zweedse afvaardiging naar de NV-assemblée mondden
tenslotte uit in zijn benoeming tot secretaris-generaal. Reeds a priori, naar men
zegt, een man die geneigd was tot een zeker superieur zelfbewustzijn met duidelijke
autocratische neigingen - dezelfde karaktertrekken die de landspolitieke carrière
van zijn vader vrij plotseling gebroken hadden en die ook in de laatste jaren van
7
Hammarskjölds politieke werkzaamheid aan de dag treden - kon hij door een
dergelijke succesvolle loopbaan gemakkelijk in een houding van übermensch
volharden. ‘Een man die werd wat hij kon en was wat hij was’, noemt hij zichzelf in
een der eerste passages van het boek.
Het dagboek laat overduidelijk zien dat hij zich dit alles volkomen bewust was en
dat hij het gevaar van een geestelijke verstarring zelf goed doorzien heeft. De strijd
tegen zijn trots, zijn bijna Nietzscheaans superioriteitsgevoel, tegen wat een vriend
noemde zijn ‘aristocratenallure’, vormen als het ware de rode draad die door het
gehele boek heenloopt. ‘Hammarskjöld was, all his life, a public success’, schrijft
een van zijn naaste medewerkers in een herdenkingsartikel en voegt er aan toe: ‘In
fact, success seems to have presented itself to him as one of his main problems,
8
to be grappled with as others grapple with failure’ . Talrijk zijn de passages waarin
hij zichzelf genadeloos tuchtigt, nu eens melancholiek over de zoveelste mislukking,
9
dan weer bitter en sarcastisch :
‘Hij was bescheiden - dankzij robuuste gevoelens van superioriteit. Hij was niet
veeleisend: het enige waar hij naar streefde was vrij te zijn van onrust en de
nederlagen van anderen verblijdden hem meer dan eigen overwinningen. Hij redde
zich het leven door het nooit in gevaar te brengen. - En klaagde erover dat hij niet
begrepen werd’.
‘Is de leegheid die ontstaat wanneer het lawaai verstomt, niet de rechtvaardige
beloning voor een dag die eraan gewijd was anderen te verhinderen je te
veronachtzamen?’
‘De zin voor het eigen ik heeft een trek van gourmandise waarvoor in onze taal
de juiste toonval ontbreekt: Mon cher moi - âme et corps - tu me fais

7

8
9

Vgl. Stolpe, Geestelijk profiel: ‘Het was al spoedig duidelijk, dat de statuten van de UNO een
brede interpretatie van het ambt van secretaris-generaal mogelijk maakten. Hammarskjöld
werd in het geheel niet de neutrale werkmachine waarin de Russen mogelijk geloofd hebben
toen ze hem hun stem gaven.... Hij durfde het aan om een uiterst energieke, vaak geheime
politiek te bedrijven, vaak zonder enig formeel mandaat’ (p. 79).
Brian Urquhart, Point of Rest, in The New Yorker Magazine, 1964.
Wanneer Hammarskjöld in zijn dagboek over zichzelf spreekt, gebruikt hij de drie personen
enkelvoud door elkaar.

Streven. Jaargang 19

222
un grand plaisir! De lust die je gevoelt in de omgang met jezelf bloeit niet zonder
bescherming. De regels zijn eenvoudig, eenvoudig en noodlottig: bind je nooit aan
iemand en laat daarom niemand in je wereld binnen. Het streven om de lust te
beschermen die het ik ervaart in de omgang met zichzelf, slaat er een ring van
koude omheen, die zich langzaam invreet naar de kern’. ‘Minachting voor je
medemensen verhindert je in ieder geval niet om - met behoud van je zelfrespect hun respect na te streven’.
‘Houding als voorwaarde voor gezondheid - iets anders, iets heel anders dan de
bolster van hardheid waarin we bescherming zoeken in onze houdingloosheid’.
Deze toon van zelfkritiek houdt tot het einde van het boek aan en is er een der meest
opvallende trekken van; tevens werd dit, door het ongewone karakter ervan,
gemakkelijk prooi van negatieve kritiek. Termen als puberale pose, neurotische
zelfkwelling en narcisme zijn in de beoordelingen niet van de lucht geweest.
Misschien terecht - maar waarom als vonnis gebruikt? Lezing van het dagboek
nodigt eerder uit tot verrastheid, tot bewondering voor de openheid waarmee de
schrijver over zichzelf spreekt. ‘De moed om geen compromis te sluiten met het
zuiverste in jezelf wordt in het beste geval veroordeeld als hoogmoed’ schrijft hij
ergens en met deze woorden heeft hij als het ware vooruitgegrepen op de kritiek
die zijn openheid ten deel zou vallen. Zeer waarschijnlijk heeft Hammarskjöld,
eenzaam als hij was, het dagboek aangegrepen om met zichzelf in dialoog te treden
in zijn levenslange streven om zijn persoonlijk-heidsideaal te realiseren. Zijn trots
en zijn eerzucht moesten in eigen ogen aan de kaak worden gesteld, wilden ze
geen belemmering vormen voor het beeld dat hij voor zijn eigen persoonlijkheid als
ideaal zag: ‘De innerlijke stilte bewaren’, schrijft hij op een andere plaats, ‘midden
in het lawaai. Open, stille, vochtige teelaarde blijven, in de vruchtbare duisternis
waarin de regen valt en het graan rijpt - hoe velen er ook zijn die in het droge daglicht
over de velden trekken, alles vertrappend in wervelend stof’.
Hammarskjöld beschouwde zijn leven als een taak, een verheven opdracht en
stelde, met deze opdracht voor ogen, de hoogste eisen aan zichzelf: ‘Wat je moet
durven - jezelf te zijn. Wat je zou kunnen verwerven - dat de grootheid van het leven
zich in jou weerspiegelde naar de mate van je reinheid’, in deze woorden, een der
eerste passages uit het dagboek, zien we Hammarskjölds hoge levensopvatting
uitgedrukt. De Zweedse kritiek heeft, vooral ten aanzien van de geest zoals die uit
deze en andere passages uit het eerste gedeelte van het dagboek spreekt, de
invloed gesignaleerd van bepaalde stromingen in de westerse cultuur uit de jaren
tussen de twee wereldoorlogen, met name onder meer van de Zweedse dichter en
denker Vilhelm Ekelund, wiens aristocratisch-idealistische mensopvatting veel
gelijkenis vertoont met die van Hammarskjöld. Ook bepaalde nevenaspecten van
het vooroorlogse vitalisme sluiten hierbij aan: de droom van een groot, heldhaftig
leven, het koesteren van sterke persoonlijke kwaliteitsidealen, een fundamentele
ethische geaardheid die onophoudelijk op zoek is naar het ideaal van menselijke
waardigheid en heiligheid en dit ideaal
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tracht te verwezenlijken . Ongetwijfeld is dit voor de jonge Hammarskjöld van grote
betekenis geweest en we kunnen het lezen in de getuigenissen van tijdgenoten en
vrienden. Maar het opvallende is, dat Hammarskjöld deze idealen tot aan het einde
van zijn leven trouw gebleven is. Het is duidelijk dat hij in dit alles de echo hoorde
van wat zijn krachtige persoonlijkheid in diepste wezen zocht. Rijpheid bracht voor
hem geen desillusie mee, maar alleen een nog duidelijker inzicht in het leven als
roeping.
Gaandeweg neemt het religieuze element een steeds grotere plaats in zijn
zelfbespiegelingen in. Als bijna alle Zweden stamde Hammarskjöld uit een
oorspronkelijk Lutheraans milieu, dat echter wat betreft de familie waartoe hij
behoorde in sterke mate doortrokken was van libertijnse invloeden. De uitgesproken
intellectueel die hij was moet al spoedig weinig voeling meer gehad hebben met de
doctrines die zijn milieu hem had meegegeven. Een enkele losse uitlating daargelaten
is het begin van zijn dagboek in geen enkel opzicht uitgesproken religieus, eerder
paganistisch als men dit woord gebruiken mag als typering van de levensverering
die het vitalisme kenmerkt: ‘Verblijven in de rappe blijheid van het wordende, een
vaarwater zijn voor de lichte moed van het leven, haar koele, ijlende water met de
schittering van zonlicht -’.
Volgens de datering van het dagboek voltrekt zich omstreeks 1950 een grote
ommekeer in Hammarskjölds innerlijk, die gestalte krijgt gedeeltelijk in literair
gestileerde visioenen en droombeelden, gedeeltelijk in zakelijke, snelle notities
waarin zijn eenzaamheid, zijn wanhopig zoeken naar een houdbare zingeving
doorklinken: ‘Ik verlang het absurde: dat het leven zin heeft. Ik vecht voor het
onmogelijke: dat mijn leven zin krijgt. Ik durf niet, weet niet hoe ik zou kunnen
geloven: dat ik niet alleen ben’. Het is nog vóór zijn benoeming voor de hoge post
bij de UNO en voorzover te zien valt is zijn maatschappelijke loopbaan voltooid.
Naarmate de spanning van zijn eerzucht, de opgaande lijn van zijn maatschappelijke
successen afnemen, voelt hij zijn eenzaamheid sterker en des te intenser wordt zijn
zoeken naar een zin buiten dit alles, een perspectief dat verder reikt dan zijn
persoonlijke leven: ‘De stroom van het leven door miljoenen jaren, de mensenstroom
door duizenden. Zonde, dood en ellende, offerbereidheid en liefde. - Wat beteken
“ik” in dit perspectief? Dwingt mijn verstand me niet om het mijne te zoeken, mijn
lust, mijn macht, het respect van anderen?’ - ‘Zal walging over het leven het enige
leven zijn waarmee je de leegheid vult?’ - ‘Niet dit maakt de eenzaamheid tot een
pijn: dat er niemand is die mijn last deelt, maar dit dat ik alleen mijn eigen last te
dragen heb’. - ‘De onvruchtbaarheid van deze mijn wereld, weerspiegelt zij armoede
of eerlijkheid, is het een teken van zwakte of kracht, betekent het dat ik van mijn
weg ben afgedwaald of dat ik hem volg? Zal de wanhoop het antwoord geven?’ Uit
al deze passages blijkt de geweldige onrust die de schrijver bevangen moet hebben
in deze beslissende jaren van zijn leven.
Kort daarna volgt zijn benoeming tot secretaris-generaal van de UNO. In het

10

Hammarskjölds gedachten, vooral die uit het eerste gedeelte van Vägmärken, vertonen b.v.
grote gelijkenis met de ideeën van Marsman en van de Franse auteurs van het Renouveau
catholique van omstreeks 1930, van wie hij vooral Claudel bewonderde.
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verloop van het dagboek kan men waarnemen, dat deze gebeurtenis een soort
katharsis geweest moet zijn. De taak die hem nu werd opgelegd en waarvan hij de
zwaarte zeker gekend moet hebben, ook toen het nog betrekkelijk rustig was in de
politieke wateren, gaf hem de mogelijkheid om zijn hoge levensideaal verder te
verwezenlijken. De stilstand en de traagheid zijn voorbij en hij neemt zijn opdracht
met een geweldige geestdrift aan, een geestdrift die hem tijdens de
achtereenvolgende crises die de wereldpolitiek vanaf dat moment binnenging, niet
heeft verlaten. In deze jaren van de grootste staatkundige spanningen, de Suezkrisis,
het balanceren op de grens van een derde wereldoorlog, de toenemende
schermutselingen tussen Oost en West en tenslotte de Kongo-crisis heeft de wereld
Hammarskjöld leren kennen als een politicus die een opvallend individuele en
persoonlijke activiteit ontwikkeld heeft tot behoud van de wereldvrede.
In zijn dagboek zien we de achtergrond van dit alles. Rond de datum van zijn
benoeming schrijft hij: ‘Als God handelt, gebeurt dat op de beslissende ogenblikken
- zoals nu - met een harde doelbewustheid, met het raffinement van een Sofocles.
Als het uur gekomen is, neemt hij wat hem toekomt. Maar wat heb jij te zeggen - je
gebeden zijn toch verhoord? God heeft je nodig, zelfs als het je momenteel niet zo
goed schijnt te conveniëren, God “welcher den Menschen zermalmt, wenn er den
Menschen erhebt”’. Geheel zijn denken wordt, uit de vroegere wanhoop en
existentiële uitzichtloosheid verlost, om-hooggeheven op een plan dat wezenlijk niet
verschilt van zijn aanvankelijke, uitsluitend op de wereld gerichte idealisme, maar
nu alleen een hogere dimensie krijgt, die in het gehele tweede gedeelte van het
dagboek gehandhaafd blijft: hij plaatst zijn persoonlijke activiteit in een religieus
perspectief en vindt daarin nieuwe kracht, voldoende om de taak die hem blijkens
het dagboek toch wel loodzwaar is gaan drukken, te vervullen.
Men kan er natuurlijk over speculeren in hoeverre dit nieuwe geestelijke elan
bepaald is door de kennismaking met de mystieke literatuur die hem in deze jaren
bezig houdt, in hoeverre de estheticus die Hammarskjöld was in deze confrontatie
met grote geesten uit een lang achter ons liggend verleden de inspiratie heeft
opgedaan om zich een nieuw ideaalbeeld, een ethisch super-ego te vormen, dat
hij met alle kracht die in hem was wilde navolgen en naleven. Ongetwijfeld zal dit
wel het geval zijn maar het is nog te vroeg om hierover met als enige bron het
dagboek een oordeel te vellen. Tussen alle citaten uit de mystieken door die het
dagboek in deze tijd typeren, volgen we toch ook de mens Hammarskjöld, niet de
esthetiserende maar de politiek werkzame, de realistische, de eenzame en de
twijfelende: ‘Mijn kleinzieligheid zien’, schrijft hij, ‘niet in geselende zelfverachting,
niet met de hoogmoed van de rouwmoedige - maar als een gevaar voor de integriteit
van mijn handelen wanneer ik haar uit het oog verlies’ en: ‘Je zei tegen jezelf, dat
je de afloop van het lot zou accepteren. Maar je raakte uit je evenwicht toen je
ontdekte wat het van je vroeg: toen zag je hoe vast je nog verbonden was aan de
wereld die je gevormd heeft maar die je ontzegd werd. Je voelde het als een
amputatie, als een petite mort, en luisterde zelfs naar hen die insinueerden dat je
uit eerzucht jezelf
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bedrogen had. Alles zal verloren gaan. Waarom klaag je dan over deze kleine dood:
aanvaard hem - snel en met een glimlach, sterf deze dood en ga vrij verder - één
met je taak, zonder voorbehoud in de plicht van het ogenblik’. De mystieke toon is
in het dagboek van deze jaren onmiskenbaar en zal tot aan het einde voortduren.
Niet alleen vinden we talrijke citaten uit mystieke en middeleeuws-christelijke
literatuur (Thomas a Kempis, Eckhart, Joannes a Cruce) maar ook directe uitingen
van de schrijver zelf die rechtstreeks hun vorm aan de gedachten van de mystieken
ontlenen. Hij spreekt herhaaldelijk over de ‘inzet’ van zijn leven, het ondergeschikt
maken van zijn individualiteit aan een hogere macht, die hem als instrument gebruikt
om zijn eigen doeleinden te verwezenlijken: ‘Ik ben het vat. De drank is van God.
En God de dorstende’. - ‘Onmerkbaar worden onze vingers zó geleid dat er een
patroon ontstaat als de draad in het weefsel geslagen wordt’. - ‘Iemand legde de
spoel in je hand. Iemand had de draden geordend’. - ‘Iedere dag moeten we de
schaal van ons leven aanreiken om te ontvangen, te dragen en terug te schenken.
We moeten haar leeg aanreiken - want wat voorafgegaan is zal alleen weerspiegeld
worden in haar helderheid, haar vorm en haar omvang’. - ‘Je bent niet de olie, niet
de lucht - je bent slechts het verbrandingspunt, het brandpunt, waarin het licht
geboren wordt. Je bent niets dan de lens in de lichtstroom. Je kunt ontvangen, geven
en bezitten - zoals de lens het licht ontvangt, geeft en bezit, meer niet. Zoek je jezelf,
je eigen “recht”, dan verhinder je de ontmoeting van olie en lucht in de vlam, beroof
je de lens van haar doorschijnendheid. Heiligheid - licht zijn of in het licht zijn, zelf
niets meer zijn, zodat het licht geboren kan worden, zelf niets meer zijn, zodat het
geconcentreerd en verspreid kan worden’. - ‘Das Beste und Herrlichste, wozu man
in diesem Leben gelangen mag, ist dass Du schweigest und Gott da wirken und
sprechen lässest. Eens werd ik door U gegrepen, Slingeraar. Nu in Uw storm. Nu
naar Uw doel’.
Deze citaten zijn eveneens met vele uit te breiden. Ze tonen Hammarskjöld als
een man die uit de religiositeit van de middeleeuwse mystiek de kracht putte om
zijn werk te verrichten. Men kan dit op verschillende manieren opvatten en de
kwaadwilligste is wel deze dat Hammarskjöld zich op blasfemische wijze met de
figuur van Christus geïdentificeerd zou hebben. Er staan passages in het dagboek
die hier, vanuit een bepaalde gezichtshoek bezien, op zouden kunnen wijzen, maar
dan alleen wanneer men ze losziet van de overige tekst. Het gevaar is bij een
dergelijk uit losse fragmenten opgebouwd werk groot, dat men er eigenlijk alles in
kan lezen wat men zoekt als men bepaalde soorten van uitlatingen bij elkaar voegt.
In verschillende kritieken is dit ook gebeurd, met het reeds eerder aangeduide
noodlottige gevolg, dat van de persoonlijkheid van de auteur een verkeerd beeld
gegeven is. Zo is het ook gesteld met zijn mystiekgetinte passages. Nergens blijkt
uit het dagboek dat Hammarskjöld zichzelf heeft willen presenteren als een mysticus
die in het gewone leven nog maar nauwelijks op zijn plaats was. Hij uitte zijn geloof
- een geloof dat overal twijfel kent, wanhoop, beproevingen - in een taal die aan de
mystieken werd ontleend, althans voor een belangrijk deel, maar hij uitte ook
reflecties
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over de mystiek die de condition humaine van de twintigste-eeuwse mens laten
zien: ‘De “mystieke” ervaring. Altijd hier en nu - in de vrijheid die een is met distantie,
in de stilte die geboren wordt uit zwijgen. Maar deze vrijheid is een vrijheid in daden,
deze stilte een stilte onder mensen. Voor hem die, in de wereld staande, vrij is van
zichzelf, is het mysterie voortdurende werkelijkheid, een werkelijkheid in de rustige
rijpheid die geschonken wordt door de ontvankelijke opmerkzaamheid van de
aanvaarding. De weg naar heiliging gaat in onze dagen noodzakelijk via daden’.
In deze tweespalt, de drang naar een ideaal van heiligheid en de zware taak die als
politicus op hem drukte en hem in aanraking bracht met het zwartste van de wereld,
schrijft de dagboekschrijver Hammarskjöld verder tot 24 augustus 1961. Vooral
tegen het einde vinden we in zijn boek reflecties die van een diepe gedachtenrijkdom
getuigen. Een van de soberste en daardoor misschien aangrijpendste fragmenten
is het laatste prozastuk dat in het dagboek voorkomt en waarin de schrijver als het
ware de quintessence van zijn roeping en de levenservaring die het verwezenlijken
ervan hem geschonken heeft, heeft neergelegd: ‘Ik weet niet wie - of wat - de vraag
stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde.
Maar eens zei ik ja, tegen iemand - of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid
dat het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft. Vanaf dat
moment heb ik geweten wat het wil zeggen, “niet om te zien”, of “zich niet te
bekommeren om de dag van morgen”. Aan de Ariadnedraad van dit antwoord
voortgeleid door het labyrinth van het leven bereikte ik een tijd en een plaats waarop
ik besefte dat deze weg naar een triomf voert die ondergang is en naar een
ondergang die triomf is, dat de prijs die je ontvangt voor de inzet van je eigen leven
smaad is, en dat de diepte van de vernedering de enige verheffing is die voor de
mens mogelijk is. Daarna had het woord “moed” voor mij zijn zin verloren, omdat
niets me meer ontnomen kon worden. Verder op de weg leerde ik stap voor stap,
woord voor woord, dat achter iedere zin van de held van het evangelie een mens
staat en de ervaring van een mens. Ook achter het gebed dat de kelk hem mocht
voorbijgaan, en achter de belofte om hem te ledigen. Ook achter ieder woord op
het kruis’.
Het thema dat het gehele dagboek door in alle mogelijke variaties overdacht is,
het ondergeschikt maken van zichzelf aan iets wat hem geroepen heeft, de totale
wegcijfering van zichzelf terwille van deze roeping, vindt hierin zijn bekroning. Leest
men het boek vanuit deze grondgedachte, dan treedt de persoonlijkheid die
Hammarskjöld was heel duidelijk naar voren, een persoonlijkheid die zich slechts
uiterst gebrekkig laat vangen onder de etiketten van een aprioristische
standaardpsychologie. Dan laat hij zich zien als een zeer gevoelig, zeer zelfstandig
denkend en zeer idealistisch mens, maar daarnaast ook als een eenzame, een
zwakke en gebrekkige, die zich door het leven zijn gebreken bewust geworden is
en er niet voor door de knieën gegaan is. Misschien zijn de idealen die Hammarskjöld
zichzelf gesteld heeft te groot voor de mens en schuilt er in zijn denken op dit punt
een element van onwerkelijkheid, iets dat
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het menselijke te boven gaat. Het is echter rechtvaardiger om de literaire inslag die
het dagboek heeft in zijn oordeel te betrekken. Vägmärken is in hoge mate een
‘literair’ dagboek waarvan de vorm in hoge mate gepolijst en verzorgd is, berekend
op lezers - zeker wat de latere jaren betreft - en daarom ontdaan van zwakheden.
Het mist ten enen male het min of meer toevallige en inconsequente dat een dagboek
in de traditionele zin doorgaans eigen is. Het feit dat Hammarskjöld aan zijn
aantekeningen een titel toegevoegd heeft die organisch met de inhoud verbonden
is, duidt trouwens op zichzelf al op een opzet die het schrijven voor uitsluitend
persoonlijke doeleinden achter zich gelaten heeft en rekening houdt met lezers. Op
enkele plaatsen heeft hij ook zelf over zijn dagboek en over de bedoelingen die hij
er mee had, gesproken, weer in die toon van ironische zelfkritiek. In een aantekening
uit 1950 zegt hij: ‘Deze armzalige pogingen om een ervaring concreet te maken
(voor mezelf? voor anderen?) - de taken van morgen, de vriendschap van y of x's
aandacht voor mijn prestaties: papieren schermen die ik uitzet tegenover het niets,
om mijn blik te beletten zich te verliezen in de oneindigheid van tijd en ruimte’. En
in een notitie van eind 1956: ‘Je vraagt of deze aantekeningen uiteindelijk niet een
verraad betekenen tegenover de levensweg die ze willen afbakenen? Deze
aantekeningen? - het waren merkstenen, opgericht op het moment dat je een punt
bereikte waarop je ze nodig had, een vast punt dat niet verloren mocht gaan. En
dat zijn ze gebleven. Maar je leven is veranderd en nu houd je rekening met mogelijke
lezers. Misschien is het wel een stille wens van je! Het kan toch voor de een of ander
zin hebben om de weg van een leven te zien, waarover de levende zelf niet wilde
praten. Ja, maar dan alleen, wanneer je woorden een eerlijkheid bezitten die uitrijst
boven ij delheid en zelfbespiegeling’. We mogen dus aannemen dat het dagboek
aanvankelijk een zuiver privékarakter gehad heeft maar gaandeweg gericht is op
een mogelijk gehoor. In zijn begeleidende brief aan Belfrage schreef de auteur over
zijn aantekeningen: ‘Er werd aan begonnen zonder de gedachte dat iemand ze ooit
te zien zou krijgen. Mijn latere lotgevallen hebben de situatie veranderd. Deze
aantekeningen geven het enige juiste profiel dat getekend kan worden. En daarom
heb ik in latere jaren rekening gehouden met de mogelijkheid van publikatie hoewel
ik doorging met voor mezelf te schrijven en niet voor een eventueel publiek’. We
doen het werk misschien dan ook wel het meeste recht wedervaren, wanneer we
het lezen als een literair werk, m.a.w. wanneer we de inhoud vooral als een
esthetische vormgeving van zijn gedachten zien, een idealisering die zijn ethische
principes op een hoger plan heft. Het is interessant om in dit verband een citaat aan
te halen uit het reeds eerder genoemde Amerikaanse herdenkingsartikel over
Hammarskjöld waarin de schrijver zegt: ‘Hammarskjöld was een intens intellectueel
man die geleidelijk aan meer religieus werd. Zijn passie voor orde en correcte vormen
heeft zijn inspanning om zijn religieuze overtuigingen te ontwikkelen niet in de weg
gestaan maar er eerder kracht aan gegeven. Als onderdeel van een algemeen en
voortdurend proces van zelfverwerkelijking heeft hij normen van gedrag en religieuze
gevoelens met grote zorg en volharding tot ontwikkeling gebracht. Deze religieuze
en ethische normen
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werden toegepast op alles wat hij deed, zowel privé als in het openbaar, zodat er
een imponerende samenhang was in zijn benadering van alle aspecten van zijn
leven.... Dag Hammerskjöld had een zuivere en duidelijke opvatting over wat schoon
was, even nauwgezet als zijn instelling tegenover ethische en morele beginselen.
Ik geloof dat zij voor hem een en hetzelfde waren.... Omdat hij een religieus man
was, zag hij zowel zijn openbaar als zijn privé leven in religieuze termen, al heeft
11
hij dit nooit openlijk gezegd’ . Dit aspect moeten we in het oog houden wanneer
we het boek rechtvaardig willen beoordelen, d.w.z. als een literair werk, een
persoonlijk getuigenis dat in een artistieke vorm gestalte gekregen heeft. Veel van
zijn gedachten komen daardoor tot ons in een vorm die een dimensie meer geeft
dan zij in een normaal dagboek gehad zouden hebben.
Sommigen zijn hierdoor verleid om, zoals boven reeds is aangestipt, rond de
persoon van de schrijver een soort van mythe te weven waardoor hij welhaast tot
boven de wolken verheven werd. Dit is gebeurd met een min of meer opzettelijk
voorbijzien van die passages - veel talrijker trouwens dan de door religie en mystiek
geïnspireerde fragmenten - waarin Hammarskjöld dwars door alle literatuur heen
zichzelf getoond heeft. Anderen, die de mythe met geweld verbrijzelden, hebben
dezelfde fout gemaakt, nu met omgekeerd effect. ‘Er zat gif in het debat’, schreef
een vooraanstaand criticus onlangs, toen de gemoederen voor het eerst weer
enigszins tot rust kwamen. Een positieve conclusie die men misschien ook mag
trekken is deze dat het toch te denken geeft, dat in een land als Zweden, dat door
velen te onzent beschouwd wordt als een uitgesproken ontkerstend land, waar het
culturele leven een hoge mate van irreligiositeit zou vertonen, een onderwerp als
Hammarskjölds godsdienstige opvattingen tot zulke geëngageerde debatten
aanleiding kon geven.

11

‘Hammarskjöld was an intensily intellectual man who became increasingly religious. His
passion for order and form did not impede his effort to evolve his religious beliefs, but, rather,
lent it strength. As part of a general and continuous process of self-realization, he developed
standards of behavior and religious feelings with great care and persistance. These religious
and ethical standards were applied to everything he did, both private and public, so that there
was an impressive consistency in his approach to all aspects of his life.... Dag Hammarskjöld
had a pure and exact perception of aesthetic principles, as exact as it was over ethical and
moral principles. I believe they were, to him, one and the same thing.... Being a religious man,
he saw his public as well as his private life in religious terms, although he never said so
publicly’. Urquhart, t.a.p.
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Ilja Ehrenburgs visie op het menselijk bestaan
M.A. Lathouwers
‘Tempora mutantur, nos et mutamur in illis’. Deze uitspraak stamt uit een ver
verleden, toen het begrip historiciteit in feite nog niet bekend was, maar de mensheid
toch al vaag weet had van de vergankelijkheid - en dus van de betrekkelijkheid van al het in de tijd geconstitueerde. Vooral echter toen in de loop van de vorige
eeuw en nóg meer in deze eeuw het efemere karakter ontmaskerd werd van zoveel
waarden en instellingen die lang als onwankelbaar golden, drong de volle waarheid
van dit gezegde zich aan de menselijke geest op. Als nooit tevoren blijkt ons bestaan
thans te moeten worden gezien in het perspectief van een voortdurende verandering.
Deze waarheid heeft kennelijk ook Ilja Ehrenburg steeds voor ogen gestaan bij
het schrijven van zijn memoires, waarvan het gedeelte dat handelt over de tijd tussen
1940 en 1953 dit jaar in de verschillende afleveringen van de literaire periodiek
1
Nowyj Mir werd gepubliceerd . ‘Wij veranderen allen, maar meer nog verandert de
2
tijd’ ; dit is de voornaamste conclusie die hij zegt te hebben getrokken uit de terugblik
op zijn leven, waarin hij zoveel kritieke punten op de curve der geschiedenis ontdekkingen, revoluties, wereldoorlogen - passeerde die het aanschijn van de
wereld radicaal veranderden. Hij noemt ons huidig tijdsgewricht eenzelfde keerpunt
in de geschiedenis als de Renaissance. Juist als toen, maar dan nóg wezenlijker,
ziet hij ook nu èn de wereld èn de mens breken met het verleden. In beider nieuwe
oriëntatie ziet hij de mens van thans een zelfde ontdekking doen als de mens van
de Renaissance, die mèt het besef dat niet de aarde het middelpunt was van het
heelal, tegelijk een nieuwe inhoud van het begrip oneindigheid ontdekte: (Door alle
nieuwe ontdekkingen) ‘is het bewustzijn van de mens veranderd.... Datgene wat
absoluut reëel leek, verstarde tot een abstractie en de abstractie van gisteren wordt
vandaag realiteit.... De wetenschap van de negentiende eeuw lijkt ons thans een
knus maar ng huisje. Waarschijnlijk hebben, zij het in mindere mate, de mensen
van de late Renaissance iets dergelijks gekend, toen ze begrepen dat de aarde niet
het middelpunt was van het Universum. Zo zal ook thans het besef van een
3
oneindigheid opnieuw tot ons moeten doordringen’ . Een nieuw en onbevroed

1
2
3

Januari - april 1965. De voorafgaande delen verschenen reeds enige jaren geleden.
Nowyj Mir, 1965, 3, pp. 102.
T.a.p., 4, p. 79.
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perspectief op het oneindige zal kenmerkend moeten zijn voor onze tijd. Het bestaan
dient opnieuw een oneindigheids-dimensie te krijgen; omdat ook ‘datgene wat wij
4
moeten leren kennen, grenzeloos is’ .
Aan dit licht dat Ehrenburg op het bestaan laat schijnen en niet zozeer aan de
afzonderlijke personen en gebeurtenissen die hij in dit licht beziet, ontlenen
Ehrenburgs memoires hun grootste betekenis. De gedachten die de auteur vanuit
het hierboven genoemde standpunt uitspreekt over de mens en zijn bestaan, zijn
belangrijker dan de feiten waaraan hij deze gedachten laat oplichten, hoe interessant
deze feiten op zich ook mogen zijn.
5

‘Het komt op de mens aan’ .
Het inzicht in de betrekkelijkheid van alles waaraan de mens in de loop der
geschiedenis vorm gaf, het besef van het efemere karakter van zoveel wat ooit
eeuwig geldig leek, betekent onloochenbaar een accentverlegging van de vorm
naar de inhoud. Het betekent een relatief sterkere accentuering van het wezenlijke.
Achter de wisselende vormen zoekt Ehrenburg steeds naar datgene wat deze
vormen hun aanschijn gaf: de hun scheppende mens.
Dit uitgangspunt houdt in dat de mens voor Ehrenburg niet volledig bepaald wordt
door de facticiteit van zijn bestaan. De mens bezit als subject, als ontwerper van
het nieuwe, een dimensie waardoor hij vrij staat tegenover al wat geobjectiveerd is.
De menselijke geest is met name wezenlijk meer dan die weerspiegeling van de
sociaal-economische condities waarvoor ze in de officiële partij-ideologie nog altijd
min of meer doorgaat, betoogt Ehrenburg: ‘Natuurlijk, de sociale condities spelen
een enorme rol. Maar kan men gebeurtenissen als waarvan in Neurenberg sprake
6
is afdoende verklaren uit een economische crisis of uit de concurrentie van
imperialistische landen? Onze tijdgenoten weten precies, in welke banen een
spoetnik zal gaan die in de ruimte wordt gelanceerd. Maar wij weten nog altijd niet,
7
welke banen de gevoelens en daden van de mens beschrijven’ .
Na een bezoek aan Einstein noteerde Ehrenburg als een van diens belangrijkste
opmerkingen: ‘Op mij maakten De gebroeders Karamazow een zeer grote indruk.
Dat is een van de boeken die een mechanische voorstelling over het innerlijke van
8
de mens en over de grenzen van goed en kwaad stukbreken’ . De diepste
bewegingen van de mensenziel - ten goede èn ten kwade - blijven voor ons
verborgen, juist omdat ze aan gene zijde liggen van alles wat empirisch vast te
stellen en wetenschappelijk te analyseren is. Dit nu is precies wat Ehrenburg op de
eerste plaats wil zeggen, wanneer hij schrijft dat we wel de banen van een satelliet
doch niet de banen van de menselijke geest kunnen berekenen.

4
5
6
7
8

T.a.p., 2, pp. 23-24.
T.a.p., 3, pp. 98-99.
Ehrenburg spreekt hier over de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog. Hij was als
journalist aanwezig bij het te Neurenberg gevoerde proces tegen de Duitse oorlogsmisdadigers.
Nowyj Mir, 1965, 1, p. 120.
T.a.p., 2, p. 24.
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Het is echter waarschijnlijk dat hij met deze woorden tevens op iets anders doelt:
op de verwaarlozing van de menswetenschappen in het algemeen en in de
Sovjet-Unie in het bijzonder. Herhaaldelijk wijst hij op de noodzaak, voor alles te
komen tot een ‘leer over de mens’ als basis en uitgangspunt voor de overige
wetenschappen; tot een antropologie die bij deze laatste niet achterblijft doch
9
daarmee minstens gelijke tred houdt . ‘Onze nakomelingen zullen over het midden
van de twintigste eeuw spreken als over een tijd van grote wetenschappelijke, sociale
10
en technische ontwikkelingen’, meent hij , ‘maar niet als over een tijd die zich
kenmerkt door een harmonische groei van de mens. In onze dagen is de
“ontwikkeling” op de “opvoeding” vooruitgelopen en de fysica liet de kunst achter
zich’. Het tekort aan voldoende geestelijke of ‘innerlijke’ diepgang dat daarvan het
gevolg is, acht Ehrenburg niet alleen jammer, maar ook hoogst gevaarlijk. Want
‘dezelfde mensen die te maken hebben met radioactiviteit, bezitten zodoende niet
de remmen van een zuivere ethiek’. Met name aan het begrip geweten dient volgens
hem ‘hoogst noodzakelijk weer de plaats gegeven te worden die het toe komt’. Men
mag zich, schrijft hij, niet te gemakkelijk van dit begrip geweten distantiëren - zoals
dikwijls gebeurt - omdat het ‘religieus geladen’ zou zijn. Het geweten is op de eerste
plaats een algemeen antropologisch gegeven, dat nimmer uit het menselijk bestaan
11
weg te denken is .
Een ander gevolg van de achterstand die de ‘wetenschap omtrent de mens’ heeft
op de ‘wetenschap omtrent de wereld’ ziet Ehrenburg in het onderontwikkeld
gebleven gevoelsleven: ‘De mensen hebben hun geestelijke rust verloren... Hun
ontvankelijkheid stompt geleidelijk aan steeds meer af.... Zo geschiedt de verovering
van de kosmos door onvolwaardige wezens, die wel de nodige kennis bezitten doch
verstoken zijn van een “cultuur der emoties”; wezens die waarschijnlijk weinig
verschillen van de denkende machines der 21e eeuw’. Een waarachtige vooruitgang
veronderstelt evenzeer een harmonische ontwikkeling van het gevoelsleven als een
goed geleide ontwikkeling van wetenschap en techniek: Men kan niet vooruit komen
door te hinken op één been; zonder de geestelijke schoonheid van de mens zal
geen enkele sociale hervorming en geen enkele wetenschappelijke ontdekking de
12
mensheid waarachtig geluk kunnen schenken’ .
Herwaardering van het gevoelsleven betekent voor Ehrenburg niet op delaatste
plaats herwaardering van de taak en de betekenis van de kunst. In de kunst
openbaart zich datgene wat het wezen van de mens zelf uitmaakt: een sprong
vooruit naar wat nog komen moet; een eeuwig gesitueerd-zijn in het niemandsland
tussen ideaal en werkelijkheid. In de kunst overschrijdt - ‘transcendeert’ - de mens
het gegevene. De kunstenaars hebben dus de plicht, laat staan het recht, om afstand
te nemen van ‘wat nu is’; óók van het ‘nu’
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dat in een communistische maatschappij vorm kreeg: ‘Verheerlijkt of vervolgd,
baanden zij altijd de weg naar de toekomst. Zag Stendhal niet verder en dieper dan
zijn tijdgenoten?.... Hij ontgroeide aan zijn eeuw, hij raakte er boven uit.... En was
soms ook (het werk van Poesjkin en Gogolj) niet wezenlijk méér dan alleen maar
een concentratie van de ideeën en gevoelens die er leefden bij de vooraanstaande
13
adel van hun tijd?’ . Ehrenburg eist dan ook dat aan de kunstenaar de vrijheid wordt
gegeven die hem als ‘ontwerper van het nieuwe’ toe komt; een vrijheid die hij niet
kan ontberen doch waarvan hij met name in de Sovjet-Unie, waarop Ehrenburg hier
duidelijk doelt, nog altijd verstoken is: ‘Het slechtste wat men kan doen’ is volgens
hem: ‘het zoeken van deze tijd en vooral dat van de jongeren in discrediet brengen
14
en veroordelen’ .

Het bestaan als vraag
De kunstenaar - maar ook de wijsgeer die Ehrenburg hier eveneens noemt - dient
er borg voor te staan dat het bestaan steeds dat ‘open perspectief op het oneindige’
houdt, waarover in het eerder aangevoerde citaat werd gesproken. Alleen dan bezit
het bestaan die dimensie die het tot een menselijk bestaan maakt. Alleen dan vormen
de veranderingen die zich manifesteren in het vervlieden van de tijd, iets dat méér
is dan ‘zomaar een reeks veranderingen’: dan vormen ze geschiedenis in de volle
betekenis van dit woord.
Het grootste gevaar dat de mens bedreigt, ziet Ehrenburg dan ook juist daarin
dat deze dimensie wegvalt; dat het bestaan een ‘gesloten bestaan’ wordt, waarin
de mens zich niet meer telkens opnieuw losmaakt van het eenmaal ontworpene, of
dit nu een verstard bestaanspatroon is of een verstarde ideologie. Hij bespeurt met
name in alles wat zich als dogma aandient een dergelijke verstarring; in het dogma
wordt het betrekkelijke, waaraan geen enkele vormgeving ontkomt, verabsoluteerd
en de weg tot een transcenderen ervan geblokkeerd. Nadrukkelijk verwijst hij hier
naar zijn bekendste jeugdwerk, de roman Julio Jurenito, waarin hij ‘alle dogma's
uitfloot’. Ehrenburg richt zich hier, juist door het gebruik van het woord alle, óók
tegen een dogmatisch-marxistische partijleer. In aansluiting op hetgeen hij opmerkte
over Julio Jurenito, citeert hij een gedicht dat hij in 1957 maakte en waarin hij ieder
geloof - bedoeld is ieder passief aanvaarden van kant en klaar aangereikte
leerstellingen die ex cathedra worden afgekondigd - aanduidt als een dodend in
plaats van een levengevend beginsel: ‘Het geloof is een bril en een oogklep. Geloof
verzet bergen.... maar ik ben een mens en geen berg. Het geloof is mij vreemd....
Het is iets van doden. Ik ben een mens en geen lijk. Ik heb gezien hoe mensen (in
15
hun geloof) verblind waren en leefden in as.... Neen, aan een geloof geloof ik niet!’ .
Het bestaan is voor Ehrenburg iets dat zich blijvend onttrekt aan welke
dogmatische benadering ook. ‘Menselijke waarden als arbeidsvreugde, strijd,
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liefde en kunst’, schrijft hij, ‘kun je niet leren begrijpen uit schoollessen en uit boeken,
16
maar alleen uit de ervaring van het leven zelf’ . Alleen wanneer men existeert,
ontdekt men die dimensie van het bestaan die uit een louter geobjectiveerde
werkelijkheid nimmer af te lezen; de dimensie waardoor het bestaan méér is dan
een rationeel volkomen kenbare grootheid, waarvoor slechts de wetten der logica
gelden. Ehrenburg onderkent in het bestaan tezeer een irrationeel, a-logisch element
om nog te kunnen zweren bij het rationalisme van een vorige generatie. Het is juist
deze ontdekking dat een werkelijkheidsbenadering die nog maar enige decennia
geleden voor velen als alleen-zaligmakend gold voor onze tijd voorgoed heeft
afgedaan, die hem de waarheid van het ‘Tempora mutantur...’ bijzonder scherp doet
beseffen: ‘De wereld is erg veranderd. Toen ik bewust begon te leven, beschuldigde
men reactionairen en achterblijvers ervan dat het hen aan logica ontbrak. De
cartesiaanse gedachte leefde toen nog sterk. Maar een halve eeuw geschiedenis
en de ervaring van ieder van ons heeft aangetoond dat die oude logica bankroet
leed. De “feilloze hypothesen” werden door de gebeurtenissen omvergeworpen.
Het leven ontwikkelde zich niet volgens de wetten van Descartes, doch daar vaak
17
18
lijnrecht tegen in’ . Het bleek a-logisch en ‘vol tegenspraak’ ). ‘Ik dacht er voor de
duizendste maal over na, hoe het leven eigenlijk is als een zeer vreemd toneelstuk:
een tragedie die soms tot een farce dreigt te worden. De ene acteur weent, de
andere lacht. Om datgene wat zich op het toneel afspeelt te kunnen vatten, moet
men kennelijk een zeer wijs iemand óf een aarts-stommeling zijn. Maar voor de
gewone man blijft er niets anders over dan.... niet te proberen de bedoeling van de
19
al te gecompliceerde auteur te raden’ . Alle pogingen door ideologieën en filosofieën
ondernomen om dit raadsel van het bestaan op te lossen ziet Ehrenburg op niets
uitgelopen; alle antwoorden worden door hem gewogen en te licht bevonden: ‘de
vele kwellende vragen zijn gebleven’, zonder dat er een kans is nog ooit ‘die wijze
20
te vinden die in staat zou zijn er het antwoord op te geven’ .

De ambiguïteit van het bestaan
Het bestaan blijkt dus - voor Ehrenburg al evenzeer als voor zoveel anderen -: vraag,
raadsel, mysterie. Maar er is nog meer. Het bestaan blijkt evenzeer een mysterie
van duisternis als een mysterie van licht. Ehrenburg spreekt er in zijn meditaties
over het verleden herhaaldelijk over, dat men hem ‘gebrek aan optimisme’ verweten
heeft. Zeker is inderdaad, dat het eenzijdige optimisme inzake de loop der
geschiedenis waardoor de partij-ideologie zich kenmerkt, hem volkomen vreemd
is. Zijn visie op het bestaan houdt ongeveer het midden tussen optimisme en
pessimisme.
In de ambiguïteit van het menselijk handelen, die hem maar al te duidelijk gebleken
is in dat fragment van de historie waarvan hij zelf getuige was, ziet
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hij de oorsprong en de verklaring van het feit dat het positieve en het negatieve
gelijkelijk in het bestaan aanwezig zijn. Met duidelijke instemming citeert hij een
uitspraak van Einstein die deze ambiguïteit wel bijzonder scherp weergeeft: ‘Meer
dan eens heb ik in mijn leven opgemerkt’ - aldus Einstein - ‘dat de mogelijkheden
van onze kennis on-begrensd zijn en dat datgene wat wij moeten leren kennen,
on-begrensd is. Thans denk ik dikwijls dat laagheid en wreedheid evenmin grenzen
21
kennen’ .
Zo ontdekt Ehrenburg, wanneer hij de balans van het verleden opmaakt, dat zowel
de wereld om hem heen alsook - wat wellicht nog scherper gevoeld wordt - het eigen
leven evenzeer in het teken staat van het licht als van het duister. Het duister in de
wereld ervaart hij vooral in wat hij letterlijk ‘de mateloosheid van het menselijk lijden’
noemt. In de wanstaltige ‘onevenredigheid’ van de ledematen van een Pools crucifix
22
ziet hij een bijzonder aangrijpend symbool van dit ‘mateloze lijden’ . In zoverre zijn
memoires directer betrekking hebben op hemzelf, ziet hij er het verslag in van ‘het
moeilijke lot van een mens die zich al te vaak vergiste’; het relaas van een leven
23
‘vol dwaling en tegenspraak’ . Bekentenissen gefaald te hebben, kan men er
voortdurend in tegen komen. Hij acht zich vooral schuldig aan het feit, dat hij niet
alle dimensies van het bestaan voldoende tot hun recht heeft laten komen in zijn
leven en blind gebleven is voor veel wat een katharsis had kunnen betekenen. Hij
verwijt zich dat ook hij, door een tekort aan bezinning en verinnerlijking, ‘noch de
diepte van bepaalde gevoelens leerde kennen, noch de stemmen der stilte, noch
24
heel de rijkdom van de laatste zonnedagen in een herfst die ten einde loopt’ . Niets
geeft wellicht zo goed de grondstemming weer die Ehrenburg soms voelt bij het
optekenen van zijn meditaties over het bestaan, als het nooit eerder gepubliceerde
gedicht dat hij hier citeert en dat met deze woorden eindigt: ‘De nacht is duister....
Men zingt en drinkt. Men leest gedichten. Men spreekt gemene taal. Maar het hart
25
26
klopt aan bij het zink . Alles is thans tot op de bodem geledigd’ .
Het thema van de dood, dat reeds de inhoud vormt van bovenstaande regels,
houdt Ehrenburg niet minder bezig. ‘Wat betekent de levenslijn van de mens?
Tekeningen blijven achter en kleinkinderen zullen ze gemakkelijk kunnen ontcijferen...
Maar wie zal in het enorme kluwen der historie de dunne, afgebroken draad
terugzoeken, de handelingen en de hartstochten van de van het toneel verdwenen
27
acteur?’ . Van alle tekorten waarin de ambiguïteit van het bestaan tot uitdrukking
komt, schijnt hem dit feit, dat de dood de keerzijde is van alle leven, het moeilijkst
te aanvaarden en het meest ongerijmd. Ehrenburg geeft uitvoerig de gesprekken
weer die hij over dit thema had met de atoomgeleerde

21
22
23
24
25

26
27

T.a.p., 2, pp. 23-24.
T.a.p., 2, p. 48.
T.a.p., 4, p. 77.
T.a.p., 4, p. 82.
Bedoeld is: het zink van de eigen doodskist. Ehrenburg schreef dit gedicht naar aanleiding
van zijn bezoek aan het graf van de negentiende-eeuwse Russische dichter M. Lermontow
(1814-1841).
Nowyj Mir, 1965, 2, p. 46.
T.a.p., 4, p. 49.

Streven. Jaargang 19

235
Juliot-Curie. ‘Niet zozeer de fysieke angst voor het sterven als wel het niet
aanvaarden van de verdwijning, van de leegte.... maakt de dood van de mens tot
28
iets verschrikkehjks’. Dit is de grond-idee die beider denken over de dood bepaalt .
Aan het slot van zijn memoires keert Ehrenburg nogmaals tot deze gedachte terug.
Zijn laatste woorden zijn woorden van machteloos verzet tegenover datgene waarin
het bestaan zijn ambiguïteit en zijn paradox het duidelijkst openbaart: ‘Ik vecht tegen
de dood, tegen de leegte, tegen het Niets, dat, zoals Juliot-Curie terecht zei, tegen
29
de menselijke natuur indruist’ .

Pleidooi voor meer onderling begrip
Ehrenburg wijst, zoals we zagen, iedere ‘mechanische voorstelling van het innerlijk
van de mens’ radicaal af. De menselijke natuur omschrijft hij bij herhaling als een
zeer gecompliceerd iets. Juist deze gecompliceerdheid schept naar zijn overtuiging
dat ‘oneindige perspectief’ waardoor het bestaan menselijk bestaan wordt.
Dezelfde gecompliceerdheid kan echter ook een gevaar inhouden en zich tegen
de mens keren. Dit geschiedt bijvoorbeeld wanneer de mens zich in zijn anderszijn
opsluit. Met andere woorden: men kan juist door de exclusiviteit van zijn innerlijk
van elkaar vervreemden. Een overwinning van deze vorm van vervreemding
beschouwt Ehrenburg als veel belangrijker dan zoveel andere overwinningen der
vervreemding. Toch meent hij dat men zich in onze tijd juist hiervoor het minste
moeite geeft. ‘Soms denk ik’, schrijft hij, ‘dat dit niet zozeer mijn fout is als wel de
tijdgeest. Wij kennen verbazend slecht onze buren en collegae, zelfs onze vrienden....
Wij praten in ons leven nog maar zelden met elkaar; waarschijnlijk nog minder dan
de ene ster met de andere. We spreken slechts over de dingen van de dag of twisten
over abstracties. Maar over datgene wat ons werkelijk aangrijpt, zwijgen we.
Angstvallig verbergen we wat “van ons” is en even angstvallig vrezen we te maken
30
te krijgen met datgene wat “van een ander” is’ .
Draagt aan deze vervreemding tussen mensen die onmiddellijk met elkaar
verkeren, vooral het feit schuld, dat bij de huidige generatie het gevoelsleven
onderontwikkeld gebleven is, anders ziet Ehrenburg het gesteld met de vervreemding
tussen volkeren en culturen. Deze vervreemding ziet hij als het gevolg van het feit
dat de eigen vormgeving aan het bestaan - in ideologieën en systemen - niet langer
onderkend wordt op haar relatieve karakter maar als alleen-zaligmakend beschouwd
gaat worden. Men staat niet meer open voor de mogelijkheid van andere
vormgevingen en bevecht elkaar vanuit het bolwerk der eigen verabsoluteerde
ideologie. Ehrenburg, die al stelling nam tegen het eerste gevolg van elk dogmatisme:
de verstarring en de geestelijke dood van degene die het predikt, laakt niet minder
fel deze tweede, even gevaarlijke consequentie: de onverdraagzaamheid jegens
anderen, die dikwijls een bijzonder aggressief karakter heeft. Hij waarschuwt tegen
al degenen die ‘overtuigd
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zijn van de absolute juistheid van.... hun specifieke vertolking van deze of gene leer,
31
van een of ander dogma’ . Vooral tegen elke vorm van nationalisme ageert
Ehrenburg anno 1965 nog altijd even fel als hij dit in de jaren twintig zijn roman-figuur
Julio Jurenito liet doen; ook tegen een eventueel Sovjet-Russisch nationalisme:
‘Nationalisme - van wie dat ook uitgaat - met zijn declareren van de eigen superioriteit
verwekt onvermijdelijk vijandschap. Het verdeelt de volkeren, verlaagt de cultuur
32
en als resultaat ontstaat een algehele rampspoed’ .
Ehrenburg pleit dan ook voortdurend voor meer onderling begrip tussen hen die
gewend zijn op verschillende wijze uitdrukking te geven aan een bestaan dat te rijk
is om door één bepaalde vormgeving ook maar bij benadering te worden uitgeput.
33
‘De wereld is pluriform’, schrijft hij, ‘andere kloosters hebben andere leefregels’ .
‘Ik denk er dikwijls over na, hoeveel wrijving en belediging er geboren wordt uit....
het feit dat mensen die toch op gelijke wijze voelen, ervaren en denken, er aan
gewend geraakt zijn om op verschillende wijze uitdrukking te geven aan hun
gevoelens en zich zo een hele serie van verschillende vormen hebben eigen
gemaakt.... En ik begon te begrijpen dat deze vormen van het leven en niet de
34
inhoud ver af liggen van wat ik als gewoon pleeg te beschouwen’ .
Op de eerste plaats onderstreept Ehrenburg in dit verband de wezenlijke
verwantschap die er - ondanks alle verschillen - volgens hem bestaat tussen de
Europese en de Russische cultuur. Hij oefent daarbij niet minder kritiek uit op een
Sovjet-Rusland dat het Westen afwijst, dan op een Westen dat de Sovjet-Unie de
rug toekeert. ‘Cultuur kan men niet opdelen in zones en in stukken snijden als een
taart. De West-Europese cultuur van de Russische cultuur scheiden of de Russische
van de West-Europese is gewoonweg dom.... Een hechte band bestond er altijd,
vanaf de oudste tijden, tussen de denkers en de kunstenaars der verschillende
landen. Deze band bevorderde de rijkdom en de veelvormigheid der cultuur. Wij
35
gingen in de leer bij anderen èn wij leerden aan anderen.... Belinskij schreef
honderd jaar geleden dat de Europese volkeren zonder erbarmen eikaars
verworvenheden overnamen, zonder ook maar in het minst te vrezen dat ze zo
afbreuk deden aan hun nationale eigenheid. De historie toont aan dat een dergelijke
vrees alleen kan bestaan bij volkeren die in zedelijk opzicht krachteloos en nietig
36
zijn’ .
Vervolgens brengt Ehrenburg de Oost-West verhouding ter sprake. Deze
verhouding is naar zijn mening al evenzeer getekend door vooroordelen, en niet in
het minst van de kant van een zichzelf steeds overschattend Westen. ‘Het niet
kennen van Azië’ zegt hij te beschouwen als de ‘collectieve zonde der Europeanen’.
Ook hier vraagt hij nadrukkelijk om een grote openheid; een openheid
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die voortvloeien moet uit het inzicht dat de cultuur en de leefwijzen van het Oosten
wel andere maar niet minder waardevolle uitdrukkingen zijn van datzelfde menselijke
bestaan dat ook aan de cultuur van het Westen ten grondslag ligt. ‘De twee werelden
bestonden naast elkaar en wel volstrekt niet vredelievend. Er tussen in stond een
scheidsmuur.... Maar Oost en West hebben elkaar in het verleden tóch ontmoet.
Ze ontmoeten elkaar ook nu en zullen elkaar blijven ontmoeten.... Oost en West
hebben dezelfde oorsprong en - hoe verschillend de vertakkingen van de rivier ook
mogen zijn, die nu eens uiteengaan en dan weer samenkomen - de rivier stroomt
37
verder.... ’ .
‘Tempora mutantur, nos et mutamur in illis’. Dit is ook de waarheid die zich aan Ilja
Ehrenburg opdringt bij zijn terugblik op het verleden. Hem is nochtans het openlijke
of verborgen defaitisme waarvan dit gezegde soms de uitdrukking blijkt te zijn,
volkomen vreemd. De voortdurende verandering van mens en wereld is voor hem
nimmer de manifestatie van een zinloos panta rhei, waarvan de oorsprong en de
zin buiten de mens moeten worden gezocht en waaraan de mens gedwongen is
zich passief over te geven. Integendeel: in deze verandering ziet hij allereerst een
manifestatie van de vrijheid en de transcendentie van de mens ten opzichte van
elke facticiteit. Mens-zijn is: deze facticiteit telkens weer op haar betrekkelijkheid
onderkennen om haar vervolgens ook telkens weer te overschrijden. Ook de facticiteit
van de huidige Sovjet-maatschappij, suggereert Ehrenburg steeds - en juist dit
maakt zijn uitspraken bijzonder belangrijk - zal aan dit betrekkelijk en voorlopig
karakter niet kunnen ontkomen.
Hierin ligt ongetwijfeld de grootste waarde van Ehrenburgs memoires. Welke
personen of gebeurtenissen hij ook beschrijft, hij houdt niet op de lezer te
waarschuwen voor het gevaar dat een verstarde vorm, of het nu bepaalde inhoudloos
geworden ‘westerse waarden’ of partij-ideologische dogma's betreft, voor ons bestaan
betekent. Hij blijft wijzen op de slechts relatieve waarde van elke vormgeving aan
het bestaan en hij blijft pleiten voor een grotere openheid tegenover andere
vormgevingen dan die waaraan men gewend is. Met name in de Sovjet-Unie, tot
wier lezerspubliek hij zich in eerste instantie richt, kan een dergelijk pleidooi van
een gezaghebbend figuur als hij is, er veel toe bijdragen dat het geestelijk isolement
wordt doorbroken en dat er een milder klimaat ontstaat.
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Gesprek met Aart Klein
Jaco Groot
Paul Mertz
Aart Klein is zonder twijfel een van de beste Nederlandse fotografen van dit ogenblik.
Werk van hem vindt u bijna wekelijks in het Algemeen Handelsblad. Er bestaan
enkele fotoboeken van hem. ‘Delta’ is daarvan wel het bekendst. Aart Klein is karig
met biografische gegevens, omdat ze volgens hem zo weinigzeggend zijn. Wat we
wel te weten zijn gekomen is dat hij in 1910 werd geboren en rond 1930 in de
fotografie verzeild raakte. Vorig jaar exposeerde hij in Hamburg, momenteel (tot 16
december) kunt u werk van hem bekijken in De Drommedaris te Enkhuizen.

Hoe bent u in de fotografie terecht gekomen?
Dat is helemaal per ongeluk gebeurd. Ik kwam in 1930 uit militaire dienst. Dat was
al een beetje krisistijd. Mijn vader heeft er voor gezorgd, dat ik met een boot naar
Indië kon. Maar dat beviel me niet en toen kreeg ik door bemiddeling van vrienden
een baantje bij Polygoon. Dat was in die tijd ook nog fotobureau, de voorloper van
wat ANP-foto nu is. Ik kreeg daar onmiddellijk de leiding over zes persfotografen,
keiharde jongens, die echt moesten vechten, want je mocht niets. Iedere foto
bijvoorbeeld van de koningin werd met bloed en tranen gemaakt. Altijd herrie met
de marechaussee, want er was nooit iets geregeld. Ik wist toen niets van fotografie
af. Maar ik kreeg op een gegeven moment wel genoeg van m'n werk, want ik stuurde
maar mensen naar fijne dingen en zelf zat ik de hele dag achter mijn bureau. Op
een dag werd ik bij de directeur van Polygoon geroepen, die vroeg of ik niet liever
fotograaf wilde worden. Ik zei dat ik dat geweldig vond, maar dat ik dat nooit had
durven dromen, omdat ik nog nooit een camera vastgehouden had. Het enige wat
hij toen zei was ‘Take your chance’. Ik ben toen met een stofjas aan de donkere
kamer ingekropen en was binnen enkele weken chef van het laboratorium. Op een
gegeven moment kreeg ik een ouderwetse 13 × 18 camera, zo'n houten ding dat
je uittrekt, met een statief en in de lens geen sluiter. Ja, en ook een zwarte doek
om mee te belichten. Toen moest ik fietsen op het Damrak fotograferen. Ik voelde
me doodongelukkig met dat statief en die zwarte doek. Er kwam een hele oploop
om me heen van mensen die vroegen of het voor ‘Het Leven’ was of voor ‘De
Telegraaf’. Als je ‘belichtte’ waren de fietsers al voorbij, dus stond er niks op. Daarna
kreeg ik een camera met een sluiter en toen ging het
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aardig. Ik kreeg een perscamera en al gauw behoorde ik tot de eerste fotografen.
Dan mocht je naar het buitenland om voetbalwedstrijden te fotograferen. Na de
oorlog ben ik voor mijzelf begonnen. Niet langer als persfotograaf maar als vrij
fotograaf.

Hoe vindt u de positie van de fotograaf in Nederland?
Op de rijksbegroting komt het woord fotografie niet voor. De kunstnijverheidsscholen
geven wel fotografie, maar dat wordt niet genoemd. Behalve Amsterdam schijnt ook
Eindhoven nu een prijs te hebben, maar dat is de ene keer voor een schilder, dan
weer voor een schrijver en dan weer voor een fotograaf. Amsterdam heeft nu voor
de eerste maal een fotoprijs toegekend.
Volgend jaar zal het wel weer allemaal anders worden, want er was enorm veel
kritiek op. Ze zeiden dat de jury niet deugde omdat er maar één fotograaf (dat was
ik) in zat. Sommige mensen hadden niet ingezonden, omdat ze de voorwaarden
niet goed vonden of de prijs te laag. Ik vond de prijs ook wel te laag, maar ja, je
moet ergens beginnen. De literatuurprijzen van Amsterdam liggen ook niet zo hoog.
In plaats van door een prijs zou je ook steun aan fotografen kunnen verlenen in
de vorm van studietoelagen, net als bij schilders en beeldhouwers. Het liefst zou ik
zien dat het ministerie van cultuur zegt, er is een bepaald budget en daaruit kunnen
jonge fotografen die experimenteel willen werken of iets van plan zijn, een bedrag
krijgen.

Het rijk zou ook foto's kunnen aankopen, dat is toch ook een vorm van
steun?
Ja, maar de vraag is dan wie moet dat doen? Wie moet ze hebben? Het
Rijksmuseum? Nou nee, er ontbreekt eigenlijk een rijksmuseum met fotografie op
het programma. Het is de grote verdienste van Sandberg geweest, dat hij gezegd
heeft, de fotografie hoort erbij, net zoals hij de film naar het Stedelijk Museum heeft
gehaald. Sandberg was de merkwaardige figuur die niet aan de gemeente
Amsterdam heeft gevraagd wat vinden jullie ervan. Hij heeft tegen Kloet gezegd jij
bent conservator van de foto-afdeling en je gaat een commissie maken en je koopt
foto's aan en maakt een verzameling. En het geld daarvoor heeft hij waarschijnlijk
uit een pot voor plastieken of een pot voor vernieuwing van deuren gehaald. En nu
is Sandberg weg, maar het instituut bestaat en de verzameling is er, Kloet is
aangesteld en het is niet meer weg te denken. Zoiets zou je bij het rijk ook moeten
hebben, dat iemand zegt, ik maak een afdeling fotografie erbij. Het is wel zo, dat
een van de rijksuniversiteiten een collectie heeft, dat is professor Van der Waals in
Leiden, maar die heeft het, geloof ik, meer als ondersteuning van zijn betoog. Hij
geeft kunstgeschiedenis. Ik meen ook te weten dat hij rondloopt met het idee een
rijksmuseum voor fotografie te stichten. Daar zou het misschien moeten beginnen.
Wat wij willen en wat De Wilde ook wel wil, is dat er een ruimte of een gebouw in
Amsterdam komt, waar altijd wat te zien is op het gebied van de fotografie. Al is het
maar toegepast, zoals boekomslagen en hoezen van gramo-foonplaten of voor mijn
part fotografie op drinkglazen.
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Dan moet er ook een kantine bijkomen, zoals in het Stedelijk Museum, waar je kunt
zitten praten en fotografen kunt ontmoeten, zodat je als het ware een fotografisch
centrum krijgt.

Doet het fotoschap niets in dit opzicht?
Het fotoschap daar ben ik helemaal tegen. Dat heeft met fotografie niets te maken,
het is zuiver economisch. Ik zit er gedwongen bij. Je krijgt een aanslag, net zoals
je wegenbelasting betaalt. Je hebt niets te vertellen. Ik heb juist weer een formulier
ontvangen en als ik binnen acht dagen niet betaald heb, krijg ik ook een deurwaarder.
Dat is ieder jaar weer hetzelfde. Ik betaal f 206,-. Je moet je omzet opgeven, maar
dat heb ik geweigerd en dan word je voor het hoogste aangeslagen.

Maar er is toch sprake van dat het schap wordt opgeheven?
Dat gaat allemaal wel spelen, maar dan moet iedereen eerst gehoord worden door
de SER en die moet dan advies uitbrengen aan de minister. Als de minister zegt
opheffen wordt het een politieke kwestie. Dan zal waarschijnlijk de KVP, die
voorstander van de PBO is, zeggen we gaan er niet mee akkoord, want dan komt
het landbouwschap ook en dan gaat de hele boel aan het rollen, dan wordt het een
principiële kwestie. Dan zal men wel gaan zeggen, laat dat fotoschap nu maar
bestaan, dat is toch een onbelangrijk schap. Wat heeft het schap nu voor concreets
gedaan? Je mag niet meer langs de deuren leuren met foto's en daarbij cadeaus
aanbieden. En ze hebben een blad, maar daar is geen behoefte aan. Er zijn
voldoende internationale en Nederlandse tijdschriften.

Wat heeft u voor publikatiemogelijkheden?
Ik publiceer vrij veel in het Algemeen Handelsblad, maar dat is in Nederland
uitzonderlijk. Je kunt natuurlijk ook series maken voor Libelle en Panorama, maar
dat is het toch eigenlijk niet. Je hebt verder jaarverslagen en publikaties van firma's
en daar werk ik dan ook voor. Ik speel ook nog altijd met het idee een tijdschrift op
te richten, dat niet eens in de maand, maar naar behoefte een of twee keer per jaar
verschijnt op een ongekend groot formaat (40 × 50 cm). Het mag echt wel duur zijn.
Alleen fotografie, met tekst achterin in vier talen. Een internationale redactie met
internationale fotografen als Cartier-Bresson en Irving Penn. Ik heb zelfs het idee
geopperd om degenen die er in komen daarvoor te laten betalen.

Wat vindt u van de opleiding tot fotograaf in ons land?
Ik ben geen expert op onderwijsgebied, maar ik geloof dat het bij de meeste
opleidingen veel te veel een technisch gedoe is. In Den Haag bijv. is een
fotovakschool, maar daar geven ze alleen de techniek, alles over lenzen en
ontwikkelaars. Fotograferen leren ze er niet. Waar het om gaat is het ‘ik zie, ik zie,
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wat jij niet ziet’. Daar begint het fotograferen, dat je met je eigen ogen ziet, anders
dan anderen. Maar dat brengen ze je in Den Haag niet bij. Natuurlijk moet je dat
wel van jezelf hebben, maar ik geloof dat dit gestimuleerd kan
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worden. Gastcolleges zouden daarbij een nuttig instrument zijn. De foto-afdeling
van Sint-Joost in Breda schijnt het erg leuk te doen.

Verzorgt u zelf de technische afwerking van uw foto's?
Ja, behalve de kleurenfoto's, die stuur ik naar Zwitserland. Ik heb ook nog een tijdje
voor ‘Life’ gewerkt, daar heb je het Amerikaanse systeem: je maakt je films, die
lever je af op het vliegveld, dan komen ze in het laboratorium en daar maken ze
contacten en vergrotingen zoals je ze zelf niet kunt maken.

Verkoopt u wel eens foto's als wandversiering?
Een heel enkele keer. Zelf koop ik ook wel eens wat aan. Op die fototentoonstelling
laatst in het Stedelijk Museum heb ik tegen een stuk of vier fotografen gezegd, ik
bestel deze foto bij je. Die krijgt u wel, zeiden ze. Ik zei nee, ik koop hem en ik betaal
hem. Tot op dit moment heb ik van geen van hen een foto ontvangen, dat is nu een
half jaar geleden.

Wat vindt u van de z.g. experimentele fotografie?
Ik ben eigenlijk tegen grapjes in de donkere kamer. Je kunt per slot van rekening
een onscherpe of een rotte foto nemen en daar maak je een afdruk van en dan kun
je in de donkere kamer allerlei dingen toevoegen. Je kunt gaan krassen of er een
stuk katoen of nylon overheen leggen. Dat doe ik niet (hoewel ik vind dat alles mag)
want als je dàt doet, waarom koop je dan niet een stuk linnen en verf en maak het
dan. Je bent dan niet gebonden aan lenzen en chemicaliën. Mijn bezwaar is ook
dat het als nieuw gelanceerd wordt, terwijl het in 1920 al lang gedaan werd.
Er was een tijd in de Duitse fotografie, waarin alles ‘schön weich’ moest zijn en
alle schaduwen fijn doortekend. Er wordt je nog steeds geleerd dat je alle details
moet zien. Maar de charme van de fotografie vind ik juist dat je door de lens een
bepaald gedeelte scherp geeft en een bepaald gedeelte onscherp. Daarom houd
ik ook niet van retouche. Dát is voor mij fotografie: dat je bepaalde dingen weg kunt
laten en de dingen die de moeite waard zijn naar voren kunt halen. Dat is bijv. heel
kenmerkend bij de foto met die kruizen erop. Dat is een grasveld waar miljoenen
grassprietjes op staan, maar je ziet er niet één meer. Die heb ik verwaarloosd want
voor mij springen de lichte kanten van de kruizen eruit.
Mijn werk is aan de grafische kant. Toch heb ik een voorkeur voor dynamische
dingen. Mijn opdrachten liggen wel vaak zo dat er geen dynamiek aanwezig is. Het
onderwerp doet er eigenlijk niet zo veel toe. Het meisje hiernaast is net zo interessant
als naakte negerinnen in Afrika. Het onderwerp kan goed zijn, maar daarom hoeft
de foto het nog niet te zijn. Ik zou wel eens willen zien wat Cartier-Bresson er hier
in de Govert Flinckstraat van terecht brengt, waar heel simpel niks is. Een foto moet
helemaal voor zichzelf spreken. Ik had een tentoonstelling in Hamburg en daar wilde
men de titel ‘Abstrahierte Wirklichkeit’ aan geven. Dat ging me te ver. Toen heb ik
zelf gezegd ‘Bilder ohne Worte’. Dat spaarde meteen een catalogus met nummers
en onderschriften..
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‘Aggiornamento’ van de religieuzen op wetenschappelijke basis
J. Kerkhofs S.J.
Niemand zal ontkennen dat de verhouding tussen Kerk en Wetenschap gedurende
de laatste honderd jaar sterk gewijzigd is. Dit is vooral daar opvallend waar de Kerk
zelf wetenschappelijke methoden aanwendt om haar eigen leven en leer beter te
verstaan. Bijbel en traditie worden met de meest verscheidene hulpwetenschappen
zo onbevangen mogelijk onderzocht. Sedert het einde van de tweede wereldoorlog
groeit ook de belangstelling voor een wetenschappelijke benadering van de huidige
kerkelijke toestand en in vele kringen wordt al gesproken over prospectieve studies,
die normaal moeten leiden naar prognose en programmatic Een naïef, op een
verkeerd begrepen Voorzienigheid vertrouwend ‘laisser faire, laisser passer’ wordt
zelfs in de Conciliedecreten afgewezen. Het aantal pastoraal-sociologische studies
over parochies, bisdommen, scholen, seminaries, godsdienstige mentaliteit, enz.
1
is de laatste jaren gegroeid tot vele honderden . Het blijft overigens niet bij min of
meer degelijk wetenschappelijk werk; het onderzoek wordt gevolgd door beslissingen.
Zo ontstonden b.v. in België het Joannes XXIIIe-seminarie, in Nederland het
Europaseminarie en het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie, in
Spanje de pastorale planning van de Madrileense agglomeratie, enz. Inzake
personeelsanalyse werden aan de seculiere geestelijkheid en vooral aan het
roepingenverloop talrijke studies gewijd. Over één categorie, numeriek de talrijkste
groep ‘vrijgestelden’ voor de Kerk, nl. de religieuzen, bleven de gepubliceerde studies
2
tot nog toe uitermate schaars. Op enkele terreinverkenningen na staan wij hier nog
nergens. Wellicht is deze afwezigheid van positief onderzoek een van de factoren
die verklaren waarom in de eerste drie Concilie-sessies zo weinig vernieuwends
3
werd bijgedragen door de religieuzen als corps , terwijl de individuele religieuzen
toch juist zeer actief meewerkten bij het voorbereiden en doorzetten van de
vernieuwing. Deze lethargie, vermoedelijk een gevolg van de over-institutionali-

1

2

3

H. Carrier s.j. en E. Pin s.j., Sociologie du Christianisme - Sociology of christianity (International
Bibliography), Rome, 1964; cfr. ook de bibliografie van de Archives de Sociologie des Religions,
Paris.
Zie b.v. J.H. Fichter, Religion as an Occupation, Notre Dame, 1961; L. Moulin, Le Monde
vivant des Religieux, Parijs, 1964; J.H. van Beusekom, Het experiment der gemeenschap.
Een onderzoek naar plaats en functie van de ‘orde’ in de reformatorische kerken, Den Haag,
1958.
De tussenkomsten van de nieuwe jezuïetengeneraal Pedro Arrupe tijdens de vierde Sessie
kregen mede daardoor een sterker accent.
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sering van de orden en congregaties - die nochtans juist zinvol zijn door hun charisma
- zou wel een eigen onderzoek waard zijn.
Sedert kort is de godsdienstsociologische literatuur echter verrijkt met een
baanbrekend onderzoek, dat door de auteur zelf uitgesproken exemplarisch bedoeld
is. De Nederlander M.A. Baan ofm sloot zijn studie in de sociologie aan de Universiteit
te Leuven af met een onderzoek over De Nederlandse Minderbroedersprovincie
4
sinds 1853 . De ondertitel ervan luidt: Sociologische verkenning van een religieuze
groepering in verandering. Het heeft geen zin in het korte bestek van een artikel
meer dan 500 pp., gevuld met details over Franciskaanse huishoudelijke gebruiken,
fijne psychologische analyses en talrijke statistische tabellen, samen te willen vatten.
Naar aanleiding van dit boek willen we slechts enkele suggesties en opmerkingen
naar voren brengen waartoe het rechtstreeks of zijdelings inspireert en die eventueel
voor de honderden andere religieuze instituten uit ons taalgebied (en waarom niet
voor hun vrienden en medewerkers?) tot parallelle initiatieven aanleiding kunnen
geven.
Baan beschrijft hoe de grootste van de 86 provincies van de franciskanerorde,
tevens de numeriek belangrijkste groepering van mannelijke religieuzen in Nederland,
na een uiterst snelle opbloei door interne en externe veranderingen (overigens in
onderlinge wisselwerking) in een crisis is terecht gekomen waarvan zij zich wel
bewust is, maar waarvoor zij nog geen echte oplossing heeft gevonden. Het nieuwe
van Baans bijdrage is dat hij de sociologische factoren analyseert welke deze crisis
vorm geven. Hij maakt duidelijk dat (afgezien van mogelijk specifiek religieuze
implicaties) de crisis sterk mede bepaald is door structurele en culturele
veranderingen binnen en buiten de ordesprovincie. Meteen is zijn werk een
‘ontmythologiseren’ geworden van een groot aantal beleidsstructuren, reglementen,
gewoonten en denkvormen, die traditioneel in de overgrote meerderheid van de
religieuze instituten als het ware ex opere operato de trouw aan de eigen aard der
religieuze congregatie moesten garanderen. Hij beschrijft de opname en de integratie
van de ordeleden als sociale processen, gedragen door een systeem van
cultuuroverdracht en sociale controle. De onaangepastheid van vele elementen uit
dit systeem kwam dank zij het opener contact van klooster en wereld steeds scherper
aan het licht. De hieruit ontstane conflictsituaties nemen voortdurend toe en kunnen
niet enkel door een individuele ‘bekering’ worden opgelost. Structurele reconversies
zijn onontbeerlijk voor een gemeenschap van religieuzen die uit een gesloten
klooster-structuur in een gesloten Kerk naar een open apostolaatsleven in een
veranderende Kerk evolueerde (o.C., 45-46). Enkele aspecten, die voor zeer vele
orden en congregaties gelden, mogen hier even nader belicht worden.

Te veel religieuzen?
Het aantal religieuzen zelf stelt een eerste probleem. Het voorbeeld van de
Nederlandse franciskanerprovincie is hier illustratief. Van 200 leden in 1853 nam
deze provincie toe tot 1300 leden in 1961 (dus 650% meer, terwijl de

4

Van Gorcum, Assen, 1965, 556 pp., f 38.50.
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Nederlandse katholieken in dezelfde periode slechts met 400% toenamen). Vanzelf
rijst dan de vraag: is de Nederlandse provincie kwantitatief niet te groot geworden?
Deze aangroei ging immers gepaard met een voordurend verbreden van de waaier
der activiteiten, zowel geografisch als naar de aard ervan, zodat de leden nu te
vinden zijn op 250 woonadressen in 23 landen. De buitenlandse missies werden
belangrijk uitgebreid, doch ook in eigen land ging de numerieke aangroei gepaard
met een opvallende ontplooiing van veerkracht en soepelheid; denken we maar aan
de franciskanen in het hoger onderwijs, in de open-deuractie, in de zielzorg bij
onkerkelijken, in het apostolaat in Friesland, Zweden en in vele internationale
instellingen, enz. Deze zeer grote openheid voor de nieuwe problemen in eigen
land en in de wereldkerk bracht echter ook het gevaar mee van versnippering (o.C.,
186). Voor een doelmatig beleid werd het een zeer gecompliceerde en haast
onoverzichtelijke toestand. De ‘klooster’- en ‘statie’-franciskanen van het midden
der vorige eeuw zijn nu in alle soorten werk ingezet; niet langer is de apostolaatsvorm
typisch franciskaans (in de traditionele zin - want wat is eigenlijk typisch
franciskaans?). De kerkbehoeften buiten en de druk binnen hebben mede door het
aantal leden (en dus de verruimde inzetmogelijkheden) het apostolaatsstramien
van de franciskanen grondig gewijzigd, en dus ook de geest, zoals wij verder zullen
zien.
Een ander aspect van de numerieke groei, in Baans studie minder belicht, is van
financiële aard. Een grotere groep vergt hogere investeringen, grotere gebouwen
en werkt institutionaliserend, dus meestal negatief voor de vorming van echte
gemeenschappen. Zodra echter de groep begint af te nemen, zoals het nu niet
alleen bij de franciskanen doch bij de meeste religieuzen in continentaal
Noord-West-Europa het geval is, blijven halflege, voor het onderhoud dure gebouwen
niet alleen de provincie-financiën, doch ook de geest belasten. Daar deze gebouwen
dikwijls een gesloten, klerikale indruk geven, worden zij door buitenstaanders
daarenboven nog als symbolen van de macht en de inkapseling van de institutionele
Kerk beschouwd en geven meteen niet zelden een negatief getuigenis.
De verandering in ledental kan ook bepaalde kwalitatieve aspecten vertonen. Zo
vond Baan voor de laatste 100 jaar een aantal typische wijzigingen in het
recruteringspatroon. De clerici komen overwegend uit de stad, doch zijn in evolutie
iets teruggelopen ten voordele van het platteland; de broeders (laici) daarentegen
komen traditioneel veel minder uit de stad, al is er een geleidelijke toename van
stedelingen. De broeders komen vooral uit de lagere beroepsgroepen; de clerici
daarentegen komen uit hogere categorieën dan bij het gemiddelde van seculieren
en regulieren het geval is, al komen zij, in absolute aantallen, overwegend uit de
boeren-, de oude en nieuwe middenstand. De aantrekkingskracht op de lagere
standen is zeer gering (bevreemdend, waar het toch minderbroeders geldt).
Vanzelfsprekend determineert een dergelijk veranderend recruteringspatroon het
leefklimaat en dus ook de pastorale opties. Noteren we terloops dat de studies van
Dellepoort ook voor benedictijnen, dominikanen, jezuieten, enz. reeds op een
kenschetsend sociaal recruteringspatroon hebben
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gewezen. Het zou de moeite lonen ook voor dezen de veranderingen na te gaan;
zij kunnen immers accentverschuivingen in de geest van een orde of congregatie
sterk medebepalen, b.v. in meer activistische of meer democratische richting, of
generatie-conflicten verscherpen.
Een ander, o.i. belangrijker kwalitatief aspect van de numerieke aangroei is de
wijziging in de kwaliteit van de groepsbinding en van de binding aan het ideaal van
de groep. Niet alleen kan het groeiend ledental de onderlinge verhoudingen
depersonaliseren, doch de groep krijgt ook veel minder mogelijkheden om de waarde
van de groepstrouw van de nieuwe leden na te gaan en neemt dus bijna automatisch
een aantal minder geschikte leden op (niet in morele termen, maar wat de
integratiemogelijkheid in deze welbepaalde groep met zijn welbepaalde cultuur,
5
normen en doeleinden betreft) . Hier raken we een zeer delicaat aspect in de
godsdienstsociologie van religieuze orden en congregaties. Historische studies over
de verhouding van elite en massa ontbreken vooralsnog; toch wijzen vele symptomen
erop dat numerieke aangroei vaak de dood betekent voor de echte charismatische
vitaliteit. Was in vele grote oude orden de enige uitweg naar hervorming niet juist
het schisma van 'n kleine groep (een soort binnenkerkelijk secte-verschijnsel), die
opnieuw ernst wilde maken met het oude ideaal dat zij binnen de sterk verstarde
institutie niet meer door kon zetten?
Baan heeft dit aspect niet uitgewerkt, al zijn zijn beschouwingen over de sociologie
van het uittreden lezenswaard. Voor het eerst past hij de sociologische categorieën
inzake groepsbinding en ontbinding toe op een concrete religieuze gemeenschap
en hij komt tot de hypothese dat er nu relatief meer uittredingen zijn na geloften of
wijding omdat er iets hapert in de ‘cultuuroverdracht’: de eigen franciskaanse geest
(de groepscultuur) en speciaal de normen die de typisch franciskaanse leefwijze
binnen de Kerk bepalen, worden onvoldoende op de nieuwelingen overgedragen
(o.C., 350 vlg.). Sociologische redenen die het tot stand brengen van een sterke
innerlijke binding bemoeilijken, eventueel belemmeren, ziet hij verder in een
onvoldoende interne zielzorg (gemis aan dialoog tussen oversten, eventueel
professoren, met jonge religieuzen of alleenstaande zielzorgers) en in de tekorten
van het benoemingsbeleid, waardoor een gebrek aan duidelijke en algemeen
aanvaarde normen in de hand wordt gewerkt.

Waar ligt het eigen charisma?
Niet alleen het wisselend ledental stelt nieuwe beleidsvragen. Ook de verschuiving
in de investering van het beschikbare personeel, de pastorale opties en hun
onderlinge hiërarchie kunnen het beeld van een religieuze congregatie grondig
wijzigen. Op basis van een index die het gemiddelde aangeeft van de studieuitslagen
gedurende de opleiding, heeft Baan onderzocht of er een verschuiving plaats greep
in de verdeling van het ‘intellect’ over de verschillende categorieën

5

Hier kan de vraag gesteld worden naar de wenselijkheid en de vormen van een betere
roepingen-oriëntatie van de kandidaat-religieuzen.
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van werkzaamheden en de verschillende leeftijdsgroepen. Aldus kwam een heel
ingewikkelde sociale stratificatie binnen de ordesprovincie zelf aan het licht. Duidelijk
is dat de spanning tussen parochie-apostolaat en andere, meer gespecialiseerde
werkzaamheden toeneemt, ten nadele van het parochiewerk. Hetzelfde geldt
trouwens met betrekking tot de spanning tussen binnen-kloosterlijk bestaan en
actieve zielzorg. Zelfs is er - bij de franciskanen! - een devaluatie merkbaar van de
universitaire studies, juist omdat zij steeds meer in gebruik zijn geraakt. Allerhande
adaptatieverschijnselen zijn hiervan het gevolg: vooral de kloosterlijk-franciskaanse
gebruiken gaan voortdurend achteruit ten voordele van de nieuwe
actief-franciskaanse gebruiken. Meteen komt de hele franciskaanse leefwijze dichter
bij de gewone leefwijze van de seculiere geestelijken en van de leken te staan. Een
vergelijking tussen de ‘statuten’ en ‘gebruiken’ op verschillende ogenblikken van de
recente geschiedenis der provincie is in dit verband heel welsprekend.
Baans analyse houdt hier echter op. Vele vragen laat hij open. Geldt het proces
dat hij beschrijft niet voor vele oude en jonge religieuze instituten? De verminderde
specialisering van het instituut als zodanig en de onderlinge nivellering van de
leefwijzen brengen alle clerici dichter bij elkaar en dichter bij het Volk Gods. Allen
doen zij immers alles - en ieder loopt gekleed lijk ieder ander, in meerdere landen
dikwijls reeds als gewone leken, misschien nog met een kruisje of een klein embleem
als laatste herkenningsteken. Doch waar blijft de eigen geest, het eigen charisma?
Zijn deze in hun huidige verscheidenheid nog nodig? En zo ja, in hoeverre is men
al begonnen zich ernstig te bezinnen op het historisch-relatieve en het mogelijk
blijvende en creatieve van ieders eigen aard?
Voor verdere onderzoekingen liggen hier vele perspectieven open. Het
beklemtonen van de rol der bisschoppen in de Kerk en van hun onderlinge regionale
samenwerking heeft b.v. een parallelle beweging aan de kant van de hogere oversten
op gang gebracht. Waar vroeger iedere orde of congregatie een nogal in zichzelf
gesloten pyramidale structuur kende, groeit nu overal op nationaal vlak de dialoog
met de hogere oversten van andere religieuze instituten uit dezelfde geografische
zone (uitlopend in het samen organiseren van de opleiding, van de missiepredikatie,
de studentenzielzorg, enz.). Het is niet onmogelijk dat voor vele religieuze instituten
het toebehoren tot een bepaald kerkelijk gebied de leefwijze en zelfs de spiritualiteit
sterker beïnvloedt dan het toebehoren tot een bepaalde, internationaal vertakte
orde - zodat het verschil tussen de provincies van verscheidene orden en
congregaties binnen één land kleiner wordt dan het verschil tussen de provincies
binnen één orde. Ongetwijfeld zal dit proces vele religieuze instituten in de
eerstkomende jaren voor nieuwe vragen stellen.
Anderzijds groeit in de grote orden, zoals die der franciskanen, de zorg om de
‘herbronning’. Zo is het symptomatisch dat de minderbroeders van West-Europa,
met afgevaardigden van andere provincies en vertegenwoordigers van capucijnen
en conventuelen, begin september 11. gedurende een week in Nederland
samenkwamen om ‘de franciskaanse roeping in de huidige wereld en in
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de Kerk van Vaticanum II’ te onderzoeken. Bij deze gelegenheid werd gewezen op
de verschuivingen binnen de franciskanerorden van wereld-open naar monastieke
spiritualiteit, van overwegend lekenorde naar klerikale orde, van de idee van
evangelische broederschap naar kerkelijke organisatie. De terugkeer van de drie
takken naar de oorspronkelijke eenheid, de gelijkschakeling van priesters en leken
in de orde, alsook de zorg voor de ontwikkelingslanden kwamen als hoofdwensen
naar voren.

Behoefte aan planning en continuïteit
Aan het einde van zijn onderzoek, na een stevig stukje electorale sociologie waarbij
het franciskaanse kiezerscorps onder de loep wordt genomen en nagegaan wordt
wie tot oversten worden gekozen, wijdt P. Baan een aantal bladzijden aan de
groeiende administratie in de ordesprovincie. Hij erkent dat deze administratie
jarenlang in doelmatigheid tekort schoot door een gemis aan planning en continuïteit.
Hij besluit: ‘Verdere uitbreiding van en voorzieningen in het bestuursapparaat zijn
daarom noodzakelijk, wil het provincialaat niet “met ere” de bijnaam “Dal der
maagzweren” gaan dragen’ (o.a, 464). Zeer onlangs (in 1964) werd de structuur
van het bestuur dan ook vernieuwd. Voortaan staan drie secretariaten de provinciaal
bij in het beleid, nl. een missie-secretariaat, een secretariaat voor zielzorg, apostolaat
en oecumene, en een secretariaat voor opvoeding en onderwijs van de Nederlandse
minderbroeders. Hieraan wordt een werkgroep voor religieus leven van de eigen
provincie toegevoegd. Doel van deze organen is ‘wetenschappelijke en praktische
adviezen geven aan het bestuur en in hun sectoren communicatie en samenwerking
bevorderen zowel horizontaal als verticaal’. Uit de werking van de secretariaten
moet geleidelijk een macroplan voor de provincie groeien, gepaard aan een
microplanning voor de verschillende activiteitsvormen en het scheppen van de best
mogelijke personele voorwaarden tot uitvoering van de werkzaamheden van de
provincie. M.a.w. systematisch, zelfs door een degelijke opinie-peiling, wordt gezocht
6
naar een wetenschappelijke aanpak van de interne en externe spanningen .
Natuurlijk zal elke planning binnen een ordesprovincie rekening moeten houden
zowel met de planning van de andere provincies in hetzelfde land als met het globale
pastorale beleid van het episcopaat. Terwijl men inzake dit onderlinge overleg in
de meeste Europese landen nog bijna nergens staat, biedt Nederland met zijn
Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie, opgericht door het episcopaat
en de hogere religieuze oversten (en waarvan het dagelijks bestuur aan Dr. W.
Goddijn, franciskaans socioloog, werd toevertrouwd) een inspirerend model, vooral
voor de tijd na Vaticanum II, wanneer in elk land het apostolaat conciliair zal dienen
7
verwezenlijkt te worden .

6
7

Zie in dit verband M. Ducos o.p., Pour un apostolat organisé, Fleurus, 1963 en id., Les relations
humaines dans l'Eglise, Fleurus, 1965.
Vgl. E. Pin s.j., Les instituts religieux apostoliques et le changement socio-culturel, in Nouvelle
Revue Théologique, april 1965, pp. 395-411.
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Deze opmerkingen kunnen afgesloten worden met een passus uit de
slotbeschouwingen van P. Baan: ‘Een gezonde sociologische theorie over orden
en congregaties kan slechts opgebouwd worden op basis van empirische
onderzoekingen. En dan niet alleen van orden en congregaties in het verleden,
maar ook van het heden.... Voor het kunnen en mogen onderzoeken van orden en
congregaties in hun actuele staat is er een grote dosis van openheid en
ruimdenkendheid nodig bij de oversten en de leden ervan, en vooral wel voor het
mogen publiceren van de onderzoeks-resultaten.... Hierin ligt dan ook in belangrijke
mate de betekenis besloten van de onderhavige studie voor de sociologie van orden
8
en congregaties: zij is het eerste schaap over de dam!’ (o.c. pp. 478-479) .

8

Ieder ernstig socioloog, ook Baan, zal erkennen dat een religieuze congregatie, net zoals
iedere groepering van mensen, recht heeft op een zekere ‘privacy’ en dat niet iedere interne
studie direct aan het grote publiek meegedeeld moet worden. Anderzijds hebben de kerkelijke
leiders en ook het Volk Gods recht op betrouwbare kennis van de globale toestand van
instituten die in dienst staan van dat volk en aan wie dit volk vele zijner zonen en dochters
toevertrouwt als leden, leerlingen of medewerkers (om nog niet te spreken van de financiële
subsidiëring door dit volk).
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De Franse Vrijmetselarij en het Oecumenisme
M. Dierickx S.J.
De oecumenische geest van Vaticanum II plaatst niet alleen de Orthodoxen en de
Protestanten - om van de niet-christelijke godsdiensten maar te zwijgen - voor
nieuwe oecumenische vragen, maar ook de vrijmetselarij. Zoals men weet, vroeg
in december 1962 Mgr. Mendez Arceo, bisschop van Cuernavaca (Mexico), de
Concilievaders de houding van de Kerk tegenover de vrijmetselarij te herzien: ‘De
oorsprong zelf van de vrijmetselarij is niet antichristelijk geweest en het ontbreekt
niet aan bepaalde, ofschoon nog kleine aanduidingen dat een zekere verzoening
met de Kerk mogelijk is’. - In november 1963 sprak hij het Concilie een tweede maal
in dezelfde zin toe. Hoe de Franse vrijmetselarij, die zoals de Belgische bekend
staat om haar antiklerikalisme en haar laicistische geest, op deze oecumenische
uitdaging reageert, kunnen wij opmaken uit vier boeken die ons laatst werden
toegezonden. Wij bespreken ze in de orde van verschijnen, want het ene boek
reageert op het andere. Vermelden wij nog ter verduidelijking voor wie ons artikel
1
over de vrijmetselarij in dit tijdschrift niet gelezen mocht hebben, dat er in Frankrijk
drie richtingen of, om juister te spreken, drie obediënties bestaan: het zeer
antiklerikale Groot-Oosten, de in christelijke zin evoluerende Franse Nationale
Groot-Loge en ten slotte, tussen de beide in, de Groot-Loge. In België heeft men
dezelfde drie strekkingen, terwijl de Nederlandse loges de oorspronkelijke, christelijke
geest blijken te hebben.
1. Verleden jaar verscheen het, wij kunnen wel zeggen, sensationele boek
2
L'oecuménisme vu par un franc-maçon de tradition , geschreven door niemand
minder dan Yves Marsaudon, staatsminister van de Opperste Raad van Frankrijk,
en voorzien van een Woord Vooraf door Charles Riandey, Souverein
Groot-Commandeur van dezelfde Opperste Raad van Frankrijk. De Groot-Loge van
Frankrijk hangt af van deze Opperste Raad. Het boek is opgedragen

1

2

M. Dierickx, De vrijmetselarij op nieuwe wegen, in Streven, febr. 1963, pp. 401-411. Dit artikel
trok de aandacht van de vrijmetselaars en meer bepaald van een Amsterdamse Grootmeester,
die overdrukken onder zijn logebroeders liet uitdelen. Het verwekte ook een hele polemiek
in De Tijd - Maasbode. Via een Nederlandse pater kwam het ter kennis van de boven vermelde
Mgr. Mendez Arceo, die vergunning vroeg om het in het Spaans te laten vertalen.
Yves Marsaudon, L'oecuménisme vu par un franc-maçon de tradition (Coll.: Le Pour et le
Contre), Préface par Charles Riandey. Vitiano, Paris, 1964, 139 pp., 15 F.
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aan de nagedachtenis van ‘Angelo Roncalli.... Jean XXIII, qui a daigné nous accorder
Sa Bénédiction, Sa Compréhension et Sa Protection’, en aan Paulus VI. Het is
duidelijk geschreven onder de indruk van de eerste twee sessies van Vaticanum II
en van de pelgrimstocht van Paulus VI naar het H. Land. Reeds in het begin van
zijn boek schrijft de auteur: ‘Wij zouden niet onverschillig kunnen staan tegenover
een zo belangrijke beweging als het oecumenisme, dat morgen de vereniging van
negen honderd miljoen christenen kan betekenen en een belangrijke etappe vormen
naar de eenheid van alle mensen, opperste doel van de vrijmetselarij’ (p. 24). Dan
zet hij uiteen hoe reeds onder Pius XII de oecumenische geest aan kracht won,
maar pas onder de heilige paus Joannes XXIII en zijn Concilie tot volle uitbloei
kwam. Zoals Riandey - die contacten had met P. Riquet S.J. - heeft hij schrik voor
de vloedgolf van het materialisme en daarom verheugt hij zich over de contacten
tussen de verscheidene godsdiensten, zoals te Manilla van 2 tot 9 januari 1960, om
een dam op te werpen tegen dit materialisme. In zijn conclusie doet hij een oproep
tot zijn logebroe-ders: ‘Vrijmetselaars, mijn Broeders (...) op het ogenblik dat het
christendom naar zijn oorsprong terugkeert, dat Paulus VI de voetsporen drukt van
Jezus, dat de priester-arbeiders in nederigheid werken (...) moet de Vrijmetselaar
deze gigantische instelling die de Vrijmetselarij is, in de ogen zien. Het christendom
is iets anders dan het toebehoren aan een bepaalde Kerk. De hoedanigheid van
Vrijmetselaar en die van gelovige zijn trouwens niet tegenstrijdig’ (p. 129). Bij deze
bespreking moeten wij een paar feiten voegen. De Franse Groot-Loge had op 18
september 1959 met 171 stemmen tegen 62 besloten, de betrekkingen met het
antiklerikale Groot-Oosten te verbreken en toenadering te zoeken tot de Nationale
Groot-Loge van Frankrijk. In 1964 besloot de Groot-Loge onderhandelingen aan te
knopen zowel met het Groot-Oosten als met de Nationale Groot-Loge. Toen deze
laatste op het voorstel niet inging, nam de gemengde raad op 4 september 1964
het besluit de betrekkingen tussen de twee voornaamste Franse obediënties, tussen
het Groot-Oosten en de Groot-Loge, te herstellen. De Opperste Raad van Frankrijk
echter, die boven de Groot-Loge staat, en waarin Marsaudon en Riandey een
leidende positie hebben, veroordeelde deze overeenkomst, maar het Convent van
de Groot-Loge bekrachtigde kort daarop met een grote meerderheid de gesloten
alliantie met het Groot-Oosten. Daarop heeft de Soevereine Groot-Commandeur
Riandey het bestuur van de blauwe loges (de drie lagere graden) aan de Groot-Loge
onttrokken en haar het recht ontnomen zich nog de naam van ‘Rite Ecossais Ancien
et Accepté’ toe te eigenen. Alec Mellor (en anderen, zoals P. Riquet S.J., die veel
gehoopt hadden van de evolutie in de Franse Groot-Loge) werd ontgoocheld: ‘Wij
kunnen hier met droefheid slechts aanduiden, dat de hoop die wij in ons vorig boek
in de Rite Ecossais Ancien et Accepté gesteld hadden, nog niet in vervulling is
gegaan’, zo schrijft Mellor in het boek waarover verder.
2. In het eerste trimester van 1965 gaf de bekende schrijver en typische
vertegenwoordiger van het Franse Groot-Oosten, J. Corneloup,
Ere-Groot-Commandeur ad vitam van het Groot College der Riten, het boek
Shibboleth uit, waarin hij zowel een geschiedenis geeft van de vrijmetselarij als zich
uitspreekt
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3

over haar toekomstperspectieven . Het is een zeer interessant boek om de innerlijke
geest van het Franse Groot-Oosten te kennen. Hij minimaliseert de christelijke inslag
bij het ontstaan van de eerste Groot-Loge te Londen in 1717, en betreurt dat men
nog steeds vasthoudt aan ‘de Grote Bouwmeester van het Heelal’, wat velen in
theïstische zin verstaan; om deze reden trouwens heeft het Franse Groot-Oosten
deze benaming in 1877 geschrapt. Terwijl er vóór de Franse revolutie heel wat
priesters deel uitmaakten van de vrijmetselarij, was dit na het concordaat van 1801
niet meer mogelijk. Tussen 1820 en 1830 begint de Franse vrijmetselarij zich met
de politiek in te laten. In 1877 verwijdert het Franse Groot-Oosten uit haar statuten
het geloof aan het bestaan van God en aan de onsterfelijkheid van de ziel, waarop
de Londense Groot-Loge haar prompt schrapt van de lijst der ‘regelmatige’ loges.
Vooral in de periode van 1875 tot 1940 deed de Franse vrijmetselarij volop aan
politiek, en wel aan antiklerikale en laïcistische politiek. Tegen de traditie in van de
Angelsaksische loges, die (zoals ook de Nederlandse) de politiek uit hun tempels
bannen, verdedigt Corneloup de stelling dat de loge haar leden tot volwaardige
burgers in de politiek moet opleiden. Natuurlijk neemt hij scherp stelling tegen het
boek van Marsaudon, hij drijft de spot met de toenaderingspogingen tussen de Kerk
en de vrijmetselarij waaraan vroeger P. Berteloot S.J. en nu Alec Mellor en P. Riquet
S.J. meewerken, en staat volledig afwijzend tegenover de oecume-nische strekking
die van Vaticanum II uitgaat. Hij juicht de aansluiting van de Franse Groot-Loge bij
het Franse Groot-Oosten toe en roept op het einde van zijn boek de vrijmetselaars
op om een universele eenheid te vormen in de geest van de Franse antiklerikale
vrijmetselarij.
3. In het tweede trimester van 1965 publiceerde de katholieke advocaat aan het
Hof van Beroep te Parijs, Alec Mellor, een nieuw boek: La charte inconnue de la
4
Franc-Maçonnerie chrétienne , dat van een kerkelijk imprimatur is voorzien. Eigenlijk
is het slechts een aanvulling op zijn vorige twee werken Nos Frères séparés, les
Franc-Maçons (1961), vertaald in het Italiaans, Duits en Engels, en het meest
fundamentele werk dat wij van katholieke zijde over de vrijmetselarij kennen, La
5
Franc-Maçonnerie à l'heure du choix (1963) . Hierin toonde hij o.a. aan dat de
vrijmetselarij van christelijke oorsprong is. De Constituties van Anderson van 1723
van de eerste Groot-Loge, te Londen in 1717 opgericht, bepalen in hun eerste artikel:
‘Ofschoon de Vrijmetselaars in oude tijden verplicht waren, in ieder land van de
godsdienst van dát land of dát volk te zijn, welke die ook mocht wezen, zo wordt
het nu toch doelmatiger geacht, hen alleen tot de godsdienst te verplichten waarin
alle mensen overeenstemmen’ (that religion in which all men agree). Hierin kan men
een zeker deïsme lezen, wat Corneloup tot een vaag godsbegrip verlaagde. In zijn
nieuw boek brengt Mellor commentaar uit over een pas ontdekt oud document, Les
devoirs enjoints aux maçons libres, welke de Franse Groot-Loge op haar vergadering

3
4
5

J. Corneloup, Shibboleth. De la Franc-Maçonnerie de grand-papa à la Franc-Maçonnerie de
nos petits-fils (Coll.: Le Pour et le Contre). Vitiano, Paris, 1965, 170 pp., 21 F.
Alec Mellor, La charte inconnue de la Franc-Maçonnerie chrétienne. Préface du R.P. Michel
Riquet, S.J. Mame, Paris, 1965, 171 pp.
Zie besprekingen in Streven, jan. 1962, p. 484, en mei 1964, p. 808.
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van 27 december 1735 uitvaardigde om als regels te dienen voor alle loges van
Frankrijk. In deze Franse versie luiden de laatste woorden van de tekst van Anderson:
‘de godsdienst waarmee elke christen instemt’ (la religion dont tout chrétien convient).
Meteen wordt het duidelijk dat er vanaf het begin van de 18e eeuw twee richtingen
- niet: twee obediënties - waren in de vrijmetselarij: een neutrale en theïstische te
Londen, en een christelijke te Parijs. De Grande Loge Nationale Frangaise keert
terug tot de principes van een christelijke vrijmetselarij en sluit aldus aan bij de
opvattingen van het begin der 18e eeuw; zij werd dan ook door de Londense
Groot-Loge weer als ‘regelmatig’ erkend. Alec Mellor meent dat de Kerk een
vruchtbare dialoog zou kunnen beginnen met deze regelmatige loges. In zijn
Conclusion schrijft hij: ‘Indien de Kerk genoopt werd te constateren dat de
regelmatige Vrijmetselarij, door haar statuten, haar ritueel en haar in het openbaar
ingenomen stellingen, niet valt onder de censuren (van de canons 2335 en 2336
van het Kerkelijk Wetboek), dan zou zij er slechts de conclusies uit moeten trekken
en zonder dat men een ogenblik de vraag stelt de vroegere veroordelingen intrekken’,
en verder: ‘Mgr. Mendez Arceo, bisschop van Cuernavaca (Mexico) zei terecht,
toen hij op het Concilie sprak over de regelmatige vrijmetselaars: “Er zijn er die
verwachten dat de Kerk spreekt” (Sunt qui desiderant verba Ecclesiae)’. Wat de
regelmatige loges precies denken, vernemen wij in het vierde boek.
4. In het derde trimester van 1965 verscheen Dossier frangais de la
6
Franc-Maçonnerie régulière door Jean Baylot, Groot-Surveillant van de Nationale
Franse Groot-Loge, en ingeleid door Ernest Van Hecke, Groot-Meester van dezelfde
Groot-Loge. Beiden wijzen erop dat dit het eerste boek is dat de regelmatigheid van
de loges verdedigt en historisch bewijst. Het is een knap werk. Zoals Corneloup
beschrijft het de hele geschiedenis van de vrijmetselarij en wijdt aan bepaalde
problemen, zoals de verhouding van de vrijmetselarij tot de politiek, tot de godsdienst
en tot de vrijheid van geweten, afzonderlijke hoofdstukken. Het is een antwoord op
het boek van Corneloup. De vrijmetselarij, zo poneert de auteur, heeft een
diep-religieuze oorsprong: de driehoek en de drie lichten wijzen op de Drievuldigheid
en de letter G in de driehoek betekent ‘God’ in alle Germaanse talen, en niet
Geometrie, zoals Corneloup het wil laten voorkomen. De constituties van Anderson
zijn christelijk geïnspireerd en de Belgische vrijmetselaar Magnette is de eerste
geweest om er een laïcale interpretatie van te geven. Zoals Alec Mellor in het boven
besproken boek, maar onafhankelijk van hem, bespreekt Baylot de katholieke
oorsprong van de Franse vrijmetselarij; de derde grootmeester, ook jacobiet,
Derwentwater, nam deel aan de slag van Culloden in 1745 om de Stuarts weer op
de Engelse troon te brengen en stierf op het schavot als trouw katholiek. ‘La
spiritualité est imposée à l'Ordre’ (p. 75), maar in een geest van tolerantie. Nog in
1849 heeft het Groot-Oosten van Parijs de eerste landmark, het bestaan van God
en de onsterfelijkheid van de ziel, aanvaard en pas in 1877 deze grondprincipes
opgezegd. Dan pas zegeviert het antiklerikalisme in de Franse vrijmetselarij. Het
Franse

6

Jean Baylot, Dossier français de la Franc-Maçonnerie régulière (Coll.: Le Pour et le Contre).
Vitiano, Paris, 1965, 157 pp.
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Groot-Oosten en het Belgische Groot-Oosten flirten met het communisme en doen
aan politiek, wat uit de loges verbannen moet blijven. En hij citeert verscheidene
voorbeelden van verregaande intolerantie en laïcistische geest van de onregelmatige
loges. In 1913 hebben zich vier vrijmetselaars van het Groot-Oosten afgescheurd
en sindsdien de Grande Loge Nationale Française opgebouwd, als regelmatige
vrijmetselarij, die betrekkingen onderhoudt met de Londense Groot-Loge en met
alle Angelsaksische loges (meer dan vier miljoen leden tegen de 25 à 30.000 van
het Franse Groot-Oosten). Baylot herinnert aan zijn persoonlijke betrekkingen met
P. Berteloot S.J., die het initiatief nam tot een toenadering tussen de vrijmetselarij
en de Kerk, en schrijft naar aanleiding van Mellors boek Nos Frères séparés, les
Francs-Maçons: ‘Voor de eerste keer riep een katholieke auteur, die het imprimatur
voor zijn boek had verkregen, met een aangrijpende rechtzinnigheid op tot
toenadering tussen de Vrijmetselarij en de Roomse Kerk’. In zijn besluit verdedigt
hij nog eens de traditionele vrijmetselarij met spirituele en christelijke inslag tegen
wat hij noemt de néo-maçonnerie, materialistisch en verzeild in de politiek, die wel
grote ambities heeft, maar toch beperkt blijft tot Frankrijk en België.
Uit de bespreking van deze boeken zal het wel duidelijk geworden zijn, dat de
oecumenische geest van Vaticanum II de vrijmetselaars voor de keuze stelt. Het
Groot-Oosten in Frankrijk en België volharden, althans in de meerderheid van hun
leden, in hun antiklerikalisme en afwijzing van elke toenadering tot de Kerk; de
Franse Nationale Groot-Loge en acht afgescheurde loges in België hebben de
oorspronkelijke landmarks weer erkend: het bestaan van God en de onsterfelijkheid
van de ziel, en kunnen gesprekspartners worden voor katholieken; de Groot-Loges
in Frankrijk en in België vertonen twee tegenovergestelde richtingen: een deel der
logebroeders blijven vasthouden aan hun politieke bemoeiingen en hun
antiklerikalisme, een ander deel zou tot de spirituele richting van de oorsprong terug
willen keren. De toekomst zal moeten uitwijzen in welke richting de evolutie verder
zal gaan, maar dat deze voor een deel bepaald zal worden door de houding van de
katholieken, is vanzelfsprekend.
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De verhouding van geloof en natuurwetenschap in een
reformatorische visie
M. Jeuken S.J.
Voor mij ligt het boek Geloof en natuurwetenschap, deel 1, door Dr. C.J. Dippel en
1
Dr. J.M. de Jong . Het bevat een serie opstellen die het resultaat zijn van gesprekken
tussen theologen en beoefenaren van natuurwetenschap van reformatorische huize.
In 1951 werd door de ‘Raad voor de zaken van Kerk en Theologie’ van de Ned.
Herv. Kerk besloten een studiegroep op te richten om deze gesprekken op gang te
brengen. Na verschillende wijzigingen in de samenstelling van de gespreksgroep
zag deze bundel het licht onder auspiciën van Dr. C.J. Dippel (scheikundige en
eredoctor in de theologie), Prof. Dr. H.C. van de Hulst (astronoom), Dr. J.M. de Jong
(theoloog), Prof. Dr. Ir. A.E. Loen (filosoof), Dr. J. Segaar (bioloog), Prof. Dr. J.B.
Ubbink (natuurkundige en filosoof), Dr. H.J. Vink (scheikundige) en Prof. Dr. J.
Volger (natuurkundige).
Er zijn in totaal twee bundels in het vooruitzicht gesteld. De eerste, zojuist van de
pers, heeft als thema: scheppingsgeloof, natuur en natuurwetenschap, en bevat
alleen opstellen van Dippel en De Jong. In het zo spoedig mogelijk verschijnende
tweede deel zullen ook de andere gesprekspartners hun bijdragen leveren op
natuurwetenschappelijk, wijsgerig en theologisch gebied.
De Jong begint de serie met twee opstellen, een over bijbels scheppingsgeloof,
en een tweede, waarin hij rekenschap geeft van de hermeneutische princiepen die
hem tot zijn conclusies hebben gevoerd. Na deze eerste 70 pagina's is dan het
woord aan Dippel, die 5 hoofdstukken voor zijn rekening neemt, handelend over:
Bewustwording van natuurbegrip en bewustwording van scheppingsgeloof (III),
Natuurwetenschap en natuur (IV), Natuurwetenschappelijke werkelijkheid (V), Unieke
informatie en ervaring van het Unieke (VI) en tenslotte over de inconsistentie tussen
scheppingsgeloof en natuurbegrip (VII).
De opsomming alleen al van deze inhoud kan ons een indruk geven van de
belangwekkende onderwerpen die aan de orde zijn geweest, en het is niet doenlijk
ieder hoofdstuk in detail te bespreken. De volgende beschouwingen moet men dan
ook meer beschouwen als reflexies op het geheel.
Uit het zeer openhartige en eerlijke voorwoord blijkt dat men aanvankelijk bij de
gesprekken in een impasse heeft gezeten. De groep is opgericht met de
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Uitg. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1965, XXI + 232 pp., f 17,90, als paperback f 14,90.
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vooronderstelling dat er een conflict bestaat tussen geloof en natuurwetenschap,
maar bij de eerste gesprekken bleek al heel snel dat men zich in feite van een conflict
niet bewust was. Al de in de geschiedenis steeds maar opduikende voorbeelden
van conflictsituaties, zoals de interpretatie van het bijbels scheppingsverhaal, de
vrijheid van de wetenschap, de evolutietheorie, bleken geen problemen op te leveren,
doordat men zich bewust was van de eigen taal van de bijbel en het eigen recht
van het wetenschappelijk onderzoek, kortom van het eigene zowel van het
wetenschappelijk als van het theologisch denken.
Het komt mij voor dat dientengevolge de gesprekken een andere richting hebben
gekregen dan misschien oorspronkelijk de opzet was. De nieuwe richting is geworden
die van de wederzijdse informatie, waarbij de moeilijkheid was dat het geloof bij de
verschillende gespreksleden een ‘veelvormigheid en divergentie in inhoud,
bepaaldheid en formulering’ (p. XI) bleek te bezitten die onthutsend was. De eenheid
werd gevonden in de belijdenis van Jezus, de Heer. Er bleek tevens een deficit in
theologisch opzicht bij vele wetenschapsmensen, zodat de theologen ‘bij voortduring
catechetisch onderricht hebben moeten geven’ (p. XII). Ook bleek een filosofische
divergentie en een verschil in filosofische deskundigheid.
In het licht van het bovenstaande moeten we dan ook de bijdragen van De Jong
in dit boek zien als een theologische initiatie, die in de eerste plaats bedoeld is uiteen
te zetten wat precies het bijbels scheppingsgeloof inhoudt. Dit is met grote
deskundigheid geschied. Door de juiste betekenis van het bijbels spreken naar
voren te brengen als heilsboodschap en haar geschiedenis als heilsgeschiedenis,
wordt vanzelf, door het afwijzen van de bijbel als natuurwetenschappelijke
informatiebron, een mogelijke conflictsituatie met de natuurwetenschap terzijde
geschoven. In werkelijkheid hanteert De Jong het reeds door Lagrange gehanteerde
beginsel van de verschillende literaire genres. Genesis 1, 2 en 3 ontvangen een
uitvoerige analyse, waarbij de openbaringskernen, nl. God als souvereine Schepper
en de zonde als aansprakelijkheid van de mens, helder naar voren komen in de
literaire inkleding. Maar De Jong beperkt zich niet tot Genesis. Geheel de H. Schrift,
psalmen, profeten, wijsheidsboeken, nieuwe Testament, neemt hij door. Dit hoofdstuk
is daardoor een knappe theologische en exegetische uiteenzetting geworden, hoe
we bijbels Gods scheppend handelen dienen te verstaan. Een verwijzing naar de
natuurwetenschap komt alleen even in verband met Genesis naar voren en ook
geheel op het eind, waar hij uitwerkt hoe geloven en weten aan verschillende bron
ontspringen en niettemin zich beide uiten over één werkelijkheid. Terecht betoogt
hij, hoe de theoloog het profane weten dient te ontmoeten niet in vrees maar in
vertrouwen. Het scheppingsgeloof kan dan ontdaan worden van niet ter zake doende
elementen.
Het tweede hoofdstuk, over de hermeneuse, is hier één grote uitwerking van. Het
handelt over het belang van het literair-kritisch en historisch onderzoek van de bijbel
en over de resultaten van de natuurwetenschappen voor het gelovend verstaan van
de H. Schrift, in casu wat betreft het scheppingsgeloof. Het is verheugend tussen
de regels door te lezen hoe De Jong zich in de natuur-
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wetenschappelijke mentaliteit heeft ingewerkt. Hij neemt geen genoegen met
eenzijdige posities van Brunner, Barth en Bultmann, maar hij heeft open oog en
waardering voor de objectieve gegevenheden en voor de empirische, voor
wetenschappelijk onderzoek toegankelijke aspecten, die in de totaliteit van de
christelijke situatie mede gegeven zijn.
Ik heb mij tijdens de lezing van De Jong's opstellen de vraag gesteld, of hier niet
een feitelijke herwaardering van de materie naar voren komt, die naar mijn gevoel
(maar misschien moet ik dit dus herzien) vreemd aandoet in de reformatorische
traditie. Als katholiek heb ik mij met zijn betoog kunnen verenigen. Hij zoekt naar
een synthese langs dezelfde weg die ook ik betreden wil, een synthese die ik in
Dippels opstellen heb gemist.
Dippel is een kundig wetenschapsbeoefenaar, maar vóór alles een diep gelovend
Christen. Bijna iedere pagina getuigt hiervan. In zijn geloofsdenken is hij geïnspireerd
vooral door Barth; zijn denken is existentieel en zijn schrijftrant is geladen. Uiteindelijk
draaien zijn bijdragen in dit boek om de afgrenzing van de begrippen ‘physical
reality’, natuur, wereld en kosmos, en tenslotte schepping. Waar het de theologie
betreft, is hij door zijn existentiële benadering wars van het spreken in begrippen.
Het lijkt mij, dat De Jong dit niet geheel zal willen onderschrijven, tenminste, deze
heeft in feite een poging gedaan het bijbels scheppingsgeloof begripsmatig te
benaderen. Waarbij ik de nadruk leg op het woord benaderen. Is het zo, dat Dippel
teveel door een ‘of-of’ mentaliteit is bezield, in plaats van oog te hebben voor het
‘en-en’? Juist dit laatste heb ik zo gewaardeerd in de bijdragen van De Jong.
De ‘of-of’ mentaliteit komt volgens mij bij Dippel vooral tot uiting in zijn visie op
de verhouding van geloof en wetenschap. De Jong kent het onderscheid tussen
wetenschappelijk en theologisch denken, maar dit onderscheid, omdat het gaat over
één totale werkelijkheid, vraagt om een synthese. Bij Dippel daarentegen groeit het
onderscheid tot een scheiding uit, tot een dualiteit. Vooral lijkt mij dit duidelijk uit het
zesde hoofdstuk, over de unieke ervaring. Daar komt bij, dat het existentialisme tot
nu de beoefenaar van de natuurwetenschap weinig te zeggen heeft gehad, en als
Dippel zich in zijn theologie tot existentieel denken bepaalt, moet hij wel de
discrepantie ervaren met zijn wetenschappelijke denkhouding. Bevredigend is dit
niet.
De vraag mag worden gesteld, of Dippels idee over wetenschap, ‘moderne exacte
wetenschap’ (p. 95, cursivering van Dippel), hiertoe ook geen aanleiding geeft.
Dippel ziet het doel van deze wetenschap, met Lorenzen, in het zich uitdrukken in
symbolische vormen en functies. Hier verraadt zich de scheikundige, de fysicus.
Het is precies hier dat ik als bioloog bezwaren maak. In Dippels uiteenzettingen,
hoe interessant ook, komt de inbreng van de biologie onvoldoende tot haar recht.
De bioloog heeft, doordat hij spreekt over hogere en lagere organismen, een
gevoel voor gradaties verkregen, voor de mogelijkheid van meer en minder. Zo
vinden wij b.v., afdalende van de levende natuur naar de microbouwstenen van de
materie, een steeds mindere mate van individualiteit, van zelfstandigheid. Als we
nu gaan redeneren, zoals Dippel als chemicus doet, vanuit de louter
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fysische gegevenheden der laagste gradaties, dan worden de symbolische vormen
en de wiskundige formuleringen des te belangrijker naarmate we over de kwalitatieve
aspecten minder kunnen zeggen. De modellen worden louter wiskundig. De
theoretische fysica beweegt zich voornamelijk op dit terrein. Ze heeft de neiging het
wezen van de natuurkundige wet in de wiskundige formulering te zien.
De theoretische biologie, ook wel wijsgerige biologie genoemd, wil verder gaan.
Wel is de biomathematica zeer belangrijk, maar naast de kwantitatieve komen ook
de kwalitatieve aspecten zeer sterk naar voren. Biologische begrippen als soort,
individu, aanpassing, laten zich niet wiskundig formuleren.
Juist vanuit het hogere kunnen rijkere inzichten omtrent het lagere tot ons komen.
Het in de chemie gebruikte begrip oxydatie, dat oorspronkelijk alleen met zuurstof
in verband werd gebracht, heeft door de biologie een wezenlijke verruiming gekregen.
Men ging het zien als waterstofonttrekking (denk aan het ademhalingsonderzoek
van Wieland) en tenslotte kon men de oxydatie zeer algemeen opvatten als een
overdracht van elektronen. De informatie die het hogere werkgebied ons kan
verschaffen, geeft ons ook een beter begrip van het lagere werkterrein, en deze
informatie heb ik bij Dippel gemist. Met spanning zie ik dan ook uit naar de bijdrage
van Segaar in het tweede deel.
Dippels begripsbepalingen van ‘physical reality’, natuur en wereld lijken mij dan
ook onvolledig, te eenzijdig door de benadering louter vanuit de fysica. ‘De “physical
reality” beschrijft idealiter verbanden, wetmatigheden, waarschijnlijkheden, geen
ontische constellaties’ (p. 180). Ze heeft geen ontologische pretenties. Hier zit een
wijsgerig ken-kritische houding op de achtergrond, die als zodanig niet door Dippel
wordt verantwoord. ‘Natuur’ is bij Dippel meer omvattend dan ‘physical reality’, en
‘wereld’ is weer meer omvattend dan ‘natuur’. De physical reality is dat deel van de
natuur dat door de natuurwetenschap wordt behandeld, de ‘natuurwetenschappelijke
natuur’ (p. 224), en dit wordt dus bij Dippel het kwantitatief formuleerbare. Unieke
ervaring en ervaring van finaliteit zijn volgens hem noties die in de ‘physical reality’
worden gemist (p. 147). Onder uniek verstaat hij niet dat het verschijnsel zeldzaam
is, maar dat het niet herhaalbaar is. Waarbij wij ons altijd de vraag kunnen stellen,
hoe je weten kunt dat iets niet herhaalbaar is. Unieke ervaring en finaliteit worden
door Dippel rechtstreeks op het Goddelijke betrokken. Afgezien van Dippels bepaling
van ‘unieke ervaring’, die zo wordt opgevat dat ze ipso facto buiten de
natuurwetenschap valt, wordt het de moderne bioloog wel vreemd te moede, dat
met het begrip finaliteit (of teleologie) zo wordt omgesprongen als Dippel doet. En
dit hangt weer samen met de beperking van de natuurwetenschap tot ‘physical
reality’ in Dippels zin. Daarom: we missen de inbreng van de biologie, waardoor het
beeld van de natuurwetenschap onvolledig wordt. Eerlijkheidshalve wijs ik er op dat
Dippel op de hoogte is van de moeilijkheid die vanuit de biologie tegen zijn opvatting
naar voren komt. Op p. 150 geeft hij de probleemstelling: ‘Maar is die natuur niet in
zich zelf creatief, gezien de vormenrijkdom en de ontwikkeling naar hoger vormen,
die een finaliteit (curs. van Dippel) suggereren welke dwingt tot teleologische
beschouwingen als
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tegenhanger tegen de gesloten quantitatieve causaal wetmatige beschrijving? Dit
is een van de vormen waarin de vraag tot uiting komt of “het leven” in zijn
gestaltenrijkdom en gerichtheid niet ontsnapt aan de poging van de wetenschap
“alles” te beschrijven in één “physical reality”, die geldt voor de dode en de levende
natuur. Telkens weer wordt deze vraag gesteld en soms door onderzoekers van
naam bevestigend beantwoord’.
In zijn eigen antwoord geeft Dippel blijk de moderne natuurfilosofische en
natuurwetenschappelijke beschouwingen omtrent finaliteit of teleologie niet
geassimileerd te hebben. Tussen de regels door lezen wij de vrees een levenskracht
of iets dergelijks te moeten aannemen, iets wat niet voor natuurweten-schappelijk
onderzoek toegankelijk is. ‘Het lijkt er op alsof men met de eis van de erkenning
van een bijzondere teleologische kracht eigenlijk geen specificatie wenst, en dat
komt neer op een stilleggen van het onderzoek’ (p. 153). Vandaar zijn conclusie:
‘Deze overwegingen wijzen er op hoe onwenselijk het is op grond van bestaande
lacunes in de wetenschappelijke beschrijving iets in de wetenschap in te willen
voeren dat er niet in past omdat het niet quantitatiefmetend herkend zou mogen
worden. Een “telos-kracht” kan pas, zoals de zwaartekracht destijds, tot erkenning
komen als men deze kan dwingen tot zichtbaarheid, demonstratief en niet op grond
van een algemeen religieus gevoel van onbehagen’ (ibid.).
Dippel kan gerust zijn: na het objectief vaststellen van gerichtheden in de natuur
wordt door de bioloog voor de wetenschappelijke verklaring geen beroep gedaan
op niet-verifieerbare grootheden. Dippel schijnt te menen dat de kwalitatieve
benadering in tegenstelling staat tot de kwantitatieve, in plaats van in te zien dat
het te onderzoeken verschijnsel zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten heeft,
die beide het totale verschijnsel willen verklaren zonder elkaar uit te sluiten. Het is
niet ‘of-of’, maar ‘en-en’. In plaats van vanuit de biologie zijn ‘physical reality’ te
verwijden wil Dippel vanuit de eenzijdig kwantitatieve opvatting der physical reality
de biologie aan banden leggen. Het zal uit het bovenstaande wel duidelijk geworden
zijn dat Dippel tot nadenken stemt, en dit is waardevol. Klaarblijkelijk was men in
de studiecommissie het ook niet geheel met Dippel eens. Zijn bijdragen moeten
gezien worden ‘vooral als samenhangend referaat, waarin iemand zich zó exponeert
dat anderen zich daartegenover positief of negatief zullen kunnen uiten respectievelijk
afzetten, zodat ter zijner tijd een meningsvorm kan uitkristalliseren’ (p. XIX).
Mijn reflecties op Dippels opvattingen hebben vooral naar voren gebracht waarin
ik fundamenteel met hem van mening verschil. Dit meningsverschil ligt op het
wetenschappelijk vlak, maar ik meen dat in Dippels opvatting van wetenschap de
synthese verhinderd wordt die De Jong zo voorstaat. Om niet eenzijdig negatief te
schijnen, wil ik er de nadruk op leggen, dat ik alle waardering heb voor de positieve
kanten van Dippels uiteenzettingen. Positieve kanten zijn er vele en de voornaamste
is wel dat uit iedere pagina het bezielend getuigenis spreekt van een christelijk
wetenschapsbeoefenaar met een grenzeloze eerbied voor Gods Openbaring.
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Decentralisatie en deconcentratie
Middelen van bestuurstechniek
R. Vekeman
Decentralisatie en deconcentratie zijn in België op het ogenblik modewoorden. Al
kan men niet zeggen dat ze veel enthousiasme wekken. Problemen van
bestuurstechniek zijn nu eenmaal niet van aard de geest van de massa te boeien,
wat deze massa overigens tot eer strekt. Daarenboven worden decentralisatie en
deconcentratie in België hoofdzakelijk gezien als heelmiddelen voor bepaalde
ziekteverschijnselen. Vanzelf komen ze aldus in een negatief daglicht te staan,
waardoor ze méér gaan schijnen dan ze zijn en hun werkelijke inhoud verliezen.
Ook dit is niet bevorderlijk voor hun werfkracht. In dit artikel willen wij proberen de
twee begrippen in een juister perspectief te plaatsen om ze op die manier op hun
ware mogelijkheden te toetsen.
Om ieder misverstand te vermijden leggen wij er meteen de nadruk op dat wij
uitsluitend de bestuursrechtelijke decentralisatie en deconcentratie op het oog
hebben. Het probleem van de decentralisatie of deconcentratie van stedelijke
agglomeraties en industrievestigingen, dat op het ogenblik bijvoorbeeld actueel is
in Nederland, roept problemen op van een geheel andere aard. Overigens zijn de
administratieve decentralisatie en deconcentratie in Nederland allang vaste
verworvenheden.

Decentralisatie en deconcentratie als bestuursvormen van de
eenheidsstaat
Wij noemen de decentralisatie en de deconcentratie middelen van bestuurstechniek.
Zij zijn inderdaad niets méér.
Door de decentralisatie wordt het beheer van de gewestelijke of plaatselijke
belangen opgedragen aan eigen, d.i. rechtstreeks of indirect door het volk verkozen,
organen zoals de Provinciale Raden (in Nederland: de Provinciale Staten), de
Bestendige Deputaties (Gedeputeerde Staten), de gemeenteraden en de
schepencolleges (burgemeester en wethouders). Door de deconcentratie wordt de
uitoefening van de centrale macht gedeeltelijk in handen gelegd van met eigen
gezag beklede gewestelijke of plaatselijke vertegenwoordigers van het centraal
bestuur. Voorbeelden zijn de gouverneur (commissaris van de Koningin), de
arrondissementscommissaris en de burgemeester. In beide gevallen gaat het om
verschillende wijzen waarop de macht in eenzelfde eenheidsstaat uitgeoefend kan
worden, dus om middelen van zuivere bestuurstechniek, die de souvereiniteit van
de staat niet raken. In het federalisme daarentegen worden
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aan de deelstaten bepaalde souvereiniteitsrechten, zoals een gedeeltelijke
wetgevende macht, toegekend. Aangezien de staat in zijn huidige verschijningsvorm
nog steeds de belichaming is van de door één of meer volksgemeenschappen
aanvaarde rechtsstructuur, raken problemen als dat van de publiekrechtelijke
erkenning van de verschillende volksgemeenschappen binnen eenzelfde staat de
wijze van uitoefening van de souvereiniteit wel en is het duidelijk dat zij door
decentralisatie of deconcentratie niet volledig op te lossen zijn. Naarmate de
staatssouvereiniteit in internationaal verband aan belang verliest, treedt het pluralisme
van de natuurlijke, historische, culturele, sociaal-economische gegevens duidelijker
naar voren en evolueert de machtsstructuur in federalistische zin. Alleen in
verscheidenheid kan eenheid worden vastgesteld.

Concrete betekenis van de decentralisatie en de deconcentratie
Aangezien zij niets méér zijn dan middelen van bestuurstechniek, veronderstelt het
antwoord op de vraag naar de concrete betekenis van de decentralisatie en de
deconcentratie een onderzoek naar hun verhouding tegenover het geheel van de
bestuursfuncties en tegenover ieder van deze functies in het bijzonder.
De overheidsfuncties kunnen worden onderscheiden zowel naar de wijze van
uitoefening als naar de inhoud. Naar de wijze van uitoefening kan het
overheidsoptreden bestaan in het uitvaardigen van algemene rechtsregels, het
treffen van individuele beslissingen met het oog op de toepassing van deze regels
en het optreden om de eerbiediging van deze rechtsregels en beslissingen af te
dwingen wanneer dit nodig blijkt.
De eerste functie noemen wij regelend of normatief. De uitgevaardigde rechtsregels
kunnen van principiële (principieel regelende functie) of van uitvoerende aard zijn
(regelende uitvoeringsfunctie). Zij worden uitgevaardigd bij de wet, respectievelijk
besluiten of verordeningen. Een principieel regelende rechtsregel is bv. die waarbij
de praktische regeling van het verkeer wordt opgedragen aan de Koning. Het
verkeersreglement zelf behoort tot de regelende uitvoe-ringsmaatregelen.
De tweede wijze van optreden is er een van individuele beschikkingen. Zij omvat
de individueel uitvoerende functie en het dagelijks beheer. Benoemingen zijn
individueel uitvoerende maatregelen; het uitbetalen van bij de begroting gemachtigde
uitgaven is een daad van dagelijks beheer.
De derde functie is beteugelend. Zij omvat bijvoorbeeld het optreden tegen
misdrijven.
Naar de inhoud kunnen de voornaamste bestuursfuncties van de moderne staat
als volgt worden samengevat. De politieke functie (in de echte, oorspronkelijke
betekenis van het woord, d.i. de zorg voor het welzijn van de gemeenschap) omvat
de materieel-verzorgende (bv. wegenaanleg), de culturele en de sociaal-economische
functie. Onder de administratieve functie rangschikken wij het beheer van de
openbare goederen en het beheer van de overheidsmiddelen (-gelden). De
politiefunctie, de militaire en de diplomatieke functies tenslotte vragen geen nadere
toelichting.
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Met het oog op de toepassing van de decentralisatie en de deconcentratie als
middelen van bestuurstechniek in ieder van deze bestuursfuncties dienen wij
daarenboven rekening te houden met het groeiend eenheidsbesef en het toenemend
technologisch karakter van het modern maatschappelijk leven. Het groeiend
eenheidsbesef zet de publieke opinie er toe aan in steeds sterkere mate van de
overheid gelijkheid in de behandeling te eisen. Het maakt aldus op tal van gebieden
te grote gewestelijke of plaatselijke verschillen onaanvaardbaar. Zo heeft bijvoorbeeld
de te grote verscheidenheid van de in de verschillende provincies toegekende
studiebeurzen in België geleid tot de oprichting van een Nationaal Studiefonds. Het
toenemend technologisch karakter van het maatschappelijk leven sluit de spreiding
van het gezag uit op gebieden waar de uitoefening van dit gezag de beschikking
over een dure technische apparatuur of technisch zeer gespecialiseerd personeel
veronderstelt. Men denke bijvoorbeeld aan het toezicht op de zgn. hinderlijke
bedrijven.
Doorloopt men bovenstaand overzicht van de bestuursfuncties, dan is het duidelijk
dat naar de wijze van uitoefening één - de beteugelende - en naar de inhoud twee
van de opgesomde functies - de militaire en de diplomatieke - in een eenheidsstaat
a priori voor decentralisatie of deconcentratie uitgesloten zijn. Bovenbedoeld
eenheidsbesef spreekt nergens zo duidelijk als t.o.v. de rechtsbedeling. Een
rechtspraak die van provincie tot provincie zou verschillen, zou als onrechtvaardig
worden aangevoeld. De militaire en de diplomatieke functies anderzijds houden
verband met de staatssouvereiniteit, aangezien zij de beveiliging en de
vertegenwoordiging van de staat als geheel tot voorwerp hebben.
Hetzelfde eenheidsbesef reduceert ook de mogelijkheden tot decentralisatie of
deconcentratie van de regelende functie tot een minimum. De eerste vereiste voor
een gelijke behandeling is, dat allen aan dezelfde regels onderworpen zijn. Hoe
dikwijls wordt bijvoorbeeld niet de ongelijkheid inzake gemeentebelastingen
aangeklaagd. Op grond van deze vereiste wordt de principieel regelende functie in
een eenheidsstaat praktisch uitsluitend uitgeoefend door de wetgevende macht. De
gedecentraliseerde organen bewaren in feite slechts een uitvoerende regelingsfunctie
op die gebieden waarop deze hen uitdrukkelijk door de wet is opgedragen. Zowel
in België als in Nederland zijn de gemeenten bv. bevoegd tot het uitvaardigen van
bouwverordeningen. Bij het uitvaardigen van dergelijke verordeningen moet
inderdaad rekening worden gehouden met de plaatselijke toestand. In beide landen
echter steunt deze bevoegdheid op wetten, waarbij inzake woningbouw en ruimtelijke
ordening algemene regels zijn gesteld. Dat het Belgische systeem sterker
gecentraliseerd is dan het Nederlandse blijkt uit het feit dat in België de Koning
bevoegd is een algemene bouwverordening uit te vaardigen. Hierdoor wordt de
bevoegdheid van de gemeenten automatisch herleid tot het uitvaardigen van
aanvullende bouwverordeningen, die daarenboven onderworpen zijn aan het advies
van de Bestendige Deputatie en de goedkeuring van de Koning. Volgens de
woningwet, zoals deze is gewijzigd bij de wet van 20-4-'64, gaan in Nederland alle
bouwverordeningen uit van de gemeente-overheid. Alleen de op de wet steunende
bepalin-
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gen van deze verordeningen behoeven de goedkeuring van de Gedeputeerde
Staten.
De administratieve en de politiefunctie zijn uiteraard niet-creatieve functies. Waar
het gaat om een onderzoek naar de mogelijkheden van de decentralisatie en
deconcentratie voor de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van de onderscheiden
landsdelen, vragen zij geen verdere aandacht. Dit betekent natuurlijk niet dat deze
bestuursvormen zonder belang zouden zijn. Juist op de gebieden die zij bestrijken
moet de bevolking het gevoel hebben door mensen uit eigen rangen bestuurd te
worden. De ondervinding heeft ons voldoende geleerd dat een benoemingspolitiek
in Brussel anders wordt gevoerd dan in Antwerpen of Gent. Als passieve functies
zijn de administratieve en de politiefunctie echter weinig geschikt om de eigen
dynamiek van een bevolkingsdeel tot ontwikkeling te brengen.
Aldus komen wij tot de conclusie dat het vruchtbaar terrein van de decentralisatie
en de deconcentratie zich praktisch beperkt tot de beschikkende politieke functie.
Algemene politieke regelingsbevoegdheid van de verschillende landsdelen is
inderdaad slechts denkbaar in een federalistische staatsvorm.

De toestand in België
Is deze stelling juist, dan moet men constateren dat de decentralisatie en de
deconcentratie in België in feite onbestaande zijn. Zij zijn inderdaad praktisch
uitsluitend administratief en politioneel.
Het hoeft geen betoog dat de culturele en de sociaal-economische politiek in
België in overwegende mate en op sommige gebieden uitsluitend bepaald worden
door de Staat. Hoe vaak werd reeds gewezen op onze gebrekkige culturele
vertegenwoordiging in het buitenland? Sinds 1959 beschikken de gemeenten over
de wettelijke middelen om de industrie-vestiging op hun grondgebied te bevorderen.
Is het echter niet zo dat de staat via goedkeurings- en subsidiërings-systemen
uiteindelijk toch de regionale economische politiek in handen houdt? Is het
huisvestingsbeleid niet volledig gebaseerd op de werking van het Nationaal Instituut
en de Nationale Maatschappij voor Huisvesting? Nochtans valt het licht te begrijpen
dat een doeltreffend huisvestingsbeleid aanpassing aan de gewestelijke toestanden
vereist. Uit bovenvermelde woningwet blijkt duidelijk dat de voorziening in de
woningbehoefte in Nederland hoofdzakelijk op gemeentelijk vlak georganiseerd is,
ondanks het feit dat de staat financieel in deze voorziening tussen beide kan komen.
Uit wat wij de materieel-verzorgende sector noemden zijn de provincies totaal
uitgesloten door de bestaande praktijk en door het wettelijk verbod nieuwe wegen
en kanalen aan te leggen. Wel hebben de gemeenten hun bevoegdheid bewaard
inzake wegenaanleg. Maar ingevolge het bestaande toelagensysteem zijn zij op dit
gebied praktisch volledig van de staat afhankelijk. Hier blijkt weerom het
bovenbedoeld eenheidsbesef een belangrijke rol te spelen. De planmatige uitvoering
van economisch verantwoorde werken vergt enorme kapitalen. Het eenheidsbesef
van de moderne samenleving aanvaardt de grote
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verschillen in belastingsdruk niet meer, die uit een zuiver gemeentelijke financiering
van deze werken voort zou spruiten. De staat blijkt dus de enig mogelijke grote
belastingeiser en geldschieter te zijn. De vraag is echter of het hierbij noodzakelijk
is de provincie- en gemeentebesturen voor elk dossier, het hoedje in de hand, te
verplichten tot een lange reis naar Brussel. Hoeveel staatsdiensten zouden bij het
afschaffen van deze nutteloze procedure voor belangrijker werk ingezet kunnen
worden? En welke onafhankelijkheid is er mogelijk zonder de financiële? In Nederland
omvat het wegennet rijkswegen, zgn. secundaire wegen, in beheer bij de provincies,
en zgn. tertiaire wegen, in beheer bij de gemeenten of waterschappen. Voor de
aanleg van deze laatste worden toelagen verleend via een fonds dat door de
provincies verdeeld wordt. Wie de administratieve procedure kent, begrijpt wat dit
als vereenvoudiging betekent.

Mogelijkheden van de decentralisatie en deconcentratie
Aangezien de concrete toepassing van de deconcentratie uitsluitend een kwestie
is van administratieve techniek en deze bestuursvorm voor de onderscheiden
landsdelen minder mogelijkheden inhoudt tot het voeren van een eigen politiek,
zullen wij ons verder tot de decentralisatie beperken. De materies die op het vlak
van de beschikkende politieke functie voor decentralisatie vatbaar zijn, liggen voor
het grijpen. Zij werden reeds aangeduid in studies en wetsontwerpen terzake: de
cultuurpolitiek, het onderwijs, de regionale economie, de landbouw, de huisvesting,
het toerisme, de ruimtelijke ordening, de sociale woningbouw, de volksgezondheid,
de uitvoering van openbare werken. Voor decentralisatie komen niet in aanmerking:
de buitenlandse politiek, de rechtsbedeling, het algemeen economisch beleid, de
algemene reglementering van arbeid en sociale voorzorg, het energiebeleid, het
verkeer, post, telegraaf en telefoon. De tegenstelling van deze summiere
opsommingen doet duidelijk het verschil uitkomen. Voor decentralisatie zijn vatbaar
die materies waarin de rationele verwezenlijking van de nagestreefde objectieven
aanpassing aan de plaatselijke omstandigheden en dus uitvoerende beslissingen
veronderstelt. Deze uitvoerende beslissingen zijn wat wij de beschikkende politieke
functie hebben genoemd. Juist het overlaten van deze uitvoerende beslissingen
aan de plaatselijke overheden is decentralisatie. De decentralisatie dient integendeel
geweerd of is eenvoudig uitgesloten op gebieden waar ofwel de staat als geheel
dient op te treden ofwel het eenheidsbesef of de technische eisen een centrale
leiding onmisbaar maken. Om dezelfde redenen moet ook de principieel regelende
functie in een eenheidsstaat centraal uitgeoefend worden.
De door de decentralisatie geboden mogelijkheid bestaat dus in de aanpassing
van de algemene politiek aan de wisselende plaatselijke omstandigheden. Zij is
tenslotte voor het centraal bestuur zelfs de enige mogelijkheid om in een steeds
complexer wordende maatschappij een realistische en werkelijk vruchtbare politiek
te voeren. Eenieder zal b.v. begrijpen dat de economische oriëntatie van een streek
of haar infrastructurele uitbouw, dat een doeltreffend bodem-
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beleid e.d.m. uitsluitend op gewestelijk vlak vruchtbaar kunnen bepaald worden.
Hieruit blijkt, zoals bij de aanvang werd betoogd, dat de decentralisatie niets anders
is dan een technisch procédé. Haar toepassingssfeer is beperkt door de aard van
de materies die voor decentralisatie vatbaar zijn en door de wijze van uitoefening
van de bestuursfuncties. Aangezien zij de aanpassing van de algemene politiek
aan de plaatselijke omstandigheden beoogt, moet haar toepassing daarenboven
op zuiver zakelijke motieven steunen en is zij slechts mogelijk op betrekkelijk kleine
schaal. Deze schaal kan overigens verschillen naar de aard van de zaken. Het is
merkwaardig vast te stellen hoe de noodzaak van de decentralisatie, die op het
eerste gezicht een terugkeer naar oudere bestuursvormen kan lijken, zich scherper
doet voelen naarmate de eenheids-structuren op hoger vlak krachtiger doorbreken.
In werkelijkheid is deze gelijkenis met oudere bestuursvormen slechts schijn: de
decentralisatie is een technisch bestuursprocédé dat bewijst dat gewestelijke en
plaatselijke gemeenschappen als zelfstandige eenheden afgedaan hebben. De
gelijkenis ligt enkel in de geografische omschrijving binnen welke de bestuursvorm
dient gerealiseerd te worden.
De decentralisatie handhaaft de menselijkheid in de groeiende technologie. De
terugkeer naar het regionale vlak in het groeiend eenheidsperspectief is een
dialectische beweging, waaruit blijkt dat ook in de administratieve structuren de
menselijke dimensie moet worden geëerbiedigd.
Aangezien de decentralisatie de aanpassing van de algemene politiek aan de
plaatselijke omstandigheden verzekert, ondervangt zij in niet onbelangrijke mate
de ideologische, culturele en sociaal-economische tegenstellingen die in de
verschillende landsdelen kunnen bestaan. Zij kan deze zelfs voor een groot deel a
priori uitschakelen, aangezien zij de aanpassing verzekert op basis van zakelijke
motieven, d.w.z. zonder dat bedoelde tegenstellingen als zodanig tot uiting komen.
De natuurlijke e.a. gegevens, die aan sommige van deze tegenstellingen ten
grondslag liggen, - tegenstellingen zijn niet noodzakelijk tegenstrijdigheden en
kunnen, in een harmonische eenheid opgenomen, een bron van rijkdom uitmaken
- vragen echter eigen uitdrukkingsvormen, die de decentralisatie hun, juist omwille
van haar zuiver bestuurtechnisch karakter, niet kan geven. Juist omdat men de
decentralisatie is gaan zien als het middel om deze tegenstellingen definitief op te
lossen, wordt zij in een vals daglicht geplaatst. Men verwacht van haar meer dan
zij geven kan, wat uiteindelijk slechts tot (nieuwe) ontgoochelingen kan leiden en
haar kan doen veroordelen zonder dat zij ooit echt is toegepast.
De decentralisatie mag ons niet terugvoeren naar het provincialisme, dat reeds
in 1831 door de Belgische grondwetgever werd afgeschreven; zij moet echter, op
basis van een grondig onderzoek naar haar mogelijkheden in de verschillende
domeinen waarin zij vruchtbaar blijkt, in de ruimst mogelijke mate worden toegepast,
teneinde aldus reeds enige ruimte te scheppen voor een leven naar eigen aard, dat
in 1831 niet werd erkend.
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Naar een hervorming der onderneming
Twee standpunten
N. Molisse
M. Van Gijsegem
Sedert geruime tijd staat het probleem van de ‘deelneming aan de
verantwoordelijkheden in de onderneming’ in het brandpunt van de bekommernissen
van het Belgische Verbond van Katholieke Werkgevers. Aansluitend op de
congres-besluiten van Namen 1962 en het werkprogramma 1964-65 stond het
jongste Nationaal Congres van het V.K.W., dat plaats had te Hasselt van 8 tot 10
oktober 11., volledig in dit teken. Het christelijke patronaat wil aan de spits staan
van de pogingen tot ‘uitbouw van een economisch-sociale leer die gericht is op de
1
mens en geldt voor de onderneming en economie in hun concrete werkelijkheid’ .
‘De traditionele visie die de onderneming herleidt tot een combinatie van
produktiefactoren arbeid, kapitaal en grondstoffen, gaat steeds minder op. De
onderneming is niet meer de zaak van één enkel man, eigenaar,.... Zij is in wezen
een organische groepering van menselijke activiteit; zij schept een sociaal milieu,
een echte maatschappij’ (p. 131). Uitgaande van ‘het recht van de arbeiders op hun
bevrijding uit de ondergeschiktheid en op de erkenning van hun menselijke
waardigheid’ (R.C.L. Goris, Slottoespraak) moet de onderneming ‘in haar
economische creativiteit en vooruitgang zelf, de menselijke ontplooiing.... verzekeren’
(Algemene besluiten, 112).
De erkenning van de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen ‘vindt zijn
consecratie in de democratische medezegging bij het oriënteren van de beslissingen
met het oog op het algemeen welzijn’ (p. 177). Deze democratische gedachte ‘werd
het eerst gerealiseerd op het politieke vlak.... en het wordt steeds duidelijker dat
ook de onderneming haar organisatie en haar geest moet openen voor de idee van
verantwoordelijke deelneming.... In dit perspectief wordt de mens dus mede-auteur,
mede-beneficiant en mede-verantwoordelijke aan een gemeenschappelijk werk. En
vermits deze gemeenschappelijke actie de voorwaarde uitmaakt voor zijn morele
en intellectuele ontplooiing, heeft elke mens het recht en de plicht hieraan deel te
nemen’ (R.C.L. Goris, Slottoespraak).
De deelneming van allen in het beleid zal functie zijn van de vorming van allen

1

Bijdrage tot de deelneming aan de verantwoordelijkheden in de onderneming. Verslagboek
van het Nationaal Congres van het V.K.W. 1965, p. 118.
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(p. 182), want ‘de overheersing door het kapitaal - op grond van het eigendomsrecht
- is voortaan betwistbaar’ (R.C.L. Goris, Slottoespraak) en het gezag, dat gezien
moet worden als een functie, een dienst aan de gemeenschap, ‘zal gaandeweg nog
enkel gebaseerd zijn op bevoegdheid en bekwaamheid’ (p. 111).
Terwijl de gezagstoewijzing traditioneel gebeurde door de bezitter van de kapitalen
(p. 120), ‘impliceert’ het principe van economische democratie ‘op langere termijn....
een deelname van het personeel aan de benoemingspolitiek’ (p. 186). De ‘theoretisch
mogelijke deelneming van allen in het bezit van de onderneming wordt praktisch
(echter) veelal in twijfel getrokken’ (p. 181); men is trouwens van oordeel dat ‘het
delen van de eigendom zelf niet zozeer het probleem is, dan wel deel hebben aan
de voorrechten die er thans aan verbonden zijn’ (p. 121).
Voor het ogenblik wil men de ‘deelneming’ nog niet doortrekken tot de idee van
‘medebeheer’ (R.C.L. Goris, Slottoespraak), gedeeltelijk wellicht omdat ‘men sterk
de actuele mogelijkheid, opportuniteit en doeltreffendheid van haar verwezenlijking
betwijfelt’ (p. 153).
Concreet veronderstelt de deelname nu ‘een loyale en permanente dialoog tussen
alle medewerkers.... Deze dialoog onderstelt de wil en de bekwaamheid om deze
aan te gaan en het bestaan van doelmatig werkende overlegorganen. Het vergt
informatie en vorming op elk niveau van de hiërarchie’ (Algemene besluiten,
311-312). Ze eist het bestaan van een sterke leiding; deze ‘zal verslag uitbrengen
tegenover alle partners op grond en in de mate van hun inbreng en van hun belang
bij de goede gang van heel de onderneming’ (ibid., 322). Enerzijds moet deze leiding
‘door consultatie, delegatie en participatieve beslissingsvormen beroep doen op de
menselijke vermogens van allen’ (ibid., 323), anderzijds moet ze betere
controlemogelijkheden toelaten.
Belangrijk is de draagwijdte welke aan deze congresbesluiten gegeven werd; de
Katholieke Patroons bedoelen hiermee geenszins algemene richtlijnen te geven
voor de volgende decennia of een definitief standpunt in te nemen tegenover de
ondernemingsproblematiek, ze onderstrepen integendeel het voorlopige en partiële
karakter van hun stellingname. Het algemeen besluit luidt als volgt: ‘Het V.K.W.,
erom bekommerd een dynamische interpretatie van de sociale leer van de Kerk te
geven, beslist zijn studies voort te zetten, de andere partners van het
sociaal-economisch leven hiertoe uit te nodigen, en de werkzaamheden van zijn
leden te richten naar de problemen van de deelneming: de werking en de
doelmatigheid van de overlegorganen; de rol, toepassingsdomeinen en -modaliteiten
van de controlefunctie in de onderneming; het rechtsstatuut van de personen en
van de goederen in de onderneming; de finaliteit van de onderneming en van de
beroepsorganisaties in een steeds meer naar overleg evoluerende economie’
(Algemene Besluiten, 6).
Een tweede stellingname vinden we in het ontwerp ter voorbereiding van de
ACW-Programmaverklaring, verklaring die door de Christelijke Arbeidersorganisaties
op 4 juni 1966 officieel zal afgekondigd worden ter gelegenheid van
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de 75e verjaardag van het verschijnen van Rerum Novarum Dit document is
momenteel nog slechts een voorontwerp, ‘vrucht van uitgebreid studiewerk’, dat
reeds verschillende malen werd besproken in het Nationaal Bureau van het ACW,
het overkoepelend orgaan van de verschillende takken van de Christelijke
Arbeidersbeweging. Het ligt in de bedoeling van dit Bureau dat het voorontwerp
door de militanten van de beweging zal worden bestudeerd en besproken. De
bemerkingen die uit alle gewesten van het land verwacht worden moeten dan het
materiaal leveren voor de redactie van de definitieve tekst.
De opstellers van het document vermelden uitdrukkelijk dat het gaat om ‘grote
oriënteringen’. Zij willen:
1. ‘Een democratische maatschappij waarin de arbeiders niet meer in een
afzonderlijke en minderwaardige positie teruggedrongen worden.
2. Een onderneming waar de mens gaat vóór de machine en de techniek.
3. Een economie waarin de arbeiders, de ondernemers en de overheid in overleg
met elkaar planmatig samenwerken om de economische, sociale en culturele
behoeften van de gemeenschap te dekken.
4. Meer gelijke verdeling van inkomen en bezit; verdere uitbouw van de
bestaanszekerheid.
5. Het gedemocratiseerd onderwijs als een gelegenheid tot meer sociale gelijkheid;
en tevens als enige kans om alle lagen van de bevolking in contact te brengen
met cultuurwaarden.
6. Vermeerdering van de vrije tijd en betere voorbereiding op een zinvol gebruik
ervan; programmatie van de politiek van cultuurbevordering en cultuurspreiding.
7. Democratische medezeggenschap van de arbeiders op alle plaatsen van het
openbaar leven.
8. Een volwassen en persoonlijk geloofsinzicht, van waaruit de christelijke arbeider
zijn plaats in de wereld inneemt en dat de boodschap van hoop en vertrouwen
in 'n dikwijls materialistische en egoïstische wereld betekent’ (p. 7).
Uit dit algemeen overzicht nemen we hier slechts de elementen die expliciet handelen
over de ondernemingsproblematiek. De woordvoerders van de arbeiders willen een
economie ‘waarin de private kapitaalmachten niet meer alleenheersend zijn, maar
waar ook de overheid niet almachtig optreedt en elk spontaan initiatief doodt. De
grote economische beslissingen moeten genomen worden in overleg tussen en in
afspraak met de drie grote betrokken instanties: de ondernemers, de arbeiders en
de overheid. Enkel uit deze georganiseerde samenwerking kan een ordevolle en
democratische expansie groeien’ (p. 16). ‘Het syndicalisme blijft de woordvoerder
van de arbeiders in de onderneming omdat een constructief, opbouwend en
medewerkend syndicalisme nodig is om de belangen van de werkende mens als
mens te verdedigen’ (p. 14).
Hoe meent het syndicaat de arbeid in de onderneming te kunnen ‘vermense-

2

Ter voorbereiding van de A.C.W.-Programmaverklaring Jubeljaar 1966, Algemeen Christelijk
Werkersverbond, Wetstraat 127, Brussel, 32 pp.
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lijken’? Het wettelijk statuut van de onderneming moet herzien worden op een
dubbele manier: ‘Een controlerecht moet voorzien worden vanwege de arbeiders
(door hun vertegenwoordigers: de syndicaten) op het algemeen beleid van de
onderneming. Het statuut van de arbeider in zijn dagelijks werkmilieu moet
nauwkeurig omschreven worden (procedure ter oplossing van geschillen, sociale
verbeteringen, enz.)’ (p. 14).
Wie beseft wat er de laatste jaren in de Christelijke Arbeidersbeweging in België
bij de meest bewuste militanten wakker is gemaakt en wat er aan constructieve
arbeid op dit gebied werd gepresteerd, kan zich niet van de indruk ontdoen dat dit
voorontwerp een stap achteruit betekent. Datgene wat vooropgesteld wordt om de
onderneming te hervormen, mist uiteindelijk het objectief waarop meer en meer
werknemers beginnen te mikken: het radicaal en definitief doorbreken van een
systeem waarin ‘de kapitaalmachten alleenheersend zijn’. Dit voorontwerp kunnen
we niet anders beschouwen dan als een tot mislukking gedoemde poging om de
geit en de kool te sparen. Dit blijkt uit de uiterst dubbelzinnige aanhef van hoofdstuk
II: ‘De grond van het moderne arbeidsvraagstuk is niet zo zeer meer te zoeken in
de kapitalistische uitbuiting, in het privaat bezit van de produktiemiddelen (wat voor
een groot deel van zijn waarde verloren heeft), maar wel in het technisch industrieel
arbeidsproces zelf...’ (p. 13). Voor de arbeiders kan dit klinken als een verraad.
Vandaag de dag wordt het voor hen manifest dat het ‘technisch industrieel
arbeidsproces’ geconditioneerd wordt door de economische orde - of wanorde waarin zij moeten leven. Weliswaar worden zij in eerste instantie geconfronteerd
met dit arbeidsproces waarvan zij dagelijks de onrechtvaardigheid ervaren: zij worden
betrokken in een onmenselijk arbeidsritme en gemanipuleerd als onkosten-factoren
waaruit zoveel mogelijk profijt moet worden gehaald. Toch wordt dit technisch proces,
dat uitsluitend gericht is op de produktiviteit - ten koste van het mensenmateriaal
waarmee het functioneert - ontworpen door andere mensen die uiteindelijk hun
macht baseren op het feit dat zij het kapitaal en de produktiemiddelen in handen
hebben. Hier raakt men de kern van het arbeidersprobleem en van de proletarische
toestand van de arbeidersgroep waarvan sommigen het bestaan schijnen te negeren.
Wanneer men de arbeiders in de onderneming wil integreren en komen tot een
waarachtige medezeggenschap, dan moet dit onvoorwaardelijk samengaan met
een of andere vorm van medebezit van de produktiegoederen. Dit medebezit biedt
de enige garantie waardoor de arbeidersgroep in staat wordt gesteld het
arbeidsproces en de arbeid in de onderneming effectief te vermenselijken. Hier
haakt onze kritiek tevens in op het standpunt van het VKW dat, om het
natuurrechtelijk karakter van een democratische deelneming te verzoenen met de
eisen van de economische rendabiliteit, zich uitsluitend baseert op het element
‘bekwaamheid’, terwijl het, uitgaande van beschouwingen van praktische aard (cfr.
Verslagboek pp. 181-182), het recht op medebezit als ‘zeer bijkomstig’ beschouwt.
De geestelijke uitrusting en de vorming van de arbeiders en hun vertegenwoordigers
is natuurlijk essentieel en van het grootste belang. Men kan echter de
doeltreffendheid betwisten van een controlerecht en van een ‘medebeheer’ dat,
alleen gebaseerd

Streven. Jaargang 19

269
op de bekwaamheid van de arbeiders, vroeg of laat zal aanbotsen tegen de muur
van de kapitaalbezitters.
Met de eis tot medebezit wordt alleen maar voldaan aan het fundamentele principe
van de rechtvaardigheid: iedereen, dus ook de werknemer, heeft recht op de volledige
vrucht van zijn arbeid. De toename van de produktiecapaciteit is het resultaat van
de inzet van heel de ondernemingsgemeenschap. Ten onrechte wordt deze aangroei
in de vorm van autofinanciering uitsluitend als bezitsvermeerdering van het kapitaal
beschouwd. Daartegen staat het natuurrecht: ‘Uit de natuur van de mens volgt
verder het recht op privaat eigendom, ook van de produktiegoederen’ (Pacem in
Terris, no. 21).
Het voorontwerp van het ACW dat een ‘wegwijzer voor de toekomst’ wil zijn,
poneert in hoofdstuk IV dat ‘de verwerving van bezit, meer bepaald het verwerven
door de arbeiders van een aandeel in het vermogen van de onderneming, het enige
middel is om een grondige herverdeling van het nationaal inkomen ten gunste van
de groep der loon- en weddetrekkenden te bekomen’ (p. 20). Dit alles wordt echter
te weinig consequent doorgedacht en niet betrokken op het medebeheer in de
onderneming, terwijl Pacem in Terris uitdrukkelijk zegt dat het recht op
privaateigendom, ook van de produktiegoederen ‘een krachtig middel is om de
waardigheid van de menselijke persoon en de uitoefening van de
verantwoordelijkheid op alle gebieden van de menselijke aktiviteit te verzekeren...’
(no. 21).
Een economisch systeem waarin het produktie-apparaat, onder welke vorm dan
ook, in handen blijft van een bevoorrechte groep, kan vanuit een personalistische
visie op de mens en de samenleving niet meer aanvaard worden. Eigendom van
de produktiemiddelen is een natuurrecht, niet het voorrecht van enkelen. Alleen
door het medebezit van de produktiegoederen wordt de fundamentele bezitloosheid
van de arbeidersklasse opgeheven, de proletarische toestand doorbroken en de
grondslag gelegd voor een waarachtig medebeheer.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Indonesië
De in meer dan twintig jaren gevormde mythe Soekarno is de laatste dagen zichtbaar
aangetast. Reeds lang was bekend, dat de economische toestand in het land slechter
en slechter werd en dat Soekarno steeds nieuwe afleidingsmanoeuvres zocht in de
strijd om Nieuw-Guinea en de confrontatiepolitiek tegen Maleisië; ook zijn leuze
anti-nekolim, tegen het neo-kolonialistisch imperialisme, en zijn actie voor een
verbond van de new-emerging forces hadden mede ten doel voor grote taken al
zijn onderdanen samen te binden in wat Soekarno placht aan te duiden met de
Nasakom, de samenwerking van nationalistische en godsdienstige groeperingen
met de communisten om zo de revolutie te voltooien. De communisten werden
geprotegeerd door Soekarno, hetgeen paste in zijn politiek van nauwe samenwerking
met Peking; waarschijnlijk heeft Soekarno zijn prestige onder het volk overschat en
was hij ervan overtuigd, dat de communisten nooit een greep naar de macht zouden
kunnen doen. Hij meende in staat te zijn het anti-communistische leger o.l.v.
Nasoetion te kunnen uitspelen tegen de KPI o.l.v. Aidit en balancerend op deze
twee zijn eigen macht te kunnen handhaven. Wat er zou gebeuren als Soekarno er
eens niet meer zou zijn, bleef de grote vraag en deze werd dringender naarmate
de gezondheidstoestand van de president verzwakte, daar nu beide partijen
probeerden zich van de sterkste positie te verzekeren.
Op 1 oktober beschuldigde plotseling de 30-septemberbeweging o.l.v. overste
Oentoeng een aantal generaals met behulp van de Verenigde-Staatse C.I.A. een
staatsgreep voor te bereiden, reden waarom hij een revolutionaire raad vormde,
die de macht in handen nam. Een aantal hoge officieren werd gevangen genomen
en gruwelijk vermoord; Nasoetion echter ontsnapte en kort daarna wist het leger de
macht weer te hernemen. Het is moeilijk uit te maken wat er nu precies gebeurd is.
Verzon Oentoeng een generaalsputsch als aanleiding voor eigen optreden? Werd
hij gebruikt in een door Peking op touw gezette beweging? Was Soekarno zelf op
de een of andere wijze in Oentoengs opzet betrokken, om zich zo iets meer te
distantiëren van het leger? Waren inderdaad een aantal leden van de gevormde
revolutionaire raad niet op de hoogte van hun lidmaatschap? Feit is in elk geval,
dat nu het leger tracht te profiteren, en daarmee zijn de berichten over de
ontwikkeling in het land er niet betrouwbaarder
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op geworden. Het oefent een strenge censuur uit en er is de legerleiding alles aan
gelegen de gevaren waarin het land verkeert, zo ernstig mogelijk voor te stellen om
des te meer te kunnen optreden als redder des vaderlands.
De invloed van Soekarno is nu sterk verzwakt. Onmiddellijk na de revolte vroeg
men zich af of hij nog leefde, maar enkele dagen later bleek hij levend en wel op te
roepen tot eensgezindheid onder het volk en noemde hij de gebeurtenissen normale
verschijnselen tijdens een revolutie. Zijn oproep om Nasakom te handhaven vond
echter weinig gehoor; er hadden talrijke anti-communistische manifestaties plaats
en ook de huidige minister van buitenlandse zaken, Soebandrio, werd het mikpunt
der manifestanten, daar hij te pro-communistisch zou zijn; tegen Soekarno zelf
keerden de relletjes zich nog niet. Wel hadden zij een verslechtering van de
verstandhouding tussen Djakarta en Peking als gevolg, maar dit betekent nog geen
verbetering van die met de Verenigde Staten. Misschien dat Indonesië zich in de
toekomst wat meer onafhankelijk tegenover Peking zal gedragen, maar de
confrontatie-politiek tegenover Maleisië was ook een leger-affaire en daar zal dus
nog geen einde aan komen, evenmin als aan de strijd tegen de nekolim. Nog steeds
heeft Soekarno blijkbaar zoveel prestige, dat het leger meent hem niet op zij te
kunnen zetten en de mogelijkheid bestaat dat hij er straks toch weer in slaagt de
verschillende groeperingen tegen elkaar uit te spelen. Het zal niet gemakkelijk voor
hem zijn, maar hij heeft wel meer in ernstige moeilijkheden verkeerd.

Rhodesië
In 1963 mislukte de Centraal-Afrikaanse Federatie en achtereenvolgens kregen
Nyassaland en Noord-Rhodesië onder de namen Malawi en Zambia in 1964 de
onafhankelijkheid. Zuid-Rhodesië, dat zich voortaan Rhodesië noemde, wenste
eveneens de onafhankelijkheid, maar de Britse regering stelde als eis, dat de negers
- 4 miljoen tegen ruim tweehonderd duizend blanken - een evenredig aandeel zouden
krijgen in het landsbestuur. De tegenwoordige Rhodesische regering o.l.v. premier
Ian Smith voelt daar niets voor en denkt eerder aan een ontwikkeling als in de Unie
van Zuid-Afrika. Lijnrecht tegen de regering in Londen heeft hij al verschillende
malen er op gezinspeeld over te gaan tot een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring.
Deze Unilateral Declaration of Independence (UDI) vindt niet alleen geen genade
bij de huidige Labourregering in Engeland maar werd ook al door de vorige
conservatieve regering afgewezen. Herhaalde malen heeft Wilson geprobeerd Smith
van zijn voornemen af te brengen, maar deze voelde zich tot nu toe sterk, daar hij
rekende op de steun van de Unie van Zuid-Afrika en van Portugal; hij meende de
openlijke afkeuring van zijn plannen door de V.N. en praktisch de hele Afrikaanse
wereld te kunnen trotseren.
Afgelopen maand dreigde de kwestie op de spits te worden gedreven. Nadat
herhaalde onderhandelingen geen resultaat hadden opgeleverd, ging Smith op 4
oktober naar Londen voor wat hij noemde de beslissende besprekingen met premier
Wilson. Toen ook deze totaal mislukten, en het gevaar voor UDI zeer groot was
geworden, deed de laatste nogmaals een dringend beroep op Smith
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door te wijzen op de zeer ernstige gevolgen van een dergelijke handeling, die hij
een daad van rebellie noemde, waartegen Londen zou moeten optreden door
economische sancties en zelfs volgens sommigen door het gebruik van militair
geweld. Zo bleef men ook na deze fatale 8e oktober praten; een nieuw voorstel van
Wilson om de kwestie voor te leggen aan een missie uit het Gemenebest werd door
Smith verworpen, maar ook nadat deze op 12 oktober naar Rhodesië was
teruggekeerd, bleef er contact tussen beide partijen bestaan. Er bleek toen onder
de blanken in dit land enige twijfel te zijn ontstaan over de juistheid van Smith's visie
en vooral de handelswereld bleek angstig voor de gevolgen van economische
sancties, terwijl er tevens enige onzekerheid bleek te bestaan t.a.v. de houding van
de Unie van Zuid-Afrika.
Mogelijk heeft deze ontwikkeling Wilson geïnspireerd nog een uiterste poging te
doen door een persoonlijk bezoek aan de Rhodesische hoofdstad, Salisbury. Op
de heen- en de terugreis sprak hij met verschillende Afrikaanse regeringsleiders,
felle tegenstanders van Smith, en in Salisbury overlegde hij niet alleen met de
premier maar ook met vooraanstaande neger-oppositieleiders in het land om bij
deze laatste overigens te constateren, dat zij het onderling niet eens waren. Wilsons
reis had het succes, dat hij opnieuw tijd wist te winnen; er zal nu een Koninklijke
commissie gevormd worden bestaande uit een Brit, een Rhodesiër en een
Rhodesisch rechter als voorzitter; men zal spreken over het verlenen van
onafhankelijkheid aan Rhodesië maar de formulering van het uitgangspunt is uiterst
vaag gehouden. Intussen heeft Wilson nu verklaard, dat zijn regering bereid is de
gevraagde onafhankelijkheid te verlenen op basis van de Rhodesische constitutie
van 1961 mits duidelijk blijkt, dat de gehele Rhodesische bevolking hiermee instemt;
hij stelt m.a.w. aan premier Smith de eis te bewijzen, ev. voor bovengenoemde
commissie, dat Smith's bewering dat deze constiutie voor iedereen aanvaardbaar
is, inderdaad ook juist is. Tevens verklaarde hij, dat de Britse regering zich niet a
priori kon verplichten de conclusie van deze commissie te aanvaarden, zelfs als
deze met algemene stemmen zou zijn aanvaard. De toestand blijft dus uiterst kritiek.

Nederland

Beatrix en Claus
Toen begin mei van dit jaar de eerste geruchten omtrent de verloving van prinses
Beatrix met de heer Claus von Amsberg de ronde deden, openbaarde zich reeds
bij een deel van het Nederlandse volk een zeker onbehagen over de keus van de
prinses. Dit onbehagen lag voornamelijk in de gevoelssfeer; men vond het onprettig
dat hét een Duitser was en zelfs een, die deel had uitgemaakt van de
nationaal-socialistische jeugdbeweging en nog net had gediend in het Hitler-leger.
Een regeringsonderzoek naar de antecedenten van de heer von Amsberg leverde
niets nadeligs op en het kabinet, gevormd door de KVP, PvdA en AR, besloot een
goedkeuringswetsontwerp bij de Staten-Generaal in te dienen. Een zeer groot deel
van het volk oordeelde terecht, dat men te veel waarde hechtte aan het feit, dat een
13-jarige jongen in schoolverband lid van
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de Hitlerjugend was geworden, en dat men teveel verlangde van een knaap van 17
jaar, als men van hem dienstweigering verwacht, omdat hij tegen het
nationaal-socialisme zou zijn; zo'n jongen kan nauwelijks beseft hebben wat het
nationaal-socialisme eigenlijk was.
Terwijl bij bezoeken van het verloofde paar aan verschillende steden over het
algemeen een groot enthousiasme door de bevolking werd getoond, vormde zich
ook een comité, dat een petitie tot de Staten-Generaal wilde richten om het
aanvaarden van bovengenoemd wetsontwerp te ontraden. Dit comité meende zelf
geen schijn van kans op succes te hebben, daar bij het uitvoerige overleg tussen
regering en fractie-voorzitters gebleken was, dat slechts de PSP zeker zou
tegenstemmen. Voor deze laatste gold echter als motief niet het verleden van de
heer von Amsberg of zijn Duitser zijn, maar het afwijzen van de monarchie als
staatsvorm.
Hierdoor wordt de kwestie rond dit huwelijk nog meer vertroebeld. Om totaal
verschillende redenen verzetten zich een aantal Nederlanders tegen de goedkeuring
door de Staten-Generaal. Men kan respect hebben voor een aantal van dezen, al
is hun mening te veel bepaald door de herinnering aan wat het Nederlandse volk
in de jaren '40-'45 heeft ondervonden; maar juist zij zullen het niet kunnen waarderen,
dat anderen misbruik maken van de situatie om uitgerekend op dit ogenblik een
koningskwestie aan de orde te stellen. Het aantal Nederlanders dat zou wensen,
dat het goedkeuringswetsontwerp niet zou zijn ingediend is nog geen 10% en het
is dwaasheid, dat 90% van het volk zou wensen, dat prinses Margriet op de troon
zou komen, zoals dezer dagen werd beweerd door een ‘Comité Monarchie’.
De deining rondom het koninklijk Huis is nog vergroot door de publikatie van een
schrijven van drs. Nederhorst, voorzitter van de Tweede Kamerfractie der PvdA,
aan 73 bezwaarden in Nederland, die hem gevraagd hadden om inlichtingen over
de houding van de fractie i.z. het wetsontwerp. Wij willen graag geloven, dat deze
brief niet voor publikatie bedoeld was, maar de schrijver had kunnen en moeten
verwachten, dat de inhoud wel openbaar zou worden. De brief bevat gedeeltelijk
een weergave van het standpunt van de fractie, gedeeltelijk de opvattingen van de
heer Nederhorst zelf. Het eerste deel werd later in de pers gestaafd met passages
uit het Voorlopig Verslag, waarin de inbreng van de fractie heette weergegeven een ietwat vreemde methode, daar elk Voorlopig Verslag slechts spreekt van ‘leden’
zonder naam of partij-aanduiding. Volgens de heer Nederhorst wist de fractie, dat
elke beslissing door een deel van haar aanhang zou worden becritiseerd en heeft
zij nu - uit opportunisme: dit kost ons het minste stemmen? - besloten voor de wet
te stemmen. Ook spreekt schrijver nog over republikeinse neigingen; een republiek
is best, maar niet op dit ogenblik, daar dan een de Quay of Luns aan het hoofd zou
komen. Lagen de zaken anders, als het een Burger of Nederhorst zou zijn? Hier
tussen door staan nog enkele opmerkingen die weinig minder dan een aanval op
de Koningin en de prinses zijn, waartegen deze zich niet kunnen verdedigen. Wij
zouden denken dat de heer Nederhorst moest weten, dat de ministers
verantwoordelijk zijn.
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Zowel de regering, waarin de PvdA partner is, als verschillende andere
fractievoorzitters hebben hun ontstemming over de Nederhorstbrief uitgesproken;
vermoedelijk zal men bij de openbare behandeling van het wetsontwerp op 10
november er nog wel op terugkomen. Of deze zet van de heer Nederhorst ook nog
gevolgen heeft voor zijn positie als fractieleider staat ter beoordeling van de fractie
zelf, die zich tot nu toe geheel achter haar voorzitter heeft geschaard. Begrijpelijk
is overigens, dat deze gang van zaken de samenwerking tussen de beide grote
partijen, KVP en PvdA, geen goed heeft gedaan.
6-11-'65
J. Oomes

België
Op de tweede dinsdag van november - de 9e november, ditmaal - hebben Kamer
en Senaat hun werkzaamheden hervat.
De datum werd van meetaf aan in de Belgische grondwet opgenomen. In de sfeer
van het constitutioneel liberalisme van 1830 was het belangrijk het begin van de
zittijd van 't parlement nauwkeurig te bepalen, om te vermijden dat ooit nog een
koninklijk gezag met absolutistische neigingen in staat zou zijn het parlement op
non-actief te stellen door het manipuleren van de data van de bijeenroeping van
het parlement of het vroegtijdig eindigen of het opschorten van de zittijd. Dat die
bekommernis niet ongegrond was, blijkt momenteel in Frankrijk, waar een sterker
geworden presidentieel gezag zeer ingrijpend de vergaderingsperiode (alsmede
allerlei aangelegenheden van inwendige orde) van het parlement beknot heeft.
Hiervoor bestaat er in België geen gevaar. Dat echter een doelmatige werking van
het parlement een blijvende zorg vergt, bleek uit de rede gehouden door de herkozen
voorzitter van de Kamer, Achiel Van Acker. Hij stelde verschillende concrete
maatregelen voor om de werking van het parlement te verbeteren, o.m. een afwijking
van de sedert 1830 onveranderde tweede dinsdag van november. De voorzitter van
de Kamer wenst die datum met een maand te vervroegen: de tweede dinsdag van
oktober. Alleen in dat geval bestaat er volgens hem een redelijke kans om tijdig
klaar te komen met de begrotingen.

Begrotingsproblemen
Door die verwijzing naar de budgettaire taken van het parlement en naar de
noodzakelijkheid om maatregelen te nemen om deze beter te volbrengen, gaf dhr.
Van Acker de toon aan voor wat daarna zou volgen.
Eerste-minister Harmel hield nl. een rede die grotendeels gewijd was aan
vraagstukken in verband met de begroting 1965 en de begroting 1966. Van de
begroting 1966 lagen op dat ogenblik nog alleen maar de grote lijnen vast, maar
men wist al dat het veel moeite zou kosten om ze tijdig aan het parlement voor te
leggen. Eens te meer zal het parlement dus einde december niet klaar zijn met de
debatten over de begrotingen en zal het veel moeite kosten om tijdig althans de
formele goedkeuring te verkrijgen van de twee begrotingen die op 1 januari van het
nieuwe jaar wegens juridische redenen dienen afgehandeld:
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de rijksmiddelenbegroting en de begroting van landsverdediging, die de voor elk
jaar afzonderlijk vast te stellen militiewet omvat, welke de grondslag is van de
oproepingen van nieuwe recruten in dat jaar.
De louter formeel-juridische zijde van het probleem is echter niet de belangrijkste.
Het komt erop aan dat het parlement effectief de opdracht uitvoert die een van zijn
voornaamste bestaansredenen is, nl. de goedkeuring van en de controle op de
overheidsbegrotingen.
Dat werd omstandig toegelicht door dhr. Harmei, wiens betoog twee zwaartepunten
had. Eensdeels een beschrijving van de thans bestaande budgettaire moeilijkheden.
Anderdeels de aankondiging van maatregelen om de budgettaire controle tot een
werkelijkheid te maken.
Wat het eerste punt betreft, weet men nu dat het met de begroting 1965 slecht
verlopen is: De gewone begroting was door de toenmalige minister van financiën
voorgesteld en door het parlement goedgekeurd op basis van 163 miljard fr
inkomsten. Ze vertoonde theoretisch een boni. In werkelijkheid moet de regering
Harmel niet minder dan 23,1 miljard frank bijkredieten vragen (waarvan 20,5 miljard
fr voor het lopende dienstjaar) en is er een begrotingstekort van ‘nagenoeg’ 13 à
14 miljard.
De aangroei van de begrotingen beantwoordt in genen dele aan de normen die
de elkaar opvolgende regeringen zelf gesteld hadden. Op basis van een theoretische
opvatting die we hier niet hoeven te onderzoeken, stelt men dat de Belgische gewone
begroting niet sneller mag groeien dan met 6 á 6,5% omdat ze aldus parallel en in
evenwicht met de groei van het nationaal produkt zou blijven, verhoogd met een
paar percenten waarin de bestendige lichte inflatoire druk tot uiting komt.
Dat doel is echter lang niet bereikt. Volgens dhr. Harmel was het begrotingsaccres
in 1961-1964 7,5% geweest, iets te veel maar het streefgetal lag niet helemaal
buiten het bereik. Van 1964 op 1965 groeide de staatsbegroting aan met 13,3%,
een zo aanzienlijke afwijking t.o.v. de norm, dat ook de outsider begrijpt dat de zaken
de toenmalige minister van financiën, dhr. Dequae, uit de hand gelopen zijn. Met
een gewone begroting voor 1966 die de 200 miljard bereikt, is de aangroei nog 10%
ten opzichte van de werkelijke begroting 1965. Na de ‘fataliteitsbegroting van 1966’
komt er zeker nóg een moeilijke begroting, die van 1967. ‘Het is duidelijk dat, tenzij
men bereid is van nu tot 1970 nog herhaaldelijk beroep te doen op aanzienlijke
aanpassingen der bijdragen voor maatschappelijke zekerheid of op belastingen,
onmiddellijk in verscheidene sleutelsectoren maatregelen, dikwijls wetgevende,
zullen moeten getroffen worden om het groeiritme der staatslasten gevoelig te
beperken’, zei de eerste-minister. Aldus omschreef hij het terrein waar over het lot
van zijn regering zal beslist worden.

Niet zeer sterke regering
De indruk bestaat in politieke kringen dat dhr. Eyskens, minister van financiën, meent
dat deze regering inzake de butgettaire sanering veel verder dient te gaan dan wat
tot nog toe in de schets van de begroting 1966 duidelijk is gewor-
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den. Maar ingrijpende financiële maatregelen veronderstellen dat de politieke
samenhang van de regering stevig is. Wat dit betreft geeft de huidige formatie slechts
beperkte redenen tot voldoening. Een van de regeringspartijen, de Belgische
Socialistische Partij, heeft het moeilijk gehad om haar eigen aanhangers te overtuigen
dat een deelname aan de regering wenselijk was. Haar Waalse vleugel stemde in
grote meerderheid tegen de huidige formatie. Ook de C.V.P. ondervindt last vanwege
de sociale stratificatie van haar leden en wegens de uiteenlopende desiderata van
de organisaties die in haar basis werkzaam zijn.

Pressure- en belangengroepen actief
Wat dat betreft was reeds begin oktober een opmerkelijk optreden van de
vakbeweging te signaleren: het (socialistisch) Algemeen Belgisch Vakverbond en
het Algemeen Christelijk Vakverbond publiceerden toen een gemeenschappelijk
eisprogramma, gericht tot het Verbond van de Belgische Nijverheid en tot de regering.
De punten die erin vervat zijn hebben betrekking op wel bepaalde sociale regelingen
die de vakbonden wensen te doen wijzigen ten gunste van de loon- en
weddetrekkenden, somtijds binnen een nauwkeurig aangeduide tijdspanne, bijzonderheid die de discussie van het gemeenschappelijk actieprogramma niet zal
vergemakkelijken. Dit optreden werd meestal geïnterpreteerd als een zet tegen de
regering, of beter gezegd tegen de minister van financiën, de heer Eyskens, die
door de socialistische regeringspartner wel eens als een verdachte bejegend werd.
Ook op het gebied van de Vlaams-Waalse betrekkingen zal de regering talrijke
moeilijkheden het hoofd moeten bieden. Er dient herinnerd aan het feit dat dit
parlement een grondwetgevende vergadering is. Of er een redelijke kans bestaat
dat een ontwerp van grondwet opgesteld en goedgekeurd wordt met een
tweederde-meerderheid? Het lijkt twijfelachtig, al hebben de voorzitters van de
wetgevende vergaderingen en de eerste-minister aan de opdracht van deze
constituante herinnerd. Het zou niet de eerste maal zijn dat een grondwetgevende
vergadering van haar machten geen gebruik maakt.
Er tekent zich momenteel een sterke spanning af tussen de duidelijk uitgedrukte
collectieve Vlaamse standpunten inzake het statuut van de hoofdstad en de houding
van de Brusselse gemeentebesturen. Er is in Waalse milieus een actie aan de gang
voor de terugkeer van de Voerstreek naar de provincie Luik, gepaard met rumoerige
betogingen en in de hand gewerkt door Luikse gemeente- en provinciebesturen die
in dit geval niet aarzelen te ageren op een terrein dat wettelijk het hunne niet is.
Daartegenover staat een harder wordend Vlaams verzet. Op 13 oktober werd
aan de regering een memorandum inzake culturele autonomie overhandigd,
geredigeerd door een werkcommissie samengesteld uit vooraanstaanden uit de
wetenschappelijke, sociale en culturele sector in Vlaanderen en uit leden van de
Cultuurraad voor Vlaanderen. Aan dit initiatief, dat in zeer ruime kringen steun heeft
gevonden, zijn o.m. verbonden de namen van de hh. Julien Kuypers,
ere-gevolmachtigd minister; prof. A. Verhulst, voorzitter van Willemsfonds; kannunik
Daelemans, hoofd van het Secretariaat van het katholiek onderwijs.
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In het memorandum wordt aangedrongen op de tot standkoming van een cultureel
pact in België, naar analogie van het schoolpact. Het memorandum beschouwt de
cultuurraden, zoals die voorgesteld werden door het driepartijen-overleg begin 1965,
als een gunstig uitgangspunt voor de totstandkoming van een culturele autonomie,
maar stelt een aantal verbeteringen voor. Tenslotte wordt ook gewezen op de
noodzakelijkheid van een absolute splitsing (per taalgemeenschap) van het ministerie
van openbaar onderwijs.

Taalpetities in Straatsburg
In Vlaanderen heeft men de indruk dat een geregelde aanval ondernomen wordt
op het moeizame terrein dat de op elkaar volgende strijdbare Vlaamse generaties
veroverd hadden. Zo interpreteert men ook de thans bij het Europese Hof te
Straatsburg aanhangige taaipetities, die uitgaan van taalminderheden in Vlaanderen.
Dit zijn geen ethische minderheden, maar sociale groepjes die weigeren zich van
de taal der eigen volksgemeenschap te bedienen. In Vlaanderen heeft men thans
een gevoel van onbehagen wat de rol van het Europese Hof van Straatsburg betreft.
Men dient arresten af te wachten, maar indien deze een bedreiging zouden zijn voor
de werking van de onvolledige en gebrekkig toegepaste wetten die de Vlamingen
noodzakelijk achten voor de bevestiging van hun eigen collectieve persoonlijkheid,
zou voor elke kleine natie de Europese integratie naar huidig model veel van haar
aantrekkelijkheid verliezen. Wat dient men wel te denken van een gerechtshof dat
op geen enkele wijze bijdraagt tot de verbetering van de situatie der in West-Europa
gemakkelijk aan te wijzen ethnische minderheden, maar dat wél in beweging komt
ter verdediging van de prerogatieven van een kapitalistische en zich zelf-isolerende
minderheid van Vlamingen? Dat is de sfeer waarin momenteel in vele Vlaamse
milieus geoordeeld wordt over het Hof van Straatsburg.
Als andere uiting van het groeiende Vlaams besef van een algemene belegering
van de nog zeer onvoldoende bevestigde stellingen, dient beschouwd een
gemeenschappelijke stellingname van het Davidsfonds, het Willemsfonds en het
Vermeylenfonds, waarin de fundamentele eisen van de Vlaamse gemeenschap
nogmaals uiteengezet worden: een teruggrijpen naar wat de essentie uitmaakt van
een eeuw Vlaamse Beweging.
Bij de beoordeling van de toestand in Vlaanderen dient men ook rekening te
houden met een steeds aanwezige algemene sfeer, die de Waalse en Brusselse
politici niet aanvoelen, en waarmee ook de meeste Vlaamse beroepspolitici te weinig
rekening houden. Een incident als datgene dat zich bij legermanoeuvres te Diksmuide
rond het IJzermonument voorgedaan heeft op 28 september, werkt in het Vlaamse
gemoed veel dieper na dan de leiding van de Staat en van de Belgische partijen
vermoeden.

Vernieuwd universitair leven
Met de ingang van het nieuwe academiejaar is ook een begin gemaakt met de
uitbreiding van het universitair onderwijs. Dit houdt o.m. in dat te Antwerpen op 6
oktober de Universitaire Faculteiten St Ignatius als een volwaardige
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instelling van een meerdere faculteiten omvattend geheel hun bestaan begonnen
zijn, op de basis voorzien door de expansiewet van april 1965. De dag nadien stak
te Antwerpen het nieuwe Rijksuniversitair Centrum van wal, niet zonder een zeker
wanklank wegens de eenzijdige en partijpolitieke samenstelling van de Raad van
Beheer, en wegen sommige andere onbevredigende beschikkingen, die door de
rector, Prof. Massart, een ‘keurslijf’ genoemd werden die de ontplooiing van het
Rijksuniversitair Centrum bemoeilijken.
Op 12 oktober begon de Katholieke Universiteit-Leuven met haar candaturen te
Kortrijk, en op andere data zetten de vier universiteiten het academiejaar in met
diverse beschouwingen over de organisatie van het universitair en wetenschappelijk
leven, dat een van de voornaamste problemen van het land is. Meer bepaald te
Leuven blijft de kwestie van de aardrijkskundige inplanting gesteld van een
universiteit die meer dan 18.692 ingeschreven studenten telt, waarvan 9.931 in het
Nederlandse taalstelsel. De aangroei bedroeg dit jaar 937 Nederlands- en 793
Franstalige studenten.

Provinciale raden
Op 1 oktober werd de gewone zittijd van de provincieraden geopend. Voor de
provinciegoeverneurs is dit traditioneel een gelegenheid om enkele actuele
vraagstukken van het provinciaal beleid in relief te stellen, waarna de provincieraden
hun gewone werkzaamheden aanvatten. Hun taken liggen nog steeds veeleer op
het administratief-controlerende vlak. Hun werkelijke ‘impact’ op het openbaar leven
is niet van ingrijpende aard. Naar gelang van de zin voor initiatief van de bestendige
afgevaardigden werd daarnaast een bedrijvigheidsgebied geschapen op het gebied
van economische promotie, cultuur, onderwijs, maatschappelijk werk. Meermaals
bleek dat de provincieraden tot werk van betekenis in staat zijn als ze bezield worden
door een sterker zelfbewustzijn. De provincieraad van Oost-Vlaanderen wijdde een
bespreking aan een vraagstuk dat weldra van meer dan louter provinciaal belang
zal worden, nl. de uitbreiding van de haven van Antwerpen op de linkeroever van
de Schelde, op grondgebied van gemeenten die tot de provincie Oost-Vlaanderen
behoren. Er zijn tekenen die erop wijzen dat de provincie Oost-Vlaanderen niet
bereid is tot een louter passieve houding, die zou neerkomen op het afstaan van
grondgebied dat een aanzienlijk aangegroeid economisch belang gekregen heeft.
De provinciale en de plaatselijke autoriteiten van Oost-Vlaanderen streven naar de
vorming van een nieuw intercommunaal gezagslichaam, waarin naast de Stad
Antwerpen ook de Oost-Vlaamse administratieve entiteiten zouden vertegenwoordigd
zijn in een bestendig en organiek verband. Dat zou dan een stap kunnen zijn naar
een nieuwe aanpak van het havenbeleid, meent men te Gent, nu toch met
toenemende duidelijkheid blijkt dat, zelfs louter geografisch, het havenbeleid niet
kan samengeperst worden binnen stedelijke of provinciale, of zelfs louter nationale
grenzen.
Ook in het gemeentelijk beleid te Antwerpen is het vraagstuk van de uitbreiding
van de haven op de Linker Schelde-oever aan de orde gesteld.
11-11-1965
Hektor de Bruyne

Streven. Jaargang 19

279

Forum
Wijsgerige achtergronden van Bultmanns school
Het dagblad Trouw bracht zaterdag 7 augustus jl. een belangwekkend interview
met Karl Barth. Aan het eind hiervan werd hem gevraagd, welke perspectieven hij
zag. De grote protestantse dogmaticus antwoordde volgens het verslag prompt dat
hij geen profeet was, maar vermeldde wel enkele gunstige en ongunstige
verschijnselen die hem heden ten dage opvielen. Er wordt z.i. in sommige landen
veel beter gepreekt dan vroeger, maar hij meende dat we theologisch weer bij een
dieptepunt zijn aangeland. Twee symptomen noemde hij daarvan: John A.T.
Robinson en Rudolf Bult-mann. Over de vrijzinnig-anglikaanse bisschop van
Woolwich heet het o.a.: ‘In Engeland verscheen een boek van Robinson, een
geestloos boek, waarover ik mij schaam dat het in de honderdduizenden exemplaren
gedrukt en gelezen wordt’.
Evenmin mals is zijn oordeel over Bult-mann, die mede aan Robinson zijn faam
bij ‘the general Digest-reader’ dankt, en over de katholieke Bultmannianen. De
monografie en de vele passages in de Kirchliche Dogmatik die Barth wijdde aan de
Marburgse emeritus, verloochent hij niet. Men leze ook eens wat Prof. Miskotte's
2

Als de goden zwijgen ( Haarlem, 1965) zegt aan het adres van Bultmann, Bonhoeffer
en Tillich, de drie namen die vaak vallen in Honest to God. Hij windt er evenmin
doekjes om, en we mogen hem daar dankbaar voor zijn wegens de ernst van de
zaken die hier in het geding raken.
Binnen het protestantisme zijn zeker niet alleen theologen uit de Barthiaanse
hoek in het geweer gekomen. Enige tijd geleden noemden wij hier de filosoof
Zuidema, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en zijn belangrijke
kritische studie Konfrontatie met Karl Barth (vgl. Streven, juni 1964, pp. 901-904).
Graag vestigen we nu de aandacht op een werk dat hij eind vorig jaar publiceerde:
1
Van Bultmaan naar Fuchs . Zuidema lijkt ons iets te bescheiden inzake de actualiteit
van zijn onderwerp, wanneer hij het ‘een vraag’ noemt, ‘of niet eerder Bultmann dan
Karl Barth momenteel de eerste viool speelt onder de niet-Rooms-Katholieke
theologen van onze tijd’ (5). Dit is amper een vraag. Een tweede bescheidenheid
nemen we hem eveneens bijna kwalijk. Hij heeft nl. nogal wat gepubliceerd over de
existentiefilosofie, ook die van Martin Heidegger. Welnu, in de hier te bespreken
studie komt deze Marburgse wijsgeer dikwijls ter sprake, en daarom zou het voor
de lezer van belang zijn, verwezen te worden naar de Heidegger-interpretatie en
-kritiek die Zuidema elders heeft verantwoord.
Van theologische zijde is wel opgemerkt dat Bultmann en zijn leerling Ernst Fuchs
in dit boekje teveel als filosoof

1

Prof. Dr. S.U. Zuidema, Van Bultmann naar Fuchs. Een studie over de studeerkamer van de
predikant, T. Wever, Franeker, z.j. (1964), 96 pp., f 7,50.
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behandeld zouden zijn. We gaan hier niet de aloude ‘Streit der Fakultäten’ uitvechten,
maar zouden willen opmerken dat het schrijvers goed recht is, zich methodisch te
beperken. Welnu, hij geeft ons hier een bepaalde doorsnede van de beide
nieuwtestamentici en hun hermeneutiek, hij toont ons enkele wijsgerige motieven
die een rol spelen in de prolegomena en de praktijk van hun exegese. Daar is genoeg
behoefte aan. Niemand kan in alles gespecialiseerd zijn, de verschillende faculteiten
en secties zullen kritisch kennis moeten nemen van elkaars resultaten, reserves of
ontsporingen. Men kan zowel exegeten als dogmatici net iets te vaak en te vlot een
taaleigen horen gebruiken waarvan zij de filosofische implicaties niet altijd door
hebben. O.i. speelt de wijsbegeerte noodzakelijkerwijs een rol in heel de theologische
faculteit, of men zich daar nu van bewust is of niet. Een ook-theologisch gevormd
vakfilosoof als Prof. Zuidema kan in de Bultmann-controvers daarom goede diensten
bewijzen.

Filosofische motieven in bijbelexegese en -hermeneutiek
Zuidema raakt wezenlijke methodische problemen van de uitleg der H. Schrift, als
hij kritisch de verhouding nagaat tussen drie grootheden die men vaak aanduidt als:
existentiële ervaring, existentiale interpretatie en historische kritiek. Iedere oud- of
nieuwtestamenticus die genoemde onderscheidingen als vanzelfsprekendheden
hanteert en hiermee evt. de betrouwbaarheid van Gods geboekstaafde openbaring
wil ontwrichten, moest voor straf eens deze publikatie lezen. Het zou een verfrissend
bad voor hem zijn, religieus en wetenschappelijk. De auteur wijdt aan de zogeheten
existentiële ervaring en aan de existentiale interpretatie twee aparte hoofdstukken.
Daarna confronteert hij ze met elkaar en met de historisch-kritische exegese.
Het begrip ‘existentie’ heeft ook tegenwoordig een hele gamma van betekenissen,
maar het is niet ongewoon dat men de beweerde directheid en evidentie van wat
men als existentiële ervaring beschouwt, uitspeelt tegen alles wat zweemt naar
objectieve leer, laat staan naar dogma's. Continuïteit en stabilisering heet dan bij
voorbaat ‘star’. Het spreken over Gods heilshandelen en onze heilsgeschiedenis
gaat bij sommigen samen met een doodzwijgen of loochenen van heilsfeiten. Een
knap bijbelfiloloog zei ons eens: ‘Het heilsgebeuren laat zich niet objectiveren’. Hij
was zeer beslist, maar misschien ook zeer argeloos, want zijn interpretatie van de
termen ‘gebeuren’ en ‘objectivering’ hield meer filosofie in dan hem duidelijk leek
te zijn. Zuidema laat zonneklaar zien dat heel dit spreken over de existentie ondanks
zichzelf, maar ook krachtens innerlijke noodzakelijkheid, zelf weer een leer is, die
bepaald niet ondogmatisch van pretentie blijkt. Wie elke ‘Aussage’ met behulp van
de ‘Existenz’ voor waardeloos en ontaard wil verklaren, valt in zijn eigen zwaard:
hij eist voor deze ‘Aussage’ toch enige zin op en werkt bovendien met zijn
‘Existenz’-begrip, met zijn leer over o.a. de verhouding tussen ‘Aussage’ en ‘Existenz’.
De spitse kritiek op Heidegger (19,74) en Ernst Fuchs (44-46) in dezen is goud
waard. Toen wij Fuchs zelf lazen, beleefden we ook een ogenblik vol verrassing,
toen hij ineens ging spreken over ‘ein bleibendes Verdienst Martin Heideggers’ (Zum
2

hermeneutischen Probi em in der Theologie [ Tübingen, 1965], 246). Juist het
blijvende karakter van die verdienste doet wat onverwacht statisch aan.
Zuidema karakteriseert scherp, hoe dit existentialistische mensbeeld doorwerkt
in veler ‘existentiale’ bijbeluitleg. Men interpreteert eerst ons menszijn op een zeer
bepaalde manier en gaat vervolgens aan de hand hiervan na, wat er in bijv. het
Nieuwe Testament openbaringswaarde zou kunnen hebben en wat niet. Schrijver
is goed op dreef, als hij de vinger legt op de tegenstrijdigheden waarin men zich
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hier telkens weer verstrikt: ‘De fenomenologie wil de struktuur der existentie bepalen,
en de existentie wil de struktuur der fenomenologie bepalen’ (53 v.). M.a.w. dit
gevecht om de voorrang is binnen deze gedachtengang zowel noodzakelijk als
uitzichtloos. En in zijn betoog weet hij de volgende glasharde paradoxen ook glashel-
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der te maken: ‘Existentiefilosofie en existentiale interpretatie delen h.i. het
onmededeelbare mede, maar kunnen op geen enkele wijze de mededeelbaarheid
meedelen van het onmededeelbare, of zij verduisteren, naar eigen leer, deze
mededeelbaarheid en a fortiori het onmededeelbare door hun mededeling’ (57). Dit
is knap woordenspel, maar ook een argumentatie die men niet naast zich neer kan
leggen. Zuidema zou zich verder op Jaspers' Bultmann-kritiek kunnen beroepen,
wanneer hij opmerkt: het is juist binnen de gedachtengang van deze existentiale
uitleggers pure willekeur en inconsequentie, wanneer ze zich toch ineens weer gaan
oriënteren aan bepaalde historische fenomenen, of dit nu bijbelteksten dan wel
uitspraken van dichters en wijsgeren zijn.
Zo zijn we dan terechtgekomen bij de functie van de historische kritiek in de
verschillende methodologieën der existentialistische nieuwtestamentici. Prof. Zuidema
ontkent de invloed niet die er van de geschiedkundige en filologische
bijbelwetenschap is uitgegaan op de wijsbegeerte. Toen schr. en wij daar eens over
converseerden, bleken we alle twee van mening, dat de r.k. en rechts-protestantse
exegeten lange tijd door gebrek aan vakmanschap of visie het modernisme hebben
uitgelokt. Maar in dit boekje belicht hij vooral de omgekeerde invloed, nl. van de
filosofie op de historisch-kritische interpretatie.
De wijsgerige houding van bepaalde exegeten moet wel bij voorbaat afkerig zijn
van een gezaghebbende openbarings-codex of van Christus' verrijzenis zoals het
N.T. die predikt. Dergelijke massiviteiten zijn hun te ‘handgreiflich’, zij houden niet
van rotsen, maar alleen van oeverloze stromen. De vrijzinnige kritische tradities zijn
voor hen op dit punt dus aanvaardbaar en welkom. Maar het is karakteristiek, hoe
hun type van existentialisme aan de wetenschap nooit lijkt te kunnen toestaan dat
deze de historische feitelijkheden van Jezus' bestaan en vooral ook van Zijn
kruisdood zal ondergraven. Zowel Van den Bergh van Eysinga als de traditionele
islamitische opvatting schijnt dus a priori, en niet op grond van empirisch
geschiedkundig onderzoek, te worden afgewezen door dit
systeem-tegen-wil-en-dank. Het zou interessant zijn als de verschillende leerlingen
van Bultmann eens op deze principiële opmerkingen van Zuidema wilden ingaan.
Het grote publiek vreest of hoopt vaak dat de ‘Entmythologisierung’ het christendom
enkel te lijf gaat met de breekijzers van de roemruchte ‘onbevooroordeelde
feitenkennis’, maar zo simpel liggen de zaken toch niet.
Prof. Zuidema heeft ons een belangrijke dienst bewezen. Exegeten en dogmatici
kunnen zich met behulp van zijn werk bezinnen op de filosofische, vooral ook de
onbewust filosofische, ideeën die er in hun vakmilieu circuleren. Wijsgeren leren
bepaalde existentiefilosofieën nader kennen door de consequenties die zij zouden
hebben voor de bijbelwetenschap. Zo betoogt hij dat Bultmann aansluit bij de eerste
periode van Heidegger en Fuchs bij de tweede; hij wijst zowel de overeenkomsten
als de verschillen aan tussen de besproken auteurs, c.q. hun ontwikkelingsfasen.
Met zijn stringente kritieken maakt hij ons attent op problemen die hier rijzen. Deze
studie moest men eens grondig bespreken op interfacultaire en interconfessionele
bijeenkomsten. De geest waarin hij de vragen benadert, is zowel voor het geloof
als voor de wetenschapsbeoefening stimulerend. Wie in onze tijd een boek als dit
schrijft, is geen laffe conformist, maar een moedig denker.
P. den Ottolander

Nieuwe Nederlandse literatuur
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Vestdijk is iemand die zoveel schrijft dat één uitgever hem niet aankan. Vandaar
dat Nijgh & Van Ditmar en de Bezige Bij een afspraak hebben, dat zij om de beurt
een nieuwe roman van Vestdijk publiceren. Dit najaar was Nijgh & Van Ditmar weer
aan de beurt, ditmaal met Zo de ouden zongen.... Een jeugdroman die duidelijk
verwantschap vertoont met de bekende Anton Wachterromans. Tegelijkertijd
verscheen een herdruk in
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paperback van Vestdijks omstreden De toekomst der religie (Van Loghum en
Slaterus).
Dankzij subsidies van vele zijden is het mogelijk om de volledige ‘Toneelwerken’
van Herman Heijermans in drie delen dundruk voor slechts f 25,- in uw bezit te
krijgen. Uitgever Van Oorschot rekent er dan ook op dat deze uitgave (eenmalig)
snel uitverkocht zal zijn. Van dichter?, romanschrijver?, toneelschrijver?, Hugo Claus
verscheen zijn Verzamelde Gedichten 1948-1963 (Bezige Bij) met tal van nog niet
eerder in boekvorm gepubliceerde gedichten en gedichten uit nu reeds onvindbare
bundels. Na jaren verscheen weer een nieuwe roman van Clare Lennart, Twintig
ramen aan de straat (Nijgh & Van Ditmar), een verhaal over de verschillende
bewoners van een bepaald huis, wier levens zich verstrengelen. Van een andere
schrijfster, Aya Zikken, eveneens een nieuwe roman Code voor Donder
(Arbeiderspers).
R. Blijstra heeft bekendheid gekregen door zijn beoefening van een niet alledaags
literair genre, de dialoog. Hij heeft nu weer vier nieuwe dialogen verzameld onder
de titel Zij van ons (Arbeiderspers).
Eduard Visser die pas onlangs met een verhalenbundel debuteerde, liet nu al
weer een tweede bundel het licht zien De rode miereneter (J.M. Meulenhoff). Het
maandblad Ratio, nog onlangs in het nieuws door zijn speciale aflevering gewijd
aan het weekblad Elsevier, heeft in juni van dit jaar een nummer gevuld met bijdragen
van negen Nederlandse auteurs. Het zijn verhalen gewijd aan het thema Dood in
drukkerij, een door de redactie van Ratio uitgezocht krantebericht. Deze verhalen
zijn nu door J.M. Meulenhoff nog eens als pocket herdrukt. Tot de auteurs behoren
Peter van Gestel, Rudolf Geel en Isaac Faro. Van Dr. H.W. Van Tricht's belangrijke
studie over Louis Couperus verscheen bij Bakker/Daamen een herziene en
vermeerderde paperbackherdruk. Van Tricht die zijn boek als ondertitel ‘Een
verkenning’ meegaf, bestudeert hierin het gedrag van Couperus' hoofdpersoon in
het licht van diens homofiele geaardheid. Tegelijkertijd verscheen bij J.M. Meulenhoff
een herdruk van Couperus' roman uit de Griekse mythologie Herakles. Couperus
is ook één van de opgenomen schrijvers in Van Roddelpraat en Literatuur (Querido),
een bloemlezing met werk van Nederlandse schrijvers uit het voormalig
Nederlands-Indië.
Drie nieuwe poëziebundels bij uitgeverij Querido: van Leo Vroman verscheen de
bundel Almanak waarin o.a. zijn maandgedichten uit het Hollands Maandblad zijn
opgenomen, naast allerlei notities van zijn vrouw en kinderen uit zijn agenda; van
Victor van Vriesland de weinig omvangrijke bundel Ondoordacht met poëzie van
overpeinzende en beschouwende aard en van J. Bernlef Ben even weg waarin hij
nog consequenter dan in zijn vorige bundels de idee hanteert, dat alles bruikbaar
is in een gedicht.
Samen met K. Schippers schrijft Bernlef regelmatig interviews voor het blad De
Gids. Een aantal van deze interviews is nu gebundeld onder de titel Wat zij bedoelen
(Querido) en u vindt er o.a. gesprekken met Lehman, Holsbergen en Maurice Gilliams
in.
J.M. Meulenhoff zorgde voor drie prozadebuten. De jongste debutant is 21 jaar
en heet Jacq Firmin Vogelaar. Zijn boek De komende en gaande man ziet hij zelf
niet als roman maar als een geheel van stukken realiteit. Ook Michael Tophoff noemt
zijn De falende stad geen roman of een verhaal, maar een tekst. Duidelijke trekken
van het conventionele verhaal vinden we nog wel in Henk van Kerkwijks De stervende
dode.
Een blijk van in welke mate Achterberg de dichters van vrijwel elke generatie heeft
beïnvloed, vindt u in Dichter bij Achterberg (Nijgh & Van Ditmar). In deze bundel
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verzamelde Wim Hazeu naast een lijst van publikaties over Achterberg meer dan
vijftig gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters, die alle aan Achterberg
gewijd zijn. Bewondering voor hem blijkt niet aan leeftijd gebonden te zijn: A. Roland
Holst en Gaston Burssens werden in de vorige eeuw geboren, terwijl de jongste
bijdragen zijn van mensen die in de Tweede Wereldoorlog geboren zijn, zoals Rob
Leopold en
Jaco Groot
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Beeldende kunst in Nederland
Martial Raysse
In de rimpelloze vijver van dit expositieseizoen was de grote tentoonstelling van
Martial Raysse in het Stedelijk Museum te Amsterdam een plezierige steen. Op nog
geen worp afstand van de met zoveel eerbied tegemoet te treden Van Goghs hingen
en stonden vorige maand ruim tachtig objecten, doeken en constructies vaak in
schreeuwende fluorkleuren, aangevuld met felle neonbuizen. De maker van dit werk,
de nu bijna dertigjarige Raysse, werd in Golfe Juan geboren, hij woont en werkt in
Nice en New York. Hij was vertegenwoordigd op de exposities ‘Dylaby’ (Amsterdam,
1962) en ‘Nieuwe Realisten’ (Den Haag, 1964). In 1959 had hij een eigen
tentoonstelling in Galerie d'Egmont in Brussel. Voorts was werk te zien op
groepstentoonstellingen in Gent (1964) en Brussel (Paleis voor Schone Kunsten
‘Pop-art, Nieuw Realisme etc’, 1965). Over zichzelf en z'n werk zegt hij in de fraai
verzorgde catalogus onder meer: ‘Het enige wat de kunstenaars op de machine of
op de talloze halfartistieke werelden die zich van de machine bedienen voorhebben,
is dat zij, hoe dan ook, de dingen altijd veel slechter doen - omkering van de polen,
de vernietiging zelf, dat is hun terrein. Deze idee voegde zich bij mijn voorliefde voor
slechte schilders - in hun onhandigheid ligt iets ontroerends, want, op zoek naar
echte emotie, zondigen zij tegen alle regels van het spel. Ik heb het leven tenslotte
gevonden in de kleur - in de plastieken, de fluoriscenties, het neonlicht, kunstlicht
en nu in de valse verbindingen, de wanverhouding, in de slecht gemaakte, mislukte,
afzichtelijke schilderijen vol fouten, in de slechte smaak, het afgrijselijke, tenslotte
vooral in alles wat artificieel is. Ik ben net terug van de supermarkt waar ik lakens
heb gekocht: “Hoe groot is het bed?” wilde de verkoopster weten. “Het is niet voor
een bed, mevrouw, ik ben van plan een berg te maken”. Wat zei ik ook weer? O ja!
Leve het leven!’
De objecten en doeken van Martial Raysse zijn fascinerend: rauw, schreeuwend,
verhevigd van kleur en tegelijkertijd toch innemend, boeiend, afwisselend,
humoristisch. Wie zegt dat pop-art een zielloze, bloedarme en saaie vertoning is,
heeft deze expositie niet gezien, heeft deze titels niet gelezen. Gelukkig is er de
kans een deeltje van de schade in te halen: het Stedelijk Museum bezit thans vier
van de beste werken, waaronder het kostelijke ‘Spring Morning’, een verrassend
doek van schel veronees groen, waarvan - boven een paar plastic bladeren - de
linkerhoek gevormd wordt door een gifgroen neonbuisje.
Naast de kracht van Raysse doet de vroeggestorven Yves Klein, waarvan in
hetzelfde museum nog tot en met 19 december werk te zien is, loodzwaar, cerebraal
en soms overdreven pretentieus aan. Op de retrospectieve tentoonstelling doet
niets meer denken aan de schok die Klein enkele jaren geleden veroorzaakte toen
hij met verf ingesmeerde naakte vrouwen zich tegen blanko doeken liet drukken.
Samen met zijn blauwe naakten en zijn effen gouden schilderstukken is deze
voormalige baanbreker nu veilig opgeborgen in de kunstgeschiedenis.

10 jaar SBK
De Stichting Beeldende Kunst bestond onlangs tien jaar. Ze stelt zich ten doel
eigentijdse Nederlandse schilderijen en grafiek tegen een bescheiden
deelnemersbijdrage binnen het bereik van haar leden te brengen. Daartoe heeft ze
een uitleensysteem ontworpen, waarbij iedere deelnemer (f 54,- per jaar) op het
uitleenbureau uit een grote collectie kunst 8 schilderijen, etsen, litho's en tekeningen
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per jaar kan uitzoeken, twee per kwartaal, om gedurende drie maanden thuis in
bruikleen op te hangen. De deenemers genieten daarenboven nog enkele
voorrechten, waaronder een korting van maximaal 45% bij aankoop van werk uit
de collectie. De stichting beschikt over een opslagruimte en een expositiezaal,
welwillend afgestaan door boekhandel Vlieger in het winkelpand Amstel 46,
Amsterdam. Ter gelegenheid van het
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tweede lustrum organiseerde de stichting van midden oktober tot half november
een expositie van schilderijen, tekeningen en grafiek in Museum Fodor te Amsterdam,
waaraan werd deelgenomen door een aantal beeldende kunstenaars van wie ook
werk in de uitleencollectie is opgenomen. De opbrengst van de - door de kunstenaars
afgestane - verkochte werken komt o.a. ten goede aan de verbetering van de
expositieruimte aan de Amstel.
Het werk van de stichting draagt ontegenzeggelijk een sympathiek karakter en
zal er zeker in slagen een aantal mensen dichter en regelmatiger in aanraking te
brengen met moderne kunst. Het staat of valt in mijn ogen evenwel met de kwaliteit
van de uitleencollectie. Persoonlijke ervaringen en een bezoek aan de
jubileumexpositie hebben mij van dit laatste niet al te zeer overtuigd. Het niveau
van de tentoonstelling was over het geheel genomen matig tot slecht. Alleen Leo
Dooper, Frieda Hunziker, Theo Bitter, Roelof Frankot, Dick Zwier en toch eigenlijk
ook wel Rob Schotman en Pieter Defesche waren meer of minder duidelijk boven
de middelmaat. Er was weinig recent werk, de prijzen waren buitensporig hoog. Een
grotere medewerking van goede kunstenaars en een sterker ontwikkelde (zelf)kritiek
mag men de organisatoren voor de komende jaren wel toewensen. Het leggen van
een brug over de kloof vol onbegrip tussen publiek en kunst is een hachelijke zaak,
waarbij het stellen van te lage kwalitatieve normen welhaast rampzalige gevolgen
kan hebben, alle goede bedoelingen ten spijt.

Op weg naar een ander museum
31 Oktober jl. vond in de aula van het Stedelijk Museum te Amsterdam het eerste
van een reeks van zes concerten van nog niet geklasseeerde, experimentele muziek
plaats, georganiseerd in samenwerking met de Stichting Gaudeamus, de Stichting
Nieuwe Muziek, de Studio voor elektronische muziek (Universiteit te Utrecht) en de
VARA. Museumdirecteur mr. E.L.L. de Wilde maakte in z'n korte openingswoord
gewag van de wederzijdse belangstelling van de beoefenaren van verschillende
takken van kunst voor elkaars werk. Het museum voor moderne beeldende kunst
dient deze ontwikkeling te stimuleren, zo stelde hij en moet een museum voor
moderne kunst in het algemeen worden. In dit licht dient de oprichting van de
werkplaats voor nieuwe muziek ‘Muziek van nu’ in het Stedelijk Museum bezien te
worden, elke laatste zondag van de maand. De initiatiefnemers (Rob du Bois en
Peter Schat) verwachten niet de gewone concertbezoeker, maar de gewone
museumbezoeker, van wie wordt gehoopt dat hij ontvankelijker is voor de muziek
van nu dan de gemiddelde concertbezoeker. Om deze reden wordt er geen extra
entree geheven. De data van de vijf resterende concerten zijn: 28 november, 26
december, 30 januari, 27 februari, 27 maart, telkens om half drie. Eind oktober was
het zeer druk.
De heer De Wilde onthulde voorts dat hij nog dit seizoen ook het moderne toneel
binnen de muren van het museum wil halen.
Al met al opmerkelijke initiatieven, die het verdienen met succes te worden
bekroond.

Rembrandt in boekvorm

Streven. Jaargang 19

Nadat bij Uitgeverij Becht in Amsterdam al het complete grafische werk van
Rembrandt was uitgegeven, onder de titel ‘Rembrandt de etser’ (f 57,50) is men nu
ook begonnen aan de voorbereiding van de uitgave van een boek, bevattende het
complete schilderijen-oeuvre van Rembrandt. Dit project staat onder leiding van dr.
H. Gerson, directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie te
Den Haag. Het werk zal door Uitgeverij J.M. Meulenhoff in de handel worden
gebracht, waarschijnlijk in 1968 en tegen een prijs van circa f 250,-. Het boek
verschijnt tegelijkertijd in het buitenland.

Wetenswaardigheden
De Haagse schilder Aat Verhoog, over wie ik vorige maand iets schreef i.v.m. zijn
deelname aan de tweede Atelier-
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tentoonstelling in Amsterdam heeft samen met de schilders Heval-Bertrand (Frankrijk)
en Piedro Ruggeri (Italië) de aankoopprijs van de Premio Lissone verworven, een
tweejaarlijkse internationale prijs van één miljoen lire, uitgeloofd door het stadje
Lissone, bij Milaan (zie Streven, oktober 1965, p. 84).
Op de nogal vlakke en kwalitatief teleurstellende Biënnale de la Jeunesse in Parijs
kreeg de Nederlander Peter Struycken een eervolle vermelding.
Al enige tijd geleden is in Amsterdam, op 59-jarige leeftijd gestorven de fotograaf
R. Melchers, oprichter van Galerie 845 aan de Prinsengracht. Melchers was een
van de eersten die steun verleende aan de Experimentele Groep Nederland, waaruit
in 1948 de Cobragroep ontstond. Eugène Brands, Theo Wolvenkamp, Anton
Rooskens en Jan Nieuwenhuys stelden al in '48 werk bij hem ten toon, op de
bovenverdieping van zijn huis. In 1963 richtte hij Galerie 845 op, genoemd naar het
nummer van zijn woning aan de Prinsengracht. In snel tempo volgden elkaar daar
exposities op van moderne schilders en tekenaars, beeldhouwers en grafici. Met
een scherpe neus zorgde Melchers vaak voor verrassende debuten van jonge
mensen die nu al een flink eind op weg zijn. Zijn vrouw zet het werk voort.
In het Waaggebouw (Nieuwmarkt, Amsterdam), wordt tot 17 januari een curieuze
tentoonstelling gehouden onder de titel Arm in de Gouden Eeuw. In het volgende
nummer van ‘Streven’ hoop ik hierop wat uitvoeriger in te gaan.
Paul Mertz

Beeldende kunst in België
Leo van Puyvelde en Rubens
De tentoonstelling ‘De eeuw van Rubens’ is het laatste werk geweest van prof. Leo
van Puyvelde. Op 27 oktober, enkele dagen na de opening ervan, overleed hij te
Ukkel. Hij had op deze tentoonstelling, zoals op alles wat hij ondernam, zijn stempel
gezet. Door zijn uitgebreide kennis, maar ook door zijn overtuigd enthousiasme en
zijn onwankelbare zelfzekerheid bracht hij steeds alles om hem heen tot zwijgen.
Het zag er daardoor een beetje naar uit dat er eigenlijk maar één kunsthistoricus
meer was van de Vlaamse kunst. In ieder geval was er maar één van zijn soort.
Geboren te Sint-Niklaas op 30 juli 1882, promoveerde hij in 1908 te Leuven op
een proefschrift over Rodenbach. Na eerst leraar te zijn geweest aan het ateneum
te Gent werd hij aldaar met leeropdrachten aan de universiteit belast. Hij was nog
professor aan de universiteiten te Luik en te Parijs en lid van verschillende binnen
en buitenlandse academies. Zijn grote kunsthistorische studie ging over de schetsen
van Rubens. Hierover publiceerde hij in 1940 zijn meesterwerk Les esquisses de
Rubens. Wie van Puyvelde kende was er niet over verwonderd dat hij zich tot de
eeuw van Rubens aangetrokken voelde. Een tweede pool van interesse en ook van
publikaties lag bij de Vlaamse Primitieven. Maar hij schreef ook over Minnen en
Ensor.
Niet alleen de publikaties trok hij naar zich toe. Als hoofdconservator van de
koninklijke musea voor kunst en geschiedenis van België vernieuwde en beheerste
hij ook de organisatie van het kunstleven. Deze felle activiteit maakte soms blind
voor zijn wetenschappelijke tekorten, maar bezat het onmiskenbare voordeel dat
een ruim publiek geïnteresseerd werd in zijn levendige benadering van de
kunstgeschiedenis. In alle opzichten kan de tentoonstelling ‘De eeuw van Rubens’
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beschouwd worden als zijn testament. Net als Van Puyvelde's persoonlijkheid
beantwoordt ze niet ten volle aan de voorstelling die ervan gegeven wordt, maar zij
blijft toch iets waaraan men niet voorbij kan gaan.
Bij deze gelegenheid signaleer ik een nieuwe studie over Rubens, Kommentare
1
zu Rubens, van Martin Warnke , gebaseerd op een onderzoek van Rubens'
briefwisseling. Warnke constateert dat deze nuchtere correspondentie tot nog toe
te weinig aandacht heeft gekre-

1

Walter De Gruyter & Co., Berlin, 1965, VII, 124 pp., 9 pl., geb. D.M. 36.-.
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gen in de Rubensstudie. Rubens is een fenomeen geworden dat slechts met een
‘Vokabular des Enthusiasmus’ te benaderen was. Warnke wil die sfeer doorbreken.
In drie opstellen, waaronder vooral het eerste over Rubens' verblijf te Valladolid
merkwaardig is, duidt de auteur de richting aan welke een dergelijk onderzoek uit
kan.

In memoriam Georges Vantongerloo
De naam van Georges Vantongerloo blijft verbonden aan De Stijl. Buiten deze
beweging bestaat hij nauwelijks. Weinigen beseften dat deze kunstenaar (Antwerpen,
24 november 1886) nog leefde, tot het bericht van zijn dood en begrafenis in Parijs,
waar hij zich in 1927 gevestigd had, hen kwam verrassen. Hij had in 1924 L'Art et
son Avenir en in 1948 Paintings, Sculptures, Reflections gepubliceerd; was betrokken
bij de tentoonstelling ‘Cercle et Carré’ (1930); had tesamen met Herbin de groep
‘Abstraction-Création’ gesticht, maar nooit was hij tot het eerste plan doorgebroken.
Zijn artistieke carrière als beeldhouwer en schilder voltrok hij in eenzaamheid, als
het ware voor zichzelf alleen, steeds zoekend naar de grens tussen creatieve vrijheid
en wiskundige wetmatigheid, en dit zowel in de rechtlijnige composities van zijn
eerste als in de gebogen en kronkelende lijnen en draadfiguren van zijn laatste
periode. Zelf verklaarde hij reeds in zijn Stijl-periode: wetenschap en kunst staan
onder dezelfde wetten. Als titels voor zijn schilderijen koos hij vaak mathematische
formules. Niet zonder reden kreeg hij in 1949 op een belangrijke tentoonstelling in
Zürich een plaats naast Max Bill en Antoine Pevsner. Zou zelfs zijn dood niet een
gelegenheid zijn voor een retrospectieve? Deze zou precies op tijd komen. Nog
steeds zijn de onderzoekingen van Georges Vantongerloo immers hoogst actueel.

De Olivetti-prijs voor Pierre Vlérick
In mijn vorige kroniek heb ik melding gemaakt van een tentoonstelling van Pierre
Vlérick in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Deze kreeg nu een bijzonder
reliëf doordat de Olivetti-prijs aan deze schilder werd toegekend. Zijn werk was me
altijd al opgevallen door een grote gevoeligheid, een ongewone tederheid. Niet de
tederheid van het ongeschondene, het onwetende, het onaangetaste, maar die van
het etherisch verlangen naar genezing, bevrijding, harmonie. Onwillekeurig denkt
men hierbij terug aan Bonnard. Maar tegenover de zonnige wereld van Bonnard
stelt Vlérick een gesluierde; tegenover de overgave een vergeten. Met Bazaine, die
andere bewonderaar van Bonnard, zou Vlérick kunnen zeggen: ‘je suis de cette
génération qui au coeur des années noires a découvert la couleur’. Achter de blije,
helle, gele kleur voelt men hier overal de kwetsuren van de donkere jaren. Op korte
tijd heeft deze in 1923 te Gent geboren schilder zich een flinke carrière opgebouwd.
Sinds 1961 is hij leraar gravure aan de academie van Gent en in 1963 heeft hij Jan
Cox opgevolgd als professor aan de Fine Arts Museum School van Boston.
In 1964 stelde hij tentoon op de Biënnale van Venetië en werd hij uitgenodigd
voor de Marzotto-prijs. Dit jaar behaalde hij een gouden medaille te San Marino.

Tentoonstellingen
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Onder de merkwaardige tentoonstellingen van november vermelden we die van
Roger Raveel in MAS te Deinze. Door haar selectieve keuze wordt deze galerij
gaandeweg een van de voornaamste en meest gevolgde van het land. Het blijft
echter waar dat zij zich totnogtoe slechts op reeds stevig gevestigde namen verliet.
De enige tentoonstellingen van enige betekenis te Antwerpen waren een
retrospectieve van de wonderbare Leon Spilliaert, voor wie elk schilderij, elke
tekening een nieuw experiment is om de relaties van de dingen, de waarden, de
bewegingen en structuren te onderzoeken, en een tentoonstelling van Pol Mara,
juist van zijn tentoonstelling te New York terug (cfr. Streven, nov. 1965, p. 174). In
het P.V.S.K. te Brussel is tot 8 december een tentoonstelling van Lismonde en
daarop een van J.P. Laenen
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te zien. In de galerie Aujourd'hui zijn opnieuw een drietal jonge Britten aan de beurt:
H. Cohen, Riley en P. Blake. Een niet onaardige tentoonstelling was die van
Belgische naïeve schilders in de foyer van het Théâtre National te Brussel, waar
een zestiental goeddeels onbekende schilders werden voorgesteld door de dichter
Paul Snoek. Na de collectie Peter Stuyvesant van hedendaagse Italiaanse
beeldhouwkunst en na grafiek uit Venezuela stelt het P.V.S.K. van Charleroi tot 26
december werk van de beeldhouwer Eugène Dodeigne ten toon.

Antwerpen / stad aan de stroom
Onder deze titel heeft de uitgeverij Lannoo een nieuw fotoboek op de markt gebracht.
Dit hoort voor zover in deze kroniek thuis als het een gebeurtenis in de Vlaamse
kunsteditie genoemd kan worden. Begin 1965 gaf Lannoo het fotoboek Vlaanderen
2
/ tussen gisteren en morgen uit. Het kende een onverhoopt succes, zodat er nu
reeds een tweede uitgave van kon verschijnen. Bij de bespreking van de eerste
uitgave (Streven, april 1965, p. 735) kon men zich nog laten leiden door een
enthousiasme voor het initiatief zelf. Bij de tweede editie kan men de waarde van
het boek al wat kritischer gaan afwegen. De uitgever heeft dat zelf al gedaan. Door
het weglaten van enkele foto's en het toevoegen van een dertigtal nieuwe is dit
beeldverhaal veel precieser geworden. Het ritme van de foto's is nog niet overal
even vlot, maar het verloop ervan is toch veel gebondener en evenwichtiger
geworden. Op enkele foto's na is de kwaliteit van de fotografie nu ook hoger
opgevoerd. Het is alsof in de tijdspanne van minder dan één jaar het Vlaamse
bewustzijn minder onvolwassen is geworden, meer zelfzeker, ruimer en daardoor
ook minder nadrukkelijk. De tweede uitgave van Vlaanderen / tussen gisteren en
morgen is een nieuw boek geworden, dat wij nu gaarne in deze kroniek betrekken
omdat het een eerste volwaardig fotografisch essay is over ons land.
We doen dat des te liever omdat Lannoo met zijn tweede fotoboek nog een stap
3
verder zet. Antwerpen / stad aan de stroom noemt de uitgever zelf een fotografisch
gedicht. Dat is het helemaal. Filip Tas, de auteur van dit gedicht, heeft ons in zijn
lied op Antwerpen echte poëzie gegeven, niet briljant, niet overrompelend, maar
echt. Hij heeft in Antwerpen als mens geleefd. En dat geeft zijn boek meteen zijn
oorspronkelijk en universeel karakter. Slechts wie Antwerpen kent kan zulk een
boek over Antwerpen maken. Maar het is ook veel meer dan een boek over
Antwerpen, omdat Tas deze stad niet als een toerist van buitenaf bekijkt, maar ze
als een menselijke gemeenschap beleeft, met haar geheel eigen karakter weliswaar,
maar dan toch ook in zover ze menselijk is, universeel. Met het boek van Tas is de
verruiming van het Vlaamse bewustzijn voltrokken. ‘Vlaming’ en ‘Vlaams’ zijn geen
romantisch gekoesterde begrippenschema's meer, die hoe dan ook in de verf worden
gezet, maar eenvoudig een manier van mens zijn. Voor Tas is Antwerpen een
menselijke realiteit. Ik weet niet meer wie gezegd heeft dat de stad de grootste
schepping is van de mens. In dit boek leeft de stad haar werkelijke leven en het
helpt de mens om dit leven te leven, om de poëzie van zijn bestaan in de
onvolkomenheid zelf waarvan de stad het beeld is, te ontdekken. Ivo Michiels heeft
in zijn inleiding dit karakter begrepen: ‘Het kan gebeuren, dat wat we jarenlang lelijk
2
3

96 pp., viertalige tekst (inleiding van Dr. M. van Haegendoorn, fotoredactie en bijschriften van
K. Van Deuren), 184 pl., geb. 525 F., f 37.50.
96 pp., viertalige tekst (inleiding van Ivo Michiels, fotoredactie en bijschriften van K. Van
Deuren), 160 pl., geb. 525 F., f 37.50.
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en smakeloos hebben gevonden, ons plots warm maakt van binnen, ons vervult
met een dankbaarheid en een stil geluk die alle lelijkheid opheffen’.
G. Bekaert

Streven. Jaargang 19

288

Boekbespreking
Theologie
M. van Caster
La Rédemption située dans une perspective personnaliste
(Reeks: Etudes religieuses). La pensée catholique, Brussel - Office
général du livre, Paris, 132 pp., F. 63.
ID., De Verlossing in personalistisch perspectief. Desclée de Brouwer,
Brugge - Utrecht, 1965, ing. F. 75, geb. F. 100.
Wat zich hier als een bescheiden brochure aandient bezit een uiterst rijke inhoud
en moet vrucht zijn van lange overweging. S. stelt zich een tweevoudig doel:
vooreerst antwoorden op moeilijkheden en bezwaren die een zekere
verlossingsdoctrine gemakkelijk doet ontstaan; dan, speciaal ten behoeve van
catechisten, aan een concreet geval aantonen hoe het godsdienstonderricht de
geloofsfeiten in een personalistisch perspectief moet bewaren en verklaren. Een
eerste hoofdstuk bevat de genetische behandeling van de verlossing: voorbereiding,
realisatie, voortzetting. Een analytisch commentaar (tweede hoofdstuk) bespreekt
dan nader de verschillende beelden en termen waarin de verlossing gevat wordt.
Hier wordt de bijbelse traditie geconfronteerd met die van de latere kerkelijke reflectie.
Welke is bijvoorbeeld de juiste zin van redemptie door bevrijding, van uitboeting en
zuivering, van voldoening en herstel, van verlossing door het bloed van Christus,
van ons verlossende lijden, van religieuze verlossing en tijdelijke vooruitgang. Na
een synthese met catechetische gevolgtrekkingen (derde hoofdstuk) volgen tenslotte
(vierde hoofdstuk) opnieuw preciseringen over de uitboeting bij de profeten, over
de zin van de dood van Christus en over de zin van ons lijden. Tenslotte een korte
bibliografie. Men kan alleen lof hebben voor deze eerlijke bezinning op het centrale
dogma van ons geloof, voor de geslaagde, goed doordachte personalistische
interpretatie, voor menige duidelijke stellingname in een domein waar beeldtaal en
metafoor zo licht en zo vaak tot verwrongen en verzakelijkte explicaties kunnen
leiden.
J. Lambrecht

M.J. Le Guillou en Gh. Lafont
L'Eglise en marche
Appartenance, Collégialité, Sainteté. (Cahiers de la Pierre-qui-Vivre, 23).
Edit. Desclée De Brouwer, Brugge - Paris, 1964, 224 pp., F. 138.
M.J. Le Guillou OP van het oecumenisch Istina Centrum leverde de algemene Inen Uitleiding en bovendien een schematisch-overzichtelijke en substantieel-rijke
uiteenzetting over de sacramentele en collegiale structuur van de kerkelijke
gemeenschap. In 150 bladzijden gedrongen tekst (93-146), welke op de dogmatische
constitutie over de Kerk van Vaticanum II anticipeerde, slaagt hij erin de collegialiteit
en haar sacramentele basis op Schrift en Traditie te funderen en vervolgens
theologisch, mede in oecumenisch perspectief, nader te belichten. Ch. Lafont OSB
van de abdij La-Pierre-qui-Vire behandelt twee vragen welke eveneens door het
aan de gang zijnde oecumenisch concilie aan de orde van de dag werden gesteld:

Streven. Jaargang 19

‘De voorwaarden tot lidmaatschap van de Kerk’ (27-89), waarin hij Kard. Bea bijvalt
en een ‘fundamenteel’ lidmaatschap aanvaardt voor alle gedoopten, en
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‘De wegen tot heiliging van het Godsvolk’ (149-209). In de Kerk bestaan er geen
twee ‘soorten’ van heiligheid. In éénzelfde gemeenschap heiligt dezelfde Geest
degenen die zijn ‘à l'intérieur du monde, les sancti-ficateurs du temps, les
consécrateurs de la création, hommes et choses’ en anderen die zijn ‘hors du monde,
avides de la condition défmitive, lorsque nous serons avec Jésus-Christ’. Zoals de
overige reeds verschenen Cahiers van deze reeks: verantwoorde en degelijk
uitgewerkte stellingname in actueel theologische problemen, welke ook de
intellectuele leek aanbelangen.
J. Van Torre

Kurt Schubert
Vom Messias zum Christus
Herder, Wien, 1964, VIII-336 pp., geb. D.M. 29.80.
Een groep Duitse exegeten publiceerde in 1962, onder leiding van K. Schubert, het
verzamelwerk Der historische Jesus und der Christus unseres Glaubens (zie Streven
1963, p. 984). Het boek is kennelijk zeer in de smaak gevallen, want onder dezelfde
redactie verschijnt deze tweede bundel. Hoofdthema is thans Jesus' messiaans
zelfbewustzijn, eerst historisch getoetst (N. Brox), daarna onderzocht naar zijn
eschatologische implicaties: hoe gaan in Jesus' boodschap eindtijdsverwachting en
opdracht tot liefde en toewijding samen (H. Schürmann)? Heeft het uitblijven van
het einde Paulus' theologie gaandeweg beïnvloed (J.A. Sint)? Hoe moet men in het
vierde evangelie de ‘aanwezigheid’ van het einde begrijpen (J. Blank)? Deze en de
overige studies van de bundel vergen van de lezer weliswaar een niet geringe
aandacht en inspanning; maar ze bieden een gelegenheid tot verantwoording en
verdieping van het geloofsleven.
J.-M. Tison

R. Bultot
Christianisme et valeurs humaines. La doctrine du mépris du monde,
IV, 1: Pierre Damien
Nauwelaerts, Leuven, 1963, 144 pp., ing. F. 100.
Onder menig opzicht een waardevolle studie. Een juiste of onjuiste opvatting en
waardering m.b.t. het ‘lichamelijk’ aspect van de menselijke natuur en m.b.t. het van
natuurwege ingevoegd zijn van de mens in een aardse gemeenschap gaat ook de
theologie aan. Het is geen zaak van louter ‘filosofisch’ juiste of valse antropologie,
waartegenover een katholiek denker neutraal kan blijven. De verhouding van de
mens tegenover God, heel de ‘spiritualiteit’ kan erdoor vertekend geraken. In feite
is dit meer dan eens het geval geweest. Wellicht ligt hier zelfs een gedeeltelijke
verklaring van verschillende opstandige bewegingen van de moderne mens sinds
de Renaissance tegen het ‘christendom’. Petrus Damiani (t 1072), met zijn
‘contemptus saeculi’, levert volgens schr., en hiervoor kan hij zich b.v. ook op Et.
Gilson beroepen, een karakteristiek voorbeeld van valse instelling tegenover de
eigen waarde van de aardse werkelijkheden. Dit blijkt reeds hieruit dat God de mens
enkel zou geschapen hebben om de plaats in te nemen van de gevallen engelen
en verder uit de miskenning b.v. van het lichaam en de sexualiteit.
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Op één belangrijk punt kunnen wij nochtans schr. niet bijvallen. Hij schijnt er niet
genoeg rekening mede te houden dat de wereld, zoals ze in feite is, in haar geheel,
volgens Gods heilsplan een bovennatuurlijke bestemming kreeg. Zeker zijn de
aardse werkelijkheden positief te valoriseren; zij bezitten hun ‘eigen’ waarde en
wetmatigheid. Maar zij zijn niet ‘onafhankelijk’. Zij dienen geïntegreerd te worden
in de bovennatuurlijke doelstreving. Deze integratie heeft Petrus Damiani niet kunnen
bewerkstelligen. Zijn visie op de wereld, overdreven neo-platonisch beïnvloed en
‘tijdgebonden’ (zoals trouwens ook de onze!), was sterk éénzijdig, leidde tot meerdere
onredelijke en onhoudbare praktische gedragsregels, maar behield toch de
fundamentele waarheid, nl. de absolute betrokkenheid van de mens op zijn
bovennatuurlijk einddoel.
J. Van Torre

J.R. Geiselmann
Jesus der Christus
I: Die Frage nach dem historischen Jesus.
Kösel, München, 1965, 237 pp., geb. DM. 16,80.
Toen G. in 1951 zijn Jesus der Christus publiceerde, werd de exegetische literatuur
beheerst door het probleem van de ‘verkondigde Christus’. Sedert 1953 heeft zich
hierin een opmerkelijke kentering voorgedaan: in een door de Formgeschichte
vernieuwd perspectief is men opnieuw naar de werkelijkheid van de ‘aardse Jezus’
gaan vragen.
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In functie van deze recente probleemstelling heeft de auteur de opzet van zijn werk
verruimd. Het zal twee delen bevatten: op het onderhavig boekdeel over de
historische Jezus zal een tweede volgen over de Christus van de verkondiging. Een eerste hoofdstuk schetst de ontwikkeling van de studie omtrent de historische
Jezus vanaf de Aufklarung tot nu. Een kort tweede hoofdstuk gaat iets dieper in op
de resultaten van het onderzoek. De hoofdstukken drie en vier behandelen de
specifieke probleemstelling bij de hedendaagse Protestantse, resp. Katholieke critici.
Tenslotte wordt de balans opgemaakt: over welke betrouwbare gegevens aangaande
de historische persoon van Jezus beschikt de katholieke theoloog? Hoofdzakelijk
voor niet-specialisten geschreven, geeft het werk een goed overzicht van de huidige
stand van zaken in dit delicate probleem: aan dergelijke informatie hebben theologen,
priesters en leken dringend behoefte. Uiteraard is compilatie niet bijzonder
bevorderlijk voor een heldere uiteenzetting. Dat de auteur bovendien, soms op
onduidelijke wijze, op de stellingen van de critici reageert, maakt de lezing vaak nog
moeilijker. Tenslotte zou een vastere structuur aan het werk ten goede zijn gekomen.
J.-M. Tison

Alois Winklhofer
Eucharistie als Osterfeier
J. Knecht, Frankfurt, 1964, 236 pp.
De auteur benadert het mysterie van de eucharistie als de sacramentele
tegenwoor-digstelling van het Paasmysterie van Christus' dood en verrijzenis, waarin
de Kerk wordt opgenomen. Vanuit dit centrale inzicht worden achtereenvolgens
behandeld: de plaats van de eucharistie in de verlossing, Christus als ons voedsel
en onze drank (de aandacht gaat hier bijzonder naar de werkelijke tegenwoordigheid
en de transsub-stantiatie), de eucharistie als offer, als offer-maal, de
eucharistieviering als sacramenteel gebeuren. Op een gelukkige wijze komt in deze
bladzijden naar voren de gevoeligheid voor de actieve (heilbrengende,
verbonds-stichtende) tegenwoordigheid van de eucharistische Heer, voor de ‘gestalte’
van de mis als offermaal en gedachtenisviering, en voor het gelovig aandeel van
de Kerk in dit mysterie. Daarbij spreekt de pastorele en liturgische bezorgdheid van
dit eerder speculatief werk, terwijl zijn raakpunten opvallen met de constitutie van
de liturgie, hoewel zijn grondinspiratie dateert van vóór de concilietijd. De lezer, van
wie het hele werk door een zekere theologische kennis verwacht is, wordt op het
einde aan de hand van een dertigtal bladzijden Theologische Anmerkungen verder
ingeleid in de problematiek, opgeworpen door (vooral) Duitse vakliteratuur der laatste
jaren.
C. Traets

Bernard Besret
Incarnation ou eschatologie?
Edit. du Cerf, Paris, 1964, 240 pp., NF. 9,60.
Deze studie, verschenen in de pastorele reeks Rencontres, onderzoekt in de Franse
publikaties tussen 1935 en 1955 de betekenisontwikkeling der termen incarnatie
en eschatologie, in zover deze uitdrukkingen respectievelijk het geëngageerd-zijn
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van de gelovige in de wereld, en het bestemd-zijn tot de uiteindelijke voltooiing
aanduiden. Een besluitend hoofdstuk, dat een kritische reflectie beoogt te zijn, wil
het juiste gebruik van beide termen veilig stellen en op hun onderling verband wijzen.
Hierbij wordt ook aan de zin van het monachale leven (de auteur is een cisterciënser)
de nodige aandacht besteed. Uiteraard richt dit werk zich tot mensen met een zekere
theologische en pastorale geschooldheid. Het kan hen helpen om zich bij het
aanwenden van bovenvermeld vocabularium in uiteenzettingen en verkondiging
voor een zeker ‘verbalisme’ te hoeden.
C. Traets

A. Desqueyrat, M. Halbecq
L'enseignement ‘politique’ de l'Eglise 2: L'Eglise et l'état
(Bibl. de la Recherche Sociale). Spes, Paris, 1964, 274 pp., ing. NF. 15,30.
Dit tweede deel van het tractaat van P. Desqueyrat over de verhoudingen van Kerk
en Staat werd door een vriend bijgewerkt en postuum gepubliceerd. Als indeling
werd het schema der grote werken over internationaal recht gevolgd: vredelievende
betrekkingen, conflicten, relaties van concordataire aard. De traditionele benadering
van het probleem werd daardoor zeker vernieuwd. Een echte sociologie van de
relaties tussen Kerk en Staat blijft evenwel ontbreken; ook werd bijna uitsluitend
naar Franse bronnen verwezen.
J. Kerkhofs
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Godsdienst
J. Rabau
De eucharistie celebreren
Officiële ritus van 27 januari 1965. Apostolaat voor kerkelijk leven,
Norbertijnerabdij Tongerlo (Antw.), 61 pp.
J.B. Van der Veken o. praem.
De kracht van onze zieken
Een volksuitgave van de ziekenliturgie aanvaard door de ICLZ, Abdij
Postel, Retie, 1965, 71 pp.
Beide publikaties werden met spanning verwacht in ons Nederlands taalgebied.
Kanunnik J. Rabau, Liturgieprofessor aan het Mechelse Grootseminarie, biedt
zorgvuldig en overzichtelijk een volledig nieuwe bewerking van zijn zo gunstig
bekende Viering van de gelezen Mis (Mechelen, 1958) en Caeremoniale practicum
(ibid. 1955). Er zijn vier hoofdstukjes. In een synthetisch overzicht worden eerst de
algemene rubrieken voor de celebrant aangegeven, maar zo dat blijkt dat elke viering
op het Godsvolk betrokken is en innig geloof veronderstelt. Een tweede hoofdstukje
beschrijft nauwgezet het celebreren van de eucharistie volgens de drie verschillende
wijzen: van de gewone volksmis met of zonder assistentie van een diaken, de
plechtige Misviering en eindelijk van de zogenaamde privaatmis. De mis voor
overledenen wordt beschreven in het derde hoofdstuk, terwijl het vierde aandacht
vraagt voor het geval dat de priester twee of drie missen moet celebreren. Hierbij
wordt telkens de ‘editio typica’ strikt opgevolgd. De veranderingen zijn aangeduid
in kleine vette letters.
De Kracht voor onze zieken is een heruitgave van het boekje dat de priester aan
de zieke die hij bezoekt en aan zijn huisgenoten ter hand kan stellen. Nieuw zijn
daarin de kernformules die voortaan ook in het Nederlands mogen geschieden.
S. De Smet

Het Woord van God, heilsontmoeting met de mens. Lessenreeks.
Patmos, Antwerpen, 1964, 446 pp., ing. Fr. 125.
Deze uitgave ‘bevat de tekst van een lessenreeks van 36 uren, die reeds vroeger
door de Zrs. Kindsheid Jesu op 1650 exemplaren werd gepolycopieerd en verspreid’.
Niet alleen de bijbel vormt de inhoud der lessen, maar evenzeer ‘het Woord van
God zoals de Kerk het verklaart’, de christelijke geloofshouding, de sacramenten,
de beleving in de liefdemoraal, de pastoraal en de liturgie. Een vrij volledige cyclus
dus. Er zijn een tiental medewerkers, waaronder de huidige bisschop van Gent,
Mgr. Van Peteghem, en de overleden F. Hofmans. De stijl is helder, rustig betogend,
gewild eenvoudig en bevattelijk. De lessen zijn meestal zeer overzichtelijk en
gestructureerd. De inhoud houdt op een gezonde en genuanceerde manier rekening
met de vernieuwing op de vele gebieden van ons geloofsinzicht. Men had wel graag
iets over het concilie met al wat het meebrengt vernomen, maar het feit dat het boek
nauwelijks iets meer wil zijn dan een herdruk, biedt een excuus. Het grote aantal
lesgevers brengt onvermijdelijk herhalingen met zich mee. Een enkele keer stoot
men op een simplistische affirmatie: wel het gevolg van de eisen van het lesgenre
of van de vulgarisatie.
J. Lambrecht
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Herman Volk
Het geloof als geloofshouding Lijden en vreugde in het leven van de
christen
(De Christen in deze tijd, 20-21). Patmos, Antwerpen, 1964, 100-92 pp.,
geb. F. 55 en 60.
Het geloof als geloofshouding bevat de voordrachten die door de auteur gehouden
werden op de priesterdagen van het bisdom Mainz in 1963. Zoals de titel aangeeft,
wordt de geloofshouding van de christen behandeld: zijn antwoord op Gods
openbaring, antwoord dat, door Gods genade gedragen, de levensinzet van de
mens inhoudt. Dit vinden we volgens de Schriftgegevens uitgewerkt in het eerste
deel. Het tweede deel overstijgt het louter bijbels kader en beschouwt van deze
geloofshouding enige voorwaarden en gevolgen. Lijden en vreugde in het leven van
de christen bundelt twee enigszins omgewerkte artikelen uit het tijdschrift Geist und
Leben (1962 en 1963). In het eerste tracht de auteur de theologische zin van het
lijden te achterhalen en wel vanuit de openbaring aangaande 's mensen
schepsel-zijn, de genade, de zonde, de verlossing en de eindtijdelijke voltooiing.
De bladzijden over de christelijke vreugde beschrijven de realiteit welke heel ons
lijden

Streven. Jaargang 19

292
opengooit naar de eindverwachting die nu reeds werkelijkheid aan het worden is.
Een-voudig van opstelling en schriftuurlijk van inspiratie, bieden beide werkjes,
vooral in de meer speculatieve uiteenzettingen, niet steeds gemakkelijke, maar toch
lonende lectuur.
C. Traets

Max Thurian
De moderne mens en het geestelijk leven
(Modern Man and Spiritual Life, Nederlands van A. Vandenbunder).
Reeks ‘De christen in de tijd’, Patmos, Antwerpen, 1965, 86 pp., Fr. 50.
Het is wel typisch dat een protestants monnik voor alle hedendaagse christenen de
passende samenvatting weet te brengen van het gehele geestelijke leven. Hij spreekt
van ‘actie en contemplatie’, van ‘het leven van eenvoudig gebed’, van ‘het lijden als
gebed’, van ‘het liturgisch leven’, en hierbij valt het op dat alle diepten van het
inwendig leven (binnen het concrete bestaan) voor iedereen moeten zijn, terwijl ook
voor iedereen het liturgische leven centraal is.
Em. Janssen

M.M. Philipon
L'Eglise de Dieu parmi les hommes
Le sens spirituel de Vatican II. Edit. Desclée De Brouwer, Paris - Brugge,
1964, 240 pp., F. 96.
M.M. Philipon O.P. bedoelt een oriënterende synthese te geven van de vernieuwing
inzake doctrine en spiritualiteit, welke Vatikaan II poogt tot stand te brengen. De
redactie werd afgesloten in augustus 1964. In feite tekenden toen reeds de grote
krachtlijnen zich duidelijk af. Schrijver van verschillende gewaardeerde werken over
spiritualiteit, actief in de conciliewerkzaamheden betrokken als ‘deskundige’, o.a.
als consultor van de theologische commissie, overdenkt M. Ph. de reeds gevoerde
discussies en de reeds klaar gekomen concilieteksten. Dit doet hij niet zozeer als
speculatief, dogmatisch theoloog dan wel als meester in het geestelijk leven, die dit
alles op de eerste plaats schouwt met de ogen van het geloof, vorst naar de
religieuze zin en tenslotte vooral pastoraal bekommerd is. Het Concilie, door Joannes
XXIII op grond van een bijzondere verlichting bijeengeroepen, is als een tweede
Cenakel. De Kerk verwacht er een nieuw Pinkstergebeuren. Zo wordt
achtereenvolgens voorwerp van beschouwende meditatie: de vernieuwing van het
kerkbegrip, de Kerk als Godsvolk, de dienst van de hiërarchie, de taak van de leek,
de roeping tot heiligheid, de oecumenische opdracht, de plaats van Maria in de
Kerk. Een gelovige kan niet anders dan toegeven dat Schr. ten slotte de diepste
betekenis van het concilie naar voren brengt. Een weldoend werk, waar priester en
leek hun nut mee kunnen doen.
J. Van Torre

Joseph Blenkinsopp
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The Promise to David
1964, 123 pp.,sh. 4.
Patrick Fannon
The New Testament, Its birth from the life of the church
1964, 61 pp., sh. 2.
Patrick Fannon
Let there be Life. The promise of the Spirit
ERNO, LR pp., sh. T.
Henry St John
The Church and Cristian Unity. Astudy of the ecumenical movement
1964,63 pp., sh. 2.
Joseph Gill en Edmund Flood
The Orthodox. Their relations with Rome
1964, 58 pp., sh. 2.
Brian Wicker
Work and the Christian Community
1964, 64 pp., sh. 2.
Derek Lance
Till Christ be formed
1964,144 pp., sh. 7.
Serie Where we stand. Darton, Longmans & Todd, London.
‘Where we Stand’ is een engelse katholieke brochurenreeks die in beknopte vorm
geloof en geloofsproblemen op moderne en actuele wijze behandelen wil. De serie
(een dertigtal titels) beoogt een zekere volledigheid: ze
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begint met een antropologische bezinning en eindigt met twee boekjes over de
voltooiing van de schepping. Achtereenvolgens gaat de aandacht naar God en zijn
heilsplan in het Oude Testament (vgl. The Promise to David); naar het heil in
Christus; en naar de Geest en de Kerk (vgl. de laatste vijf booklets). De eerste
brochure, Till Christ be formed, werd geschreven door godsdienstleraren; ze geeft
een goede inleiding op de moderne catechetische vernieuwing. Aan het eind van
ieder deeltje vindt men een selecte bibliografie. Uiteraard is de behandeling inleidend
en synthetisch gebleven. Niettemin verdienen opzet, keuze der medewerkers en
presentatie aanbeveling.
J. Lambrecht

G. Lefebvre
L'Unité, Mystère de vie
Ed. Desclée De Brouwer, Brugge, 1964, 108 pp., F. 48.
Sober en toch stijlvol, theologisch uitgediept en tevens piëteitvol worden hier enkele
grondgedachten uiteengezet, die de oecumenische dialoog tussen katholiek en
protestant daadkracht en bovennatuurlijke diepgang kunnen geven.
J. Van Torre

Filosofie
J. Pucelle
La nature et l'esprit dans la philosophie de T.H. Green
II: La politique - la religion - Green et la tradition. Nauwelaerts, Leuven,
1965, 300 pp., F. 390.
Wanneer reeds goed over de helft van de 20e eeuw een anglikaans bisschop allerlei
filosofische en theologische thema's uit de 19e eeuw als een zaak van eerlijkheid
tegen-over God komt voorstellen, wordt zijn boek een bestseller en zet men grote
ogen op voor de angelsaksische wijsbegeerte. Men wist niet dat er bij de Engelsen
ook denkers bestaan, en zo deze bestaan, dan wist men zeker dat er aan de
overzijde van het Kanaal enkel maar empirisme, positivisme en utilitarisme kan te
vinden zijn. Dit is een taaie mythus waarvan sedert jaren de bijzonder bevoegde
professor van Portiers door meerdere studies de onhoudbaarheid heeft aangetoond.
Thomas Hill Green vertegenwoordigt op oorspronkelijke wijze het filosofisch idealisme
in Engeland, in de authentieke lijn van Kant, Fichte en vooral Hegel, met hun
intellectualistische metafysica, hun subjectivistisch immanentisme en hun
rationalistische filtrering van het christelijk geloofsgoed. Hierbij wordt Green omringd
door andere idealistische wijsgeren als Caird, Bradley, Royce en Bosanquet. Green
verdient echter bijzondere aandacht omdat hij op het hegelianisme met geniale
denkkracht de stempel drukt van het authentiek Engels personalisme; bovendien
weet hij zijn rationalisme met een oprecht christelijk enthousiasme te verbinden.
Deze innerlijke inconsequentie was wel een van de redenen van de grote invloed
die zijn filosofie op de Engelse intellectuelen heeft uitgeoefend. Zij is er voor de
algemene Europese ideologie niet minder belangrijk om, en leerrijk.
A. Poncelet
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F. Brunner
Platonisme et Aristotélisme
La critique d'lbn Gabirol par St Thomas d'Aquin (Chaire Card. Mercier,
1963, 2). Nauwelaerts, Leuven, 1965, 92 pp., F. 110.
In een tijd waar menig filosofisch chanson voor echte wijsbegeerte en zelfs voor
strenge wetenschap wil doorgaan, werkt een oorspronkelijk rappel van de beide
oertypen van het denken, Plato en Aristoteles, altijd als een katalysator. De professor
van Neuchatel toont eerst aan dat beide grondstromingen niet zo tegenstrijdig zijn
als men het gewoonlijk voorstelt. Daarna weidt hij uit over de dialoog die door
Aquinas gevoerd werd tegen Ibn Gabirol, alias Avicebron, een joodsspaanse wijsgeer
en dichter, die vanaf de 11e eeuw met zijn werk Fons vitae als de grote platonisant
mocht gelden. Bij wijze van besluit schetst hij de huidige stand van de wijsbegeerte
in Zwitserland, en ziet in het terugplooien van het moderne denken op haar eigen
eindigheid een gevolg van een eenzijdig geformaliseerd en uitgehold aristotélisme.
Deze richting loopt dood. Plato integendeel geloofde in de associatie van het
menselijke met het goddelijke denken. Tenslotte, hoopt Brunner, keert men altijd
terug tot het begin.
A. Poncelet
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C.B. Armstrong
An Outline of Western Philosophy
S.P.C.K., London, 1964, 133 pp., 5 s. 6 d.
In dit kleine boekje probeert de Canon van Worcester Cathedral een overzicht te
geven van de Westerse wijsbegeerte. Dit gebeurt op heldere wijze. Het zou onjuist
zijn hier enige diepte te verwachten, maar het is jammer en onnodig, dat er nogal
wat eenzijdigheden en zelfs onjuistheden neergeschreven worden, die voor een
nietvakman misleidend kunnen werken. J.H. Nota

Politiek
Alois Riklin
Das Berlinproblem
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1964, 446 pp., D.M. 35.
Het enige woord dat voor dit boek past is een Duits woord: Fundgrube. Over het
probleem Berlijn zijn tot hiertoe zoveel werken en werkjes verschenen dat men er
een bibliotheek mee kan vullen. De auteur is er echter meesterlijk in geslaagd er
een degelijk werk aan toe te voegen. In een eerste deel bespreekt hij het Berlijnse
vraagstuk politiek-historisch. Vervolgens behandelt hij de grote akkoorden, o.m. het
Viermogendhedenpact over Berlijn vanuit het standpunt van het volkenrecht.
Tenslotte volgt er een deel documenten (ook Russische) en een geselecteerde
bibliografie. Als studiemateriaal over Berlijn is dit zesde deel van de publikaties van
het Bonse Instituut voor de Studie van de Sovjetologie onontbeerlijk.
A. van Peteghem

Fred Charles Ikle
Strategie und Taktik des diplomatischen Verhandelns
Schriftenreihe Krieg und Frieden, Beiträge zu Grundproblemen der
Internationalen Politik, Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 1965, 260 pp.,
D.M. 28.
Een zeer belangrijk en baanbrekend werk. De verschillende hoofdstukken
behandelen: Wat zijn onderhandelingen? - Overeenstemming of geen
overeenstemming. - De hoofddoeleinden. De nevengevolgen van elke
onderhandeling. - Drie onderhandelingsmethoden: waarschuwing, dreiging, bluf. Hoe kan men de tegenstander beoordelen? - Hoe zal men zich aanpassen? Binnenlandse politieke factoren die een onderhandeling kunnen beïnvloeden. - De
rol van de persoonlijkheid. - Hoe beoordeelt men een resultaat van
onderhandelingen? - Hoe komt men tot een akkoord? - Een vergelijking tussen de
onderhandelingstactiek van Oost en West. Het boek wordt ingeleid door een degelijke
studie van W. Grewe onder de titel: ‘Hoe worden internationale conflicten opgelost?’
Het geheel wordt afgesloten met een verzorgde en uiterst nauwkeurige bibliografie.
Een onmisbaar standaardwerk voor de student in de wetenschap van de
internationale betrekkingen.
A. van Peteghem
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p>West-Integration und Ost-Europa
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1965, 240 pp., D.M. 8.50.
In maart 1962 hielden Amerikaanse en Duitse geleerden en specialisten op politiek
en economisch gebied in Chicago een congres over het probleem Berlijn en de
toekomst van Oost-Europa. Hun opdracht was het uit te maken in welke mate de
verdeling van Duitsland een rol speelt in de sociale en de politieke situatie van onze
tijd. Men ging echter verder en men betrok hierbij de rol te spelen door de
Oost-Europese volkeren onder Sovjet overheersing. Tengevolge van deze eerste
samenkomst werd overgegaan tot de stichting van een studiegroep die deze
problemen verder zou uitdiepen onder de benaming: ‘Association for Problems of
Central and East-European Partnership’. Anderhalf jaar later kwam deze groep voor
de tweede maal bijeen, nu in Berlijn. Het resultaat van hun besprekingen ligt
samengebundeld in onderhavig boek. Vier thema's werden door verschillende
sprekers uitgediept: 1. de integratie van de Westelijke wereld en Oost-Europa; 2.
de economische problemen van de Europese eenmaking; 3. de politieke en militaire
problemen van de Europese eenmaking; 4. de perspectieven van de Amerikaanse
en Europese samenwerking. Het geheel is natuurlijk verschillend van niveau, maar
biedt zeer rijke discussiestof.
A. Van Peteghem
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Georg Heinisch
Westliche Demokratie und Oestlicher Demokratismus
Das Deutsche Beispiel
Ehrenwirt Verlag, München, 1964, 111 pp.
De auteur, die reeds jaren werkzaam is in het onderwijs, heeft hier zijn ervaringen
samengebracht op het gebied van de politieke opvoeding. Aan de hand van het
Duitse voorbeeld confronteert hij de twee grote politieke tegenstellingen van het
ogenblik: westerse democratie tegenover de oostelijke volksdemocratieën. Een
reeks begrippen die wel gemeengoed zijn geworden maar toch nog steeds verwarring
stichten, zoals filosofisch materialisme, materialistische dialectiek, historisch
materialisme en de tegenstelling tussen het socialisme en het kapitalisme, worden
hier duidelijk omschreven. Een apart deel van de studie wordt gewijd aan de
staatsinrichting van de DDR, als toepassing van de theoretische gegevens. De
bibliografie is eenzijdig Duits.
A. Van Peteghem

Dieter Pfaff
Das Sozialistische Eigentum in der Sowjetunion
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1965, 143 pp., documenten, D.M.
21.
Een bijzonder boek over een moeilijk onderwerp. De auteur had de bedoeling een
vervolg te schrijven op de studie van Rüdiger Thomson Das Persönliche Eigentum
im Sowjetrecht (1959). Pfaff behandelt nu de socialistische eigendom in de
Sowjetunie, d.w.z. de eigendom van de staat en de coöperatieve organisatievormen.
Achtereenvolgens komen aan bod: 1. de ideologische en positief rechtelijke
grondslagen van de Sovjetische eigendomsleer; 2. het probleem van de socialistische
eigendom volgens het publiek- en in het privaatrecht; 3. de algemene leer van de
eigendom; 4. de toepassing: eigendom van de staat aan gronden, bodem, de
bodemschatten, de wouden en de waterlopen; de eigendommen die behoren aan
de overheidsondernemingen en -inrichtingen, en tenslotte de collectieve eigendom.
Twintig bladzijden bibliografie en een aantal documenten ronden het geheel af. Een
zeer belangrijk boek voor de studie van het eigendomsverschijnsel in de landen van
het Oostblok.
A. Van Peteghem

Heinrich Kuhn
Der Kommunismus in der Tschechoslowakei
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1965, 304 pp.
De na-oorlogse geschiedenis van Tsjechoslovakije laat zien hoe een parlementair
regime door ondermijning kan overgehaald worden om een land om te vormen in
een volksdemocratie. De communistische partij van dit land is een van de
belangrijkste ter wereld. In een eerste deel wordt een interessant historisch overzicht
gegeven van de communistische partij van Tsjecho-Slovakije: haar rol in het
onafhankelijke Tsjecho-Slovakije van tussen de twee wereldoorlogen, haar illegale
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werking in de bezettingstijd, haar invloed na de putsch van Praag in 1948. Dit deel
wordt besloten met een belangrijke bibliografie. Daarna volgt een reeks documenten
met betrekking tot de organisatorische problemen van de partij. Tenslotte een
personenregister met korte levensschetsen van de belangrijkste figuren. Het boek
is niet alleen belangrijk voor de geschiedenis van de Tsjechische communistische
partij, maar ook voor de studie van het hele probleem van het Midden-Europese
communisme. Een uitgave van het Institut für Sovjetologie te Bonn.
A. Van Peteghem

Kommunismus International, Probleme einer gespaltenen Welt, 1950
bis 1965
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1965, 256 pp., D.M. 9,50.
Uitgegeven door Wolfgang Schneider geeft dit boek een overzicht van de evolutie
en de toestand van het communisme in die landen en gebieden die het meest voor
deze ideologie vatbaar zijn. Door een dertiental auteurs worden achtereenvolgens
behandeld de ont-wikkeling van het communisme in West-Europa, de
Bondsrepubliek, Midden-Duitsland, Zuid-Oost-Europa, de Sovjet-Unie, Azië, China,
Afrika en Latijns-Amerika. Er is een inleiding van Werner Max die het probleem in
het algemeen stelt en een nabeschouwing met conclusie van de uitgever. Het gehalte
van de verschillende bijdragen is nogal uiteenlopend. Slechts enkele geven ook
een bibliografie. Meestal ontbreekt cijfermateriaal. Toch een interessant en leesbaar
boekje..
A. Van Peteghem

Streven. Jaargang 19

296

Alexander Dallin
Sowjetunion und Vereinte Nationen
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1965, 193 pp.
De auteur, een bekend sovjetoloog, confronteert de Sovjet-Unie met de Organisatie
van de Verenigde Naties. Zijn boek is ruim opgevat en omvat drie delen. Een korte
inleiding schetst het theoretisch aspect van het onderzoek: de houding van de
Sovjet-Unie ten overstaan van het volkenrecht en de internationale organismen in
het algemeen. Vervolgens wordt de houding van de Sovjet-Unie onderzocht t.o.v.
de internationale organisaties die reeds bestonden voor het tot stand komen van
de Verenigde Naties. Tenslotte de hoofdbrok: de geschiedenis van de betrekkingen
tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Naties zelf. Het boek wordt afgesloten met
een deel gewijd aan Chroesjtsjows Uno-politiek. Als geen algemeen overzicht vult
deze studie een belangrijke leemte. Een zeer degelijk werk, verzorgd uitgegeven.
A. Van Peteghem

Geschiedenis
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden
Deel XIX, 1964-1965, 376 pp., Nijhoff, 's-Gravenhage; De Sikkel,
Antwerpen, per jaarg. f 19,-; 300 F.
De laatste jaargang van dit driemaandelijks tijdschrift, dat de band vormt tussen de
historici van Nederland en België, brengt verscheidene interessante artikels. A. Th.
van Deursen bespreekt de Raad van State en de Generaliteit (1590-1606), Magdi
Tóth-Ubbens wijdt een begrijpend artikel aan een dubbel vorsten- en tegelijk
kinderhuwelijk tussen twee Bourgondische en twee Beierse telgen in 1385, J.K.
Oudendijk handelt over de bekende kaperbrieven van Willem van Oranje, en F.
Vanhemelrijck schrijft over het enigszins griezelig onderwerp: de beul van Brussel
en zijn werk van de 14e tot de 19e eeuw. Enkele Aantekeningen zoals over
Antwerpens bloeitijd door W. Brulez, naar aanleiding van de grootse studie van H.
van der Wee, of over de corridor door Limburg door M. Hartgerink-Koomans, enz.,
raken interessante problemen. Een twintigtal wetenschappelijke recensies van
meestal markante boeken, twee Zuid-Afrikaanse Kronieken en vooral de Kroniek
(pp. 247-364) over boeken en artikels die de geschiedenis van de Lage Landen
behandelen, dragen ertoe bij om dit tijdschrift onmisbaar te maken voor elke
historicus van onze gewesten.
M. Dierickx

Jan Verroken
Twintig jaar Vlaamse weerbaarheid
De Vlaamse C.V.P. leidt de Vlaamse ontvoogdingsbeweging. Jozef Van
In, Lier, 1965, 192 pp., ingen. 50 Fr.
In deze brochure beschrijft volksvertegenwoordiger Jan Verroken, een der markantste
Vlamingen van de Christelijke Volkspartij, de rol welke de C.V.P. in de Vlaamse
ontvoogdingsbeweging heeft gespeeld. De geweldige achterstand van de Vlamingen
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op nagenoeg alle gebied, vlak na de tweede wereldoorlog werd, bijna uitsluitend
dank zij de Vlaamse vleugel van de C.V.P., voor een goed deel ingelopen. Het
diplomatieke spel is uiteraard door buitenstaanders weinig gekend en kon alleen
door een insider op zo overtuigende en klare wijze worden uiteengezet. Meteen
worden tal van misverstanden weggeruimd. Bij de lezing treft hoe de laatste regering
Lefèvre-Spaak (1961-65) talrijke grieven van de Vlamingen heeft weggenomen.
Ofschoon deze verworvenheden door een van België's drie grote partijen weer
worden aangevochten, toch blijft er nog een flink stuk weg af te leggen vóór de
Vlamingen in de Belgische staat gelijkberechtigde burgers zullen zijn. Weliswaar is
dit boekje een propagandaschrift van de C.V.P., maar gezien zijn vele juiste,
betrouwbare gegevens is het voortaan onmisbaar voor het kennen van de Vlaamse
beweging en van de Belgische binnenlandse politiek de laatste twee decennia.
M. Dierickx

M. Van Haegendoren
The Flemish Movement in Belgium
J. Van In, Lier, 1965, 51 pp., geïll.
Wie een tijd in het buitenland verblijft, om het even waar, ervaart er spoedig de
volslagen onwetendheid van wat de Vlaamse be
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weging is en beoogt. Daarom is het een uitstekende idee van de Kultuurraad voor
Vlaanderen een informatiebrochure uit te geven, geschreven door Dr. Maur. Van
Haegendoren, een der beste kenners van de toestanden in Vlaanderen en een der
vinnigste ijveraars om aan deze achterstelling der Vlamingen een eind te maken.
De tekst verscheen in het Frans onder de titel Le Mouvement flamand, terwijl de
Engelse tekst hier voor ons ligt. Het is een handige brochure, mooi geïllustreerd
met kaarten en platen en in een prettige vorm uitgegeven. Achtereenvolgens zet
de auteur uiteen wat de Vlaamse beweging is en op welke gebieden de Vlamingen
achterstaan of achter worden gesteld, en zet dan rustig uiteen welk het doel is van
de Vlaamse beweging op taalkundig, economisch, sociaal en cultureel gebied, en
ook speciaal wat Brussel aangaat. Wie buitenlandse vrienden een inzicht wil geven
in de Vlaamse toestanden, heeft hier een ideale gids bij de hand.
M. Dierickx

Biografie
Hugh Sidey
John F. Kennedy, President
Vert. J.H. Schmitz. Nederlands Boekhuis, Tilburg; Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1965, 400 pp., 14 pl., f 17,50, B.F. 260.
Zelden heeft iemand zozeer de verbeelding van talloze mensen aangesproken als
John F. Kennedy. Zijn tragische dood trof honderden miljoenen mensen. Onder de
vele biografieën over deze jonge president der U.S.A. treft deze door de concrete,
anekdotische uitbeelding. De auteur heeft zes jaren met Kennedy meegeleefd en
als reporter van Time talrijke malen met hem gepraat. Zo is zijn boek een
ooggetuigeverslag geworden van de hele carrière van Kennedy. Wij leven de triomfen
en de nederlagen van de president mee, zijn kommer en zijn vreugde, zijn politieke
loopbaan en zijn omgang met vrouw en kinderen. De auteur gaat niet zoeken naar
de diepe achtergronden van een toestand of een evolutie, maar geeft telkens
concrete details die de mensen zelf in hun reacties ongedwongen weergeven.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat dit geen boek is over de regering van president
Kennedy, maar een journalistiek verhaal of verslag over de president zelf. Wie houdt
van kleine typerende details, die onder het lezen als een lawine op u neerkomen,
neme dit boek ter hand. Hij zal het niet in één trek uit kunnen lezen, gezien juist de
overdadigheid en de versnippering der kleine bijzonderheden, waarmee zeer vele
namen gemoeid zijn, maar hij zal de mens Kennedy, vrouw en kinderen, en ook zijn
medewerkers veel beter kennen. Wie echter een diep inzicht wil hebben in de politiek
van Kennedy, zal enigszins bedrogen uitkomen.
M. Dierickx

Jean Chelini
Jean XXIII, pasteur des hommes de bonne volonté
(Coll. Tout le monde en parle). Ed. du Cerf, Paris, 1963, 112 pp., NF. 4,80.
In enkele klare bladzijden schetst de geschiedenisprofessor van Aix-en-Provence
hier een eerste, voorlopig beeld van de hoofdlijnen uit het leven van de grote paus.
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Stefan T. Possony
Lenin, eine Biographie
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1965, 640 pp., 44 foto's, D.M.
19.80.
Stefan T. Possony is directeur van het International Political Studies Programm bij
het Hoover Instituut van de universiteit van Stanford in Californië. Reeds vroeger
schonk hij ons belangrijke studies op het gebied van de Sovjetologie, b.v. zijn
Jahrhundert des Aufruhrs (1956). Hij wordt ook door de communisten hoog geschat
want de studie van zijn geschriften is verplicht voor de Sovjet-ideologen. Zijn nieuw
boek is geen duplicaat van de reeds bestaande Lenin-biografieën. Hij heeft kunnen
putten in archieven die tot nu toe ontoegankelijk waren, nl. die van de Ministeries
van Buitenlandse Zaken van Berlijn en Tokio, alsmede van het nieuwe Hoover fonds
in Stanford (o.a. het archief van de Tsaristische politie). Dit heeft geleid tot talrijke
nieuwe aspecten van de Lenin-figuur. Een belangrijk deel van het werk wordt gewijd
aan het werk van Lenin tijdens diens ziekte. Een zeer interessant en belangrijk werk,
typografisch zeer goed verzorgd, met een aantal foto's verlucht en aangevuld met
een uitvoerige bibliografie.
A. Van Peteghem
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Literatuur
Jan de Hartog
Het Ziekenhuis
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1965, 304 pp., f 16.90.
De moeilijkheid bij De Hartog vind ik soms, dat hij zichzelf voorbij schijnt te lopen
in zijn enthousiasme. Hij ziet de dingen zo plastisch, zo gepassioneerd, dat men
het gevaar loopt er eerst een hele boel af te doen. Dit lijkt mij ook zo te zijn in het
onderhavige geval: zijn pleidooi voor het ziekenhuis in Houston waar hij enige jaren
gewerkt heeft en waarvan hij de verbetering zich tot gewetensplicht gesteld heeft.
Wat hem intrigeert, zijn de tegenstellingen tussen rijk en arm, tussen blank en zwart
en die tussen de toewijding der individuele personen en de starre administratie. Het
kan natuurlijk ook zijn, dat wij, in onze geregelde Nederlandse sociale verhoudingen,
ons toestanden als in het boek beschreven niet kunnen voorstellen en daardoor
menen, dat de auteur overdrijft. Intussen is uit de kranten gebleken dat zijn actie
succes heeft en dat men ‘er iets aan gaat doen’. Wat het boek betreft, zoals vaak
bij deze schrijver, men wordt meegesleept door zijn pathos en zijn geestdrift en leest
het geboeid uit.
G. Adriaansen

Hans Werner
Per ezel door Griekenland
Kosmos, Amsterdam, 1965, 152 pp., f 5,90.
Geen reisbeschrijving zoals er velen zijn, is dit boekje, maar een sprankelend en
vaak geestig én vaak raak relaas van ontmoetingen met de bewoners van het land.
Geen beschrijving van bekende bezienswaardigheden; veel meer een weergave
van gewoonten, gesprekken, wijzen van doen van de gewone man. De lezer komt
aldus aardig wat te weten over dit oude én moderne Griekenland. De ‘kenner’ van
de klassieke oudheid en kunst zal uit dit los en luchtig werkje weinig te weten komen,
doch wie zich interesseert voor het gewone doen en laten van de gewone en minder
gewone man, hem biedt de auteur heel wat kostelijke en vrolijke momenten, die
toch - met de eigenhandige illustraties - heel wat wezenlijks bevatten.
Jos Heesterbeek

Jos Vandeloo
Dadels voor een vizier
Manteau, Brussel-Den Haag, 1965, 205 pp., f 4.50.
Een keuze uit zijn gedichten. Geen grootse poëzie, maar wel interessant, m.n. in
haar ontwikkeling. Speelse parade ('55) bevat dromen over woorden en woorden
over dromen, ‘woorden zonder essentie zijn mijn dromen’. Een enkel vers komt zelfs
niet boven het peil van scholierenpoëzie uit, zoals Vlucht: ‘Ik ben ontsnapt / uit
prangende corset / van huizen / straten / wegen’. / In Woorden met doofstommen
('57) en Wachten op het groene licht ('59) begint de dichter al een eigen vorm te
vinden, maar raakt op een zijspoor wanneer hij zijn angst voor de automatisering
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e.d. uit; hij komt niet tot een zelfstandige verwerking, het geschut, zijn taalgebruik,
is van een te gering kaliber. Wanneer hij woorden bezigt als ‘een bleke glansloze
toekomst’, ‘overbeschaving’, ‘ontvolkte atoomsteden radioactief van de haat’ zijn
het valsklinkende losse flodders; elke beeldspraak hiermee is zinloos, omdat deze
beelden niet functioneren in zijn gedichten. In Zeng ('62) is V. het meest eigen, geen
bijbedoelingen meer, geen wanklanken. Oppervlakkige en kortstondige ontroeringen,
een eenvoudig, direct taalgebruik. De drie nieuwe gedichten sluiten hier bij aan.
W. Raaijmakers

Johan Daisne
Als kantwerk aan de kim
Roman, 223 pp.
Charaban
Grote Marnixpocket, 157 pp.
Johan Daisne betuigt in de flaptekst van zijn nieuwe verhalenbundel Charaban
andermaal zijn trouw aan het magisch realisme: ‘We geloven dat de literatuur niet
meer en niet minder hoeft te zijn: het vakwerk van mensenkinderen die het schone
en bittere der ervaring willen vasthouden door het vast te leggen, en het corrigerend
met hun wensdromen verlengen tot in hun land van bestemming en belofte’. Aan
alle mensenkinderen zij hun geloof gegund, maar de lezer mag van een schrijver
eisen, dat hij zijn overtuiging schrijvenderwijs (vakwerk immers!) waar maakt. Het
magisch realisme, moderne variant van de aloude romantiek, staat of valt met de
spanning tussen magie en realiteit, de werkelijkheid moet komen te staan onder de
hoogspanning der verbeelding. Wordt de ervaring niet geïntensiveerd door de droom,
dan
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ontstaat voor de lezer kortsluiting tussen de beide polen en resteert hem alleen een
zoetsappig verhaal. In Charaban (Russische spelling voor char à bancs) bezondigt
Daisne zich aan vermetel vertrouwen in de transformatie van de realiteit door de
verbeelding. Met een beeld van Marsman: het water des levens is in zijn verhalen
niet omgestookt tot de jenever der poëzie; zijn mixture van ervaring en wensdroom
smaakt naar limonadesiroop. Interessanter dan de al te gemakkelijke en daardoor
vaak goedkope verhalen is om zijn doordachte thematiek Daisnes jongste roman
Als kantwerk aan de kim. Een Brussels bankdirecteur in ruste herneemt nu alleen
de reis naar Zuid-Frankrijk, die hij elf jaar geleden in gezelschap van zijn dochter
en vrienden heeft gemaakt. Hij repeteert in het heden het verleden en vindt zodoende
zijn toekomst. De compositie van het boek berust op een voortdurende toepassing
van de flashback, waardoor de grens tussen heden en verleden moet worden
uitgewist; toen en nu smelten samen in de eenheid der innerlijke beleving (= de
verbeelding; zie p. 158). Deze magisch-realistische roman, geschreven tussen
Pasen en Pinksteren 1963, bij herhaling spelend met Goede-Week-motieven, zou
men kunnen karakteriseren als een poging om de tijd op te heffen en daarmee de
angstwekkendheid van de dood. De hoofdpersoon maakt in dubbele zin de reis van
zijn leven, een levensreis die zijn voltooiing vindt in de rust van de dood (‘Monsieur
dort, zei ze. II est trés fatigué’, p. 218). Het thema van dit boek biedt rijke
mogelijkheden, doch ook hier stelt de uitwerking teleur. De werkelijkheid wordt
zozeer geknipt naar het patroon van de droom, dat de lezer uiteindelijk in geen van
beide meer gelooft. Typerend voor de oppervlakkige romantiek, waarin Daisne met
een kritiekloos geloof in de magie der verbeelding kan belanden, is de lyriek in zijn
laatste boeken aan auto's besteed. Een nijver student zou daarin stof vinden voor
een uitvoerige scriptie: ‘De auto in het werk van Daisne’, welk voertuig met tederheid
wordt gekoesterd als hulpmiddel der verbeelding bij het overwinnen van afstanden
in plaats en tijd. Deze ontwikkeling in het proza van Daisne valt in hoge mate te
betreuren, omdat hij met een voortreffelijk boek als De man die zijn haar kort liet
knippen heeft bewezen tot grote dingen in staat te zijn. Met de hier besproken
boeken blijft Daisne beneden zijn eigen maat, een gevolg, naar het lijkt, van een
toenemend gebrek aan kritische zin t.a.v. het eigen werk en het (niet alleen
zaligmakend) magisch realisme. Hij zou, als dat er aanzit, zijn haar weer kort moeten
laten knippen, al vraagt niemand hém om ‘kort Amerikaans’.
F. van Tartwijk

Serie ‘Onze Dichters’, uitgave: uitgeversassociatie ‘Op wenteling’,
Eindhoven.
Joan Th. Stakenburg
Queesten
Piet Smissaert
Zuigkracht van een verleden
Silva Ley
Grazen naar de sprong
Wouter Kotte
Achter de horizon
Hans Vlek
Anatomie voor moordenaars
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‘Queesten’ bevat als belangrijkste tekst een vertaling van het slot van ‘Les Vases
Communicants’ van André Breton. In ‘noodzaak van het surrealisme’ betreurt S.
terecht het ontbreken van vertalingen van kardinale werken als b.v. de Manifesten
van Breton of van J. Monnerot ‘La Poésie moderne et le sacré’. De eigen teksten
zijn moeilijk leesbaar, breedsprakig en weinig inspirerend (wel duidelijk geïnspireerd
door Saint-John Perse). Curieus is de stugge poëzie van de talentvolle Smissaert.
Gedesillusioneerd en teruggestoten in eenzaamheid draagt hij zijn wonden; de etter
is ook zijn gedichten niet vreemd. Niet tot een authentiek geluid komen Ley, Kotte
en Vlek. Het viel me bij hen weer eens op, hoezeer bijna alle debuten de laatste
jaren de sfeer van Lodeizen ademen; men onderschatte niet de actualiteit van diens
gedichten noch het gevaar dat zij kennelijk betekenen voor jonge dichters.
W. Raaijmakers

Ward Ruyslinck
De paardevleeseters
Grote Marnixpocket, Manteau, Brussel/Den Haag, 1965, 160 pp.
In zijn derde verhalenbundel (na De madonna met de buil, 1959 en De stille zomer,
1962) bracht Ruyslinck drie verhalen bijeen en de tekst van een hoorspel. In het
titelverhaal, het langste en ook het beste van de drie, hekelt de schrijver op
gemoedelijke wijze de burgerlijke zucht om door het bouwen van een pompeus
landhuis zijn welvaartsstatus te etaleren en de niet minder burgerlijke burennijd.
Steedse pronkzucht en dorpse jaloezie worden in deze genoeglijke, zij het wat
langgerekte satire handig met elkaar verweven door de lijders
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aan beide kwalen bijeen te brengen onder één noemer: paardevleeseters, die het
huizen boven hun stand moeten boeten met de ontbering van het duurdere rundvlees.
Benijders en benijden treft Ruyslinck met gelijke ironie, waaronder een vleugje meelij
met beider zielige vertoning gemakkelijk schuilgaat. Men leest dit verhaal met
hetzelfde genoegen, vooral om de spitse taalhantering, als waarmee de auteur het
kennelijk heeft geschreven. Minder dan deze aanzet tot een moderne Vlaamse
Camera Obscura zijn de twee volgende verhalen, waarvan er een (volgens de
omslag van het boek) een gooi doet naar het niveau van Carmiggelt, tevergeefs
echter. Tegen de luchthartigheid van deze verhalen steekt scherp af de ernst en
het engagement in de mede opgenomen tekst van het hoorspel De corridor. In de
smalle strook tussen de legers van Oost en West worden een oude Jood en een
jonge halfbloed doodgedrukt, demonstratie van de onmenselijkheid en
huichelachtigheid in de politieke machtsstrijd zowel bij rechts als bij links. De ernst
waarmee Ruyslinck zich in de tekst van dit hoorspel (al ooit uitgezonden?)
bekommerd toont om de huidige wereldsituatie, moge blijken uit de slotzin: ‘Want
de mens, die naar de volmaaktheid streeft, is gelijk aan de regenboog die, hoe hoger
hij zich verheft, steeds dieper zijn beide einden naar de aarde moet keren’.
F. van Tartwijk

Belcampo
De zwerftocht van Belcampo
Kosmos, Amsterdam-Antwerpen, 1964, 175 pp., f 4.90.
Bij Kosmos verscheen de vijfde druk van het meerszins kosmopolitische reisverslag
van Belcampo; het onderhoudende boek is nu als paperback gemakkelijker
bereikbaar.

Marieken van Nieumegen
Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. L. Debaene. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1965, 98 pp., f 3.75.
Een abel spel van Esmoreit
Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jef Notermans. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1965, 73 pp., f 2.70.
In de bekende reeks ‘Klassieken uit de Nederlandse letterkunde uitgegeven in
opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden’ verschenen
als resp. no. 10 en no. 6 de derde, vrijwel ongewijzigde druk van Marieken en de
tweede druk van Esmoreit, waarin met de op- en aanmerkingen van o.a. Joh.
Heesterbeek, gemaakt in dit tijdschrift, naar mogelijkheid werd rekening gehouden.
De noodzaak van deze herdrukken wijst op een verheugende belangstelling voor
onze Middelnederlandse toneelliteratuur.
F. van Tartwijk

Dr. G.A. van Es
Piramus en Thisbe

Streven. Jaargang 19

Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, (no. 50, Zwolse drukken
en herdrukken). Tjeenk Willink, Zwolle, 1965, 335 pp., f 17,75.
Deze uitgave bevat: Samenhang en bronnen van de twee rederijkersspelen over
Piramus en Thisbe (Hoofdst. I); Handschrift en drukken (Hoofdst. II), tezamen
vormend deel I; deel II bevat de tekst der spelen, bijlagen, prenten. Een literatuurlijst
besluit het geheel. In het eerste hoofdstuk dat op elke bladzijde getuigenis aflegt
van wetenschappelijke nauwkeurigheid en scherpzinnigheid, ligt wel het zwaartepunt
van dr. van Es' uitgave. Naast een analyse der drama's worden de verschillende
hypothesen over de onderlinge samenhang, zoals deze indertijd zijn voorgesteld
door Mevr. Ellerbroek, van Eeghem en de Vooys gewogen en te licht bevonden.
Om over eventuele samenhang een verantwoorde conclusie te kunnen en mogen
geven, onderzocht dr. van Es tot in details de verschillen en overeenkomsten tussen
de twee Nederlandse drama's; vergelijkt de allegorische interpretaties en beschouwt
het verband tussen de dramatische en epische teksten. Het Haarlemse handschrift
(van de kamer: De Pelicaen) en de drukken van De Casteleins spel werden
besproken in het tweede hoofdstuk waarin tevens de wijze van uitgeven wordt
vermeld. Deel II van deze grondige studie bevat de teksten, resp. van het Haarlemse
handschrift en van het Antwerps spel (d.i. de anoniem ongedateerde druk uit het
eerste kwart der zestiende eeuw), waarna teksten uit de Gesta Romanorum, de
Ovidius Moralizatus, de Bible de poètes en de Moralité nouvelle als bewijsmateriaal
voor het bronnenonderzoek ten dienste van de lezer in de ‘Bijlagen’ zijn afgedrukt.
Deze korte inhoudsopgave vermag slechts een zwakke indruk te geven van de rijke
inhoud van deze studie. Voor deze waardevolle bijdrage tot de kennis der
rederijkersspelen past een woord van grote dank.
Joh. Heesterbeek
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Martin Walser
Erfahrungen und Leseerfahrungen
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965, 163 pp., DM. 3.
M. Walser (geb. 1927), als romancier en toneelauteur reeds bekend om zijn
drastische afrekening met de ideeën der oudere generatie, keert zich ook in deze
feuilleton-essays tegen wat hij beschouwt als een nazierfenis, merkbaar in het
politieke en geestelijke leven, tot zelfs in de Duitse taal toe. Daarnaast legt hij
getuigenis af van zijn persoonlijke groei, met affiniteit tot de Hamlet-mythe, de
essentie van het fenomeen theater, met bewuste actualisering van oude literaire
motieven (bv. in Hölderlin, Proust en Kafka).
C. Tindemans

H. Tollens, Cz.
De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en
1597. Gevolgd door Avondmijmering
Tekstuitgaven met varianten naar het handschrift en de verschillende
drukken, verzorgd en ingeleid door Dr. G.W. Huygens. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1964, 96 pp., f 4.-.
Dr. E. Rombauts
Karel ende Elegast
‘Ik ben verkooper, en maak, terwijl een ander zijn kaartje speelt, nu en dan 's avonds
een versje voor uitspanning’, schreef Tollens in maart 1821 aan Immerzeel. Deze
droogstoppelige uitspraak illustreert, dat het niet allereerst Tollens' schuld was, dat
zijn poëzie door tijdgenoten te hoog werd aangeslagen. De deskundige sloper
Busken Huet liet nadien van Tollens' standbeeld niet veel heel. Dr. Huygens acht
nu de tijd rijp voor een beperkt eerherstel, niet alleen om de cultuurhistorische
waarde van Tollens' werk, maar ook omdat hij ‘als mens een heel sympathieke
figuur geweest is’. Aanvaardt men deze niet direct literaire norm als voldoende
rechtvaardiging voor een heruitgave, dan zal men de tekstbezorger dankbaar zijn
voor zijn uitvoerige inleiding. Achtereenvolgens komen aan de orde: Tollens'
dichterlijke levensloop, de literaire en historische achtergronden van De
Overwintering, het ontstaan en de ontvangst van het lofdicht, de bronnen en de
verwerking daarvan, de uitgave en de verspreiding van het gedicht. Als toegift volgt
‘Avondmijmering’, dat Tollens' meest persoonlijke gedicht wordt genoemd; het laat
desondanks geen sterke indruk na.
In dezelfde reeks Klassieken uit de Nederlandse letterkunde verscheen tezelfder
tijd als de heruitgave van De Overwintering Karel ende Elegast, waarvan de eerste
twee drukken in deze serie werden bezorgd door Dr. W. van den Ent, na diens dood
door de Leuvense hoogleraar Dr. E. Rombouts opgevolgd als tekstbezorger van dit
inderdaad klassieke werk. Prof. Rombouts herschreef voor deze vierde druk de
inleidende paragrafen over de oorspronkelijkheid en de oorsprong van het verhaal,
terwijl b.v. die over het hoofdmotief en het christelijk karakter ingrijpend werden
gewijzigd. Deze teksteditie heeft daardoor aan bruikbaarheid vooral voor studerenden
nog gewonnen. Ondanks de vernieuwing bleef de naam van de eerste bewerker,
Van den Ent, genereus op het titelblad gehandhaafd.
F. van Tartwijk
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Edzard Schaper
Gesammelte Erzählungen
Verlag Jakob Hegner, Köln, 620 pp., D.M. 24.80.
Edzard Schaper behoeven we ook in Nederland niet meer voor te stellen. Het meest
bekend zijn misschien zijn romans Die sterbende Kirche en Der letzte Advent. Maar
ook zijn vertellingen die in dit boek van 620 pp. gebundeld zijn en bij Hegner
uitgegeven (zoals bijna alle werken van Schaper), zijn niet nieuw. Sommige zijn
oorspronkelijk verschenen in kranten of tijdschriften maar later in boekvorm. Wat
de uitgever er toe bewogen heeft ze nog eens samen in één band het licht te doen
zien weet ik niet. Wel wijst het erop, dat ze gevraagd zijn, dat Schaper een vrij grote,
trouwe en toegewijde lezerskring moet hebben, mensen die geconcentreerd kunnen
lezen (want Schaper's zinnen zijn gecompliceerd) en smaak hebben in een thematiek
die meestal religieus van aard is, of metafysisch in de ruimste zin van het woord.
De verhalen spelen bijna allemaal in de Oostzeelanden, de grensgebieden tussen
Rusland, Finland, de Baltische staten, met op de achtergrond of ook als thema de
dreiging van een expansief Russisch communisme. De verhalen zijn chronologisch
geordend, het eerste verscheen in 1937, het laatste in 1965. Merkwaardig is, dat
de stijl in wezen gelijk gebleven is, dertig jaar lang en wat voor dertig jaar! Van een
wat meer moderne, eenvoudige en directe manier van zeggen is ook in de
vertellingen uit de laatste jaren niets te bespeuren. Schaper zet de klassieke traditie
voort. Met uitzondering
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van de eerste vertelling (Das Lied der Vater, 1938), die te lang uitgesponnen is en
naar onze smaak een teveel aan bloed- en bodemmystiek biedt (niet van het
nationaal-socialistische soort overigens) leest men de verhalen met spanning en
waarachtig literair genoegen.
J. Brinkhoff

Toneel
Michael Booth
Hiss the Villains
Eyre and Spottiswoode, London, 1964, 390 pp., 35/-.
Het 19e-eeuwse melodrama, voortreffelijk ingeleid door de uitgever, is in deze
bundel vertegenwoordigd door drie Britse en drie Amerikaanse specimina. S.
verklaart de opgang en de val van dit genre; de ethiek van vlekkeloosgoed en
verfoeilijk-zwart zonder tussentinten werd vervangen door een meer genuanceerde
moraal, terwijl de spannings-elementen (als schipbreuk, spoorwegongeval,
aardbeving) met de ingenieuze bioscooptechniek niet konden wedijveren. Met de
nodige distantiëring gelezen, zijn deze horror-, alcohol- en romance-avonturen nog
best genietbaar. Wellicht is een opvoering-zonder-charge uitgesloten, maar als
informatie over onze onmiddellijke voorouders zijn ze alles zes nog steeds waardevol.
C. Tindemans

Nevil Coghill
Shakespeare's Professional Skill 224 pp., 40 /.
J. Dover Wilson
The Fortunes of Falstaff
143 pp., 17/6 (paperback 7/6). Cambridge University Press, 1964.
N. Coghill onderzoekt de creatieve verbeelding van W. Shakespeare en documenteert
zijn zin voor de behoeften van een scenische opvoering. Vooral de methode maakt
hierbij ophef; S. tracht de narratieve lijn van een drama te reconstrueren en plukt
uit monologen en scènes die effectelementen die speciaal alleen op de planken
zinvol kunnen worden. Deze analyse leidt tot (in aantal en gehalte) verrassende
bevindingen voor Hamlet, A MidsummerNight's Dream, Troilus and Cressida en
Othello. Voorbeeldig is alweer het secundair achten van de poëtisch-literaire aspecten
in Shakespeare en het boven alles beklemtonen van de onmiddellijke reden tot
compositie, de voorstelling in een theater. - J. Dover Wilson verwaarloost de
schouwburg zeker niet, maar het is hem in de eerste plaats te doen om een ontleding
van de Falstaff-figuur, duidelijk ingaand tegen de traditionele Bradley-opvatting.
Falstaff, teruggevoerd op figuren uit het middeleeuwse lekendrama, blijkt niet een
adellijke nar te zijn maar een personage met eigen dimensies waarvan de contouren
tevens gunstig inwerken op de figuur van Prince Hal. Geen held, geen type, maar
een karakter op weg naar zijn nederlaag; geen rekwisiet, maar een levend mens.
C. Tindemans
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Hans Daiber
Theater
Eine bilanz. Langen-Müller Verlag, München. 1965, 308 pp., DM. 11,80.
S. badineert over Westduitse theatertoestanden, van schouwburg en budget, regie
en acteurs tot criticus en toeschouwer. Dat hij ontevreden is met toestanden en
resultaten, wordt wel duidelijk, maar onder de spotzieke, ironische Witz-blatttoon
bezwijkt het ernstige betoog.
C. Tindemans

Günter Wicke
Die Struktur des deutschen Lustspiels der Aufkldrung
Versuch einer Typologie. H. Bouvier Verlag, Bonn, 1965,142 pp., D.M.
16.80.
Bij recente onderzoekingen der 18e-eeuwse dramatiek lag de nadruk overwegend
op de ideologie der auteurs en op de genredoordringing der dramatische soorten.
S. stelt in deze studie over het ‘Lustspiel’ (= komedie, maar ook blijspel, tevens
onderweg naar toneelspel) een onderzoek in naar de verschillende types. Daarvoor
moet hij eerst uitkijken naar wat daarover gedacht werd tot Gottsched de eerste
hervorming voorstelde en invoerde. S. onderscheidt het satirische, het sentimentele,
het ludische en het dramatische Lustspiel en hij ziet deze evaluatie culmineren in
Lessings Minna von Barnhelm, waar de fragmentarische typologie ondergeschikt
raakt aan het
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psychologische probleem dat voor een zelfstandige intrige zorgt. Tenslotte plaatst
hij deze ontwikkeling in een totaal-Europees kader en moet hij concluderen dat de
Duitse dramatiek, ondanks vele basisimpulsen, in deze typologie een eigen weg
heeft gevolgd. Merkwaardige dramaturgiestudie die voor het begrip van de
19e-eeuwse vormen en normen onmisbaar zal worden.
C. Tindemans

Jürgen Fehling
Die Magie des Theaters
Friedrich Verlag, Hannover, 1965, 90 pp., DM. 11,80.
Van de 80-jarige nestor der Duitse regie worden een aantal opstellen over zijn vak
gebundeld, met een biografisch-theaterkritische inleiding door S. Melchinger. De
regisseur reveleert zich als een eigenzinnig artiest die resoluut afwijst ooit
revolutionair te zijn geweest (al staat hij als zodanig in de theatergeschiedenis
bekend) en volhoudt altijd de strikt functionele dienst aan de auteur voorop te hebben
geplaatst. Dat hindert hem niet, enkele eerbiedwaardige grootheden (vooral B.
Brecht) er flink van langs te geven. Revelatief voor een ander aspect van het regievak
dat hier blijkbaar bewust-speculatief zowel als kritisch-creatief werd aangepakt.
C. Tindemans

Varia
R. Dellaert, e.a.
De negro-afrikaanse mens en zijn cultuur
Desclée De Brouwer, Brugge - Utrecht, 1965, 166 pp., 8 pl., F. 140.
R. Dellaert (11 -24) zet uiteen waarom de Afrikaanse mens cultuur-antropologisch
als ‘primitief’ moet gekenmerkt worden. Hij trekt daarbij een interessante parallel
met het individuele ontwikkelingsproces van ieder mens, wie en waar ook. T. Theuws
(27-53) slaagt erin uit jarenlange, persoonlijke ervaring de intuïtieve kijk van Pl.
Tempels OFM op de Bantoe-ziel in een korte maar rijke, met overtuigend
bewijsmateriaal gestaafde synthese concrete vorm en gestalte te geven. J. Jacobs
(57-84) en H. Burssens (87-164) tenslotte bieden een degelijk overzicht van de
ontwikkeling van resp. de ‘woordkunst’ en de ‘plastieke kunsten’, zoals deze in zwart
Afrika sinds eeuwen beoefend worden. Zij benadrukken de positieve inbreng van
de, lange tijd door het Westen als onbestaand beschouwde, negerkunst. Haar hoog
kunstgehalte, speciaal dan dat van de beeldhouwkunst (waarvan enkele mooie
reprodukties de tekst begeleiden), zal voor velen een openbaring zijn. Voor al
degenen die dieper willen doordringen in het mysterie van de Afrikaanse ziel, in de
rijke potentialiteiten welke zij in zich bergt, in de kunstwerken welke zij reeds
voortbracht, in de verrijking welke zij de Westerse mens aanbiedt, is dit werk een
uitstekende inleiding.
J. Van Torre
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Jean Rupp
Brêsily espoir chrétien?
Spes, Paris, 1965, 196 pp., NF. 11,40.
De bisschop van Monaco, vroeger hulpbisschop van Parijs en bijzonder belast met
de migrantenzielzorg, bundelt hier een aantal nota's opgetekend tijdens vier reizen
naar het subcontinent Brazilië. Problemen en mogelijkheden voor de Kerk in dit land
vol contrasten worden met apostolisch bezorgdheid realistisch, theologisch
verantwoord en in zeer vlotte taal beschreven. Dit boek is een sprekend voorbeeld
van wat een bisschop, bewust van zijn universele verantwoordelijkheid, doen kan.
Het getuigt tevens van een verfijnde cultuur.
J. Kerkhofs

Tomas Zamarriego, S.J.
Enciclopedia de Orientacion Bibliografica
Vol. II: Ciencias religiosas. Ciencias humanas. Vol. III: Ciencias humanas.
Vol. IV: Ciencias humanas. Ciencias de la materia y de la vida. - J. Flors,
Barcelona, 1964-1965, geb.
Het is zelden dat de uitgevers van een encyclopedie zich zo trouw aan hun beloften
houden. Voor enkele maanden gaven we in dit tijdstrift een bespreking van het
eerste deel, nu reeds is het werk in vier delen voltooid. Voor de geschiedenis, de
letterkunde en andere wetenschappen is deze
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bibliografie merkelijk zwakker dan voor de godsdienstige wetenschappen. We
betreuren het dat de Vlaamse en Nederlandse letterkunde helemaal niet vermeld
worden. Ondanks de leemten en onnauwkeurigheden blijft het toch een merkwaardig
naslagwerk, dat ook buiten de grenzen van het Spaanse taalgebied diensten kan
bewijzen, vooral daar het tot nog toe enig is in zijn aard.
F. Bossuyt

Die Quadrat-Bücher
36/37. Wohnort Halen, ein Architekturreportage
Peter Lehner
38. Fase Kran
Richard B. Matzig
39. Notturno
40/41. Zwischen Augen und Atem
Georg Buechner
42. Woyzeck
T. Carmi
43. Die Kupferschlange
Tschudy Verlag, St. Gallen, per deel 8,80 ZwF., dubbele delen 13,80 ZwF.
Dit is een serie voor bibliofiele fijnproevers. Zij bestaat nu vijf jaar en Hans Rudolf
Hilty heeft met veel zorg een drieenveertig nummers uitgegeven: gedichten, verhalen,
toneelstukken, essays, zoals men uit de recentste titels kan opmaken, en ook een
enkele reportage over het wonderbare Wohnort Halen, een experiment van een
vijftal jonge Zwitserse architecten, nu al enkele jaren oud, waarvan de
bewoonbaarheid met de dag overtuigender bewezen wordt. Het boek bestaat uit
een levendige fotoreportage hier en daar aangevuld met een suggestieve tekst.
Een bijzondere vermelding verdient ook Tussen ogen en adem, nederlandse lyriek
sinds 1945. Bernlef, Campert, Charles, Elburg, van der Graft, Kossmann, Kouwenaar,
Lucebert, Morriën, Noordzij, Nooteboom, Polet, Scheepmaker, Vinkenoog, Vroman
zijn erin met poëzie vertegenwoordigd. De gedichten zijn gegroepeerd naar bepaalde
themata, zoals de titel al laat verstaan. Naast de oorspronkelijke versie staat een
goede Duitse vertaling. Alle delen zijn geïllustreerd. De illustratie bij de nederlandse
poëzie is van Gerard Bruning.
S. Heester

Theo Stammen
Einigkeit und Recht und Freiheit
Westdeutsche Innenpolitik 1945-1955 (DTV Kokumente, 286).
Paul Sethe
Die grossen Tage
Von Mirabeau zu Boneparte (DTV, 313)
Rudolf Vierhaus
Am Hof der Hohenzollern
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Aus dem Tagebuch der Baronin Spitzemberg 1865-1914 (DTV
Dokumente, 318).
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1965, 293, 293 en 291 pp.
In de eerste pocket verzamelt de auteur 58 documenten die het afkondigen van het
Grundgesetz van de Duitse Bondsrepubliek op 23 mei 1949 voorbereidden, gevolgd
door vier documenten die tot het einde van de militaire bezetting in 1954 reiken. In
de tweede pocket beschrijft de auteur, met tal van sprekende details en vol zwier,
de Franse revolutie van mei 1789 tot de redding van de republiek door Bonaparte
op 4 oktober 1795, waarbij dan nog een paar hoofdstukken het verhaal tot 1799
rekken: hoofd-persoon is Mirabeau, voor wie de auteur een onverholen sympathie
koestert. De derde pocket publiceert het zeer interessante dagboek van barones
von Spitzemberg die in Berlijn vele contacten met markante persoonlijkheden, als
de keizer zelf en Bismarck, had, en deze ten voeten uit weet te tekenen: zij moet
een superieure vrouw geweest zijn.
M. Dierickx

L. Dingemans en F. Houtart
Pastorale d'une région industrielle
L'agglomération de Charleroi.
Edit. du CEP, Brussel, 1965, 164 pp.
De driedelige enquête over de agglomeratie Charleroi is wellicht het voornaamste
werk in de serie studies gerealiseerd door het Centrum voor Socio-Religieus
Onderzoek (vroeger te Brussel, nu ingeschakeld in de Katholieke Universiteit te
Leuven). Twee der hoofdverantwoordelijken belichten hier de voornaamste pastorale
besluiten uit vermelde studie. Een lang voorwoord van Mgr. Himmer, bisschop van
Doornik, onderstreept het belang van een wetenschappelijke benadering van de
pastoraal.
J. Kerkhofs
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Baar, Drs. A.H. van den, Russisch-Nederlands Woordenboek. - Aula, Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
Banning, Prof. Dr. W., Confrontatie van Oost en West (Serie Mens en
Medemens). - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1965, 166 pp., f 5.25.
Barrett, William, Existentialisme. - Aula, Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
Bellet, M., Ceux qui perdent la foi. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1965, 168
pp., F. 84.
Benary-Isbert, M., Das Abenteuer des Alterns. - Knecht, Frankfurt, 1965, 210
pp., D.M. 12.80.
Biser, Eug., Die Gleichnisse Jesu. - Kösel, München, 1965, 190 pp., D.M.
15.80.
Block, A. De, Algemene didactiek. - Standaard-Bh., Antwerpen, 1965, 320 pp.,
geïll., F. 325.
Bock, Eug. De, Verkenningen in de eerste helft van de negentiende eeuw. De Sikkel, Antwerpen, 1965, 160 pp., F. 180.
Bro, B., Leren bidden, vert. H. van der Burght. - Lannoo, Tielt, 1965, 144 pp.,
F. 65, geb. F. 88.
Brod, M., Johannes Reuchlin und sein Kampf. - 1965, 361 pp., 8 pl., 8 ill., geb.
D.M. 28.
Brown, Jac. A.C., Psychologie van de beïnvloeding. - Aula, Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen.
Bijbel over Serie (De). Drs. J. Heyke, De Bijbel over geloven. - J.J. Romen &
Zn., Roermond, 1965, 112 pp., f 3.25.
Charpentier, Die Templer. - Ernst Klett, Stuttgart, 1965, 220 pp., D.M. 19,50.
Cohen, John, Kans, kunde en geluk. De psychologie van het gissen en gokken.
- Aula, Utrecht, Antwerpen.
Comblin, J., Le Christ dans l'Apocalypse. - Desclée & Cie, Doornik, 1965, 268
pp.
Congar, Y.M., Evangelie en beschaving. II: Naar een dynamisch laïcaat. Patmos, Antwerpen, 1965, 204 pp., F. 120.
Cruchon, G., Einführung in die dynamische Psychologie. - Knecht, Frankfurt,
1965, 312 pp., D.M. 19.80.
Dainville, F. de, Tourisme et pastorale. - Desclée & Cie, Doornik, 1965, 128
pp.
Danielou, J., Vom Ursprung bis Babel. - Knecht, Frankfurt, 1965, 102 pp., D.M.
7.80.
Danielou, Jean, Heidense heiligen uit het Oude Testament. - De Koepel,
Roosendaal, 1965, 109 pp., f 6.90.
Diepgang-Werkgroep. Br., De Roeck, Voor een nieuw leven. Vergeef ons onze
schuld (Diepgang, 6-7). - Diepgang, Burgstraat 78, Gent, 1965, 52-64 pp., F.
30.
Dobzhansky, Theodosius, De biologische en culturele evolutie van de mens.
- Aula, Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
Dreiklang. Bd. 6: Marienlieder. Bd. 7: Die Seemannsbraut. Bd. 8: Die
Antilopenfrau. Bd. 9: Primavera. - Urs Graf Verlag, Olten und Freiburg im Br.,
1965, D.M. 15.
Enno van Gelder, Dr. H., De Nederlandse munten. - Aula, Het Spectrum,
Utrecht.
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Etudes religieuses nr. 765, 767, 768. - La Pensée Catholique, Brussel, 1965,
abonn. F. 130.
Fontan, P., L'intention réaliste. - Beauchesne, Paris, 1965, 120 pp., N.F. 10.20.
Frijer, Peter, The Birth Controllers. - Secker and Warburg, London, 1965, 384
pp., 42 S.
Gebhardt, G., Wenn Mutter allein erzieht. - Knecht, Frankfurt, 1965, 174 pp.,
D.M. 7.80.
Giblet, J., e.a., Aux origines de l'Eglise. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1965,
206 pp., F. 165.
Giese, H., Das obszöne Buch. - Enke Verlag, Stuttgart, 1965, 77 pp., D.M. 13.
Gray, R., The German tradition in Literature 1871-1945. - Cambridge University
Press, London, 1965, 383 pp., 60 S.
Grelot, La Bible, parole de Dieu. - Desclée, Tournai, 1965, 418 pp., F. 330.
Guardini, R., Peilingen van het christelijk denken. - Lannoo, Tielt, 1965, 756
pp., geb. F. 288.
Guillain, R., Dans 30 ans la Chine. - Ed. du Seuil, Paris, 1965, 304 pp.
Jachim, Fr., Leven in het heelal. - Aula, Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
Jean-Nesmy, Cl., Pratique de la Messe. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1965,
304 pp., 4 pl., F. 174.
Jedin, H., Le Concile de Trent. dl. I. - Desclée, Tournai, 1965, 535 pp., 490 Fr.
Konig, R., Sociologie van de mode. - Aula, Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
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Krieger, A., Jokoenda, het Zwarte licht. - Kosmos, Antwerpen, 1965 , 369 pp.,
f 6.90.
Kijm S.J., Dr. J.M., Geloofsopvoeding. - Hoger Katechetisch Instituut, Nijmegen,
1965, 136 pp., f 3.75.
Lassalle, H.M., Le Zen, vert. H. Bourboulon. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1965, 160 pp., 16 pl., F. 75.
Lebeer, J., Sociale wetgeving. - Plantijn, Antwerpen, 1965, 82 pp., F. 50.
Lemonnyer, A. en Cerfaux, L., Théologie du Nouveau Testament. - Bloud &
Gay, Paris, 1965, 228 pp.
Magiera, Kurtmartin, Küsters. - Knecht, Frankfurt, 1965, 132 pp., D.M. 8.80.
Manegat, J., Brot und Fische. - Knecht, Frankfurt, 1965, 348 pp., D.M. 18.80.
Marcel, G., Die Menschenwürde und ihr existentieller Grund. - Knecht, Frankfurt,
1965, 206 pp., D.M. 9.80.
Mariaule, A., La route qui chante et prie. - Ed. Marie-Médiatrice, Genval, 1965,
110 pp.
Martin, A. von, Mensch und Gesellschaft heute. - Knecht, Frankfurt, 1965, 308
po., D.M. 19.80.
May, H. and Bruce M. Metzger, The Oxford annotated Bihle with the Apocrypha.
- Oxford University Press, New York, 1965, $10.50.
6

Mens, J., Koen. - Kosmos, Amsterdam, Antwerpen, 1965 , 185 pp., f 5.50.
Nicolas O.P., M.J., Theotokos. - Desclee, Tournai, 1965, 236 pp.
Nove, Alec, De Sovjet-economie. - Aula, Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
Ohlmeyer, A., Reichtum der Psalmen. Bd. 2. - Knecht, Frankfurt, 1965, 280
pp., D.M. 7.50.
Passelecq, P., Nieuw en oud. - Beyaert, Brugge, 1965, 416 pp., F. 156.
Peursen, v., Wittgenstein. - Brand, Hilversum-Antwerpen, 1965, 112 pp., F.
110.
Poell, W., Religionspsychologie. - Kösel, München, 1965, 523 pp., D.M. 35.
Rahner, K. & Semmelroth, O., Theologische Akademie I-II. - Knecht, Frankfurt,
1965, 116-118 pp., D.M. 6.80 (ieder).
Raj, M.V., L'essentiel du Yoga. - Nauwelaerts, Leuven, 1965, 116 pp., F. 120.
Ramsey, I., Biology and Personality. - Basil Blackwell, Oxford, 1965, 214 pp.,
Sh. 30.
Renard, A.C., Prières de simplicité. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1965, 174
pp., ing. F. 75.
Roscam Abbing, Prof. Dr. P.J., Beroepsethiek. - Aula, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Rynne, X., Brieven uit Vaticaanstad, dl. 3. - Ambo, Utrecht, 1965, 423 pp., f
12,50.
Salamanderreeks. Brakman, W, Die ene mens. Boudier Bakker, Ina, Aan de
grote weg. Bernlef, J., Onder de bomen. - Querido, Amsterdam, f 1.95.
Sarneel, Fons, Inleiding tot het lezen van romans. - Jeugd en Cultuur, Brussel,
1965, f 2.25.
Spiegl, A., Therese Neumann van Konnersreuth, een teken voor onze tijd. Anni Spiegl, Eichstätt/Bay, 1965, 100 pp.
Spiel, H., Lisas Zimmer. - Nymphenburger-Verlag, München, 1965, 300 pp.,
D.M. 19.80.
Sterekens, L., Slums en zijden saries (Levensaspecten). - Lannoo, Tielt, 1965,
96 pp., F. 65.
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Stolpe, Sven, Ich blicke zurück, ich blicke voraus. - Knecht, Frankfurt, 1965,
92 pp., D.M. 6.80.
Strolz, W., Widerspruch und Hoffnung des Daseins. - Knecht, Frankfurt, 1965,
194 pp., D.M. 13.80.
Trim, J.L.M., English pronunciation illustrated. - Cambridge Un. Press, 1965,
77 pp., 6 Sh.
Veldkamp, Prof. Dr. J., Geofysica. - Aula, Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
Ven, Prof. Dr. F.J.H.M. van der, De arbeidende mens. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1965, 180 pp., f 5.75.
Visages bibliques de la femme, vert. H. Rochais. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1965, 182 pp., F. 75.
Vogel, L., Lettres du vénérable Père Libermann. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1965, 476 pp., F. 300.
Wach, J., Vergelijkende godsdienstwetenschap. - Aula, Het Spectrum, Utrecht,
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[1966, nummer 4]
Geloofsverlies of vernieuwing?
J. Weitjens S.J.
‘Ceux qui perdent la foi ne reprochent pas à l'Eglise ceci ou cela, mais
fondamentalement: de ne pas croire’. Maurice Bellet
Wat gebeurt er in katholiek Nederland? Die vraag kwam de laatste tijd vaak genoeg
voor in de buitenlandse pers om ons af te vragen, waarom men zich zo druk meent
te moeten maken over Nederlandse toestanden, die zelfs met het woord ‘schisma’
benaderd werden. Uiteraard komt een dergelijke opwinding mede voort door
publikaties in andere landen vanuit Nederland, maar daar kan de felheid van de
reacties toch niet aan te wijten zijn. Zou het kunnen dat spanningen in het buitenland
zelf voedsel geven aan het oordeel over soortgelijke, maar openlijk besproken
ontwikkelingen ten onzent? En zou het spreken over een schisma geen aanduiding
betekenen dat hier inderdaad geloofsvragen in het spel komen? Terwijl heel de
katholieke kerk in de steigers van het Concilietijdperk staat, gaat het sommigen in
Nederland niet vlug genoeg, maar menen anderen dat er thans alleen maar wordt
‘afgebroken’. De vernieuwingsbeweging in Nederland spreekt graag in termen als
‘medemenselijkheid’, ‘menselijke verantwoordelijkheid’, ‘vrijheid der kinderen Gods’,
‘openheid’ voor de mening van andersdenkenden, primaat van de ‘liefde boven de
wet’, waarin zij die aan een meer traditionalistische woordkeus gewend zijn, moeite
hebben hun geloof terug te kennen. Ik zou hier iets dieper op de problemen willen
ingaan door de vraag te stellen welke in Nederland, met name in opgewonden
ingezonden stukken in de dagbladen, nogal eens aan de orde wordt gesteld: Is het
gebrek aan liefde binnen de katholieke Kerk in Nederland er nu werkelijk de oorzaak
van, dat de ‘vernieuwing’ zoveel mensen kopschuw maakt? Is de stemming van
openheid tegenover andersdenkenden, of zij nu protestant, humanist of communist
heten, niet echt zolang zij gepaard gaat met minder begrip voor de ‘huisgenoten
des geloofs’ (Gal. 6 10)? Het heeft in de afgelopen tijd niet aan waarschuwende
1
stemmen ontbroken . Met klem hebben voorstanders van verdergaande vernieuwing
echter geprotesteerd tegen een voortijdig verdoezelen

1

B.v.E. Schoenmaeckers S.J. Catholicism in the Netherlands, in The Month, New Series, vol.
33, no. 6, juni 1965, pp. 335-346. Dit artikel bleef in Nederland niet onopgemerkt, enigszins
in tegenstelling tot de Duitse versie ervan, Die katholische Kirche der Niederlande in der Krise
der Gegenwart, welke reeds verschenen was in Orientierung 28 (1964), no. 2, pp. 19-22.
Een speciaalnummer van De Nieuwe Mens, 16 (1965), no. 5, waarover genuanceerd: H.
Fortmann, Onrust en dialoog, in Theologie en Zielzorg, 61, (1965), pp. 215-241.
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van meningsverschillen . Het spreekt eigenlijk vanzelf dat beide richtingen hun
eenzijdigheden hebben en even vanzelfsprekend schijnt het dat beide wel eens
tekort schieten in christelijke liefde jegens elkander. Toch lijkt het een onderschatting
van de problemen wanneer we menen ze te kunnen afdoen met een oproep tot
meer onderlinge eensgezindheid. Het zou namelijk wel eens kunnen zijn dat juist
de liefde een duidelijke botsing van standpunten zou eisen, willen allen tot de ervaring
komen dat het geloof iets anders is dan het bekrompen staan op één punt: het
standpunt. Naastenliefde doet ons neigen tot de veronderstelling dat zowel zij die
bekommerd zijn om beproefde waarden, als zij die enthousiast nieuwe wegen
zoeken, gedreven kunnen zijn door de Geest van Christus. Maar die onderstelling
dreigt onvruchtbaar te werken, wanneer we in herwonnen welwillendheid tegenover
elkaar zouden vergeten onze standpunten kritisch te toetsen aan het geloof.
Men krijgt nogal eens de indruk dat het meer gaat om psychologische,
sociologische, sentimentele of culturele overwegingen dan om geloofswaarden. Er
is een manier van geloven aan het groeien die velen nieuw aandoet, maar het valt
moeilijk die nieuwe, intuïtief beleefde houding nauwkeurig te omschrijven. Zou de
onrust van verschillende behoudsgezinden niet mede te wijten zijn aan dit tekort
aan een analyse van wat het geloof nu eigenlijk voor ons betekent? Het valt hun
moeilijk in te zien, hoe bekommernis om aardse waarden, hoe het praten over
medemenselijkheid, hoe een mildere, schijnbaar toegeeflijker moraal nu uitingen
kunnen zijn van een verdiept geloofsleven. Het is nauwelijks mogelijk deze toch wel
begrijpelijke onrust weg te nemen, tenzij wordt aangetoond hoezeer ménselijke
zorgen voortkomen uit een gelovig inzicht. Wanneer men dat probeert te laten zien
kan men tot merkwaardige ontdekkingen geraken. Men bemerkt dat er christelijk
geloof kan schuilen in opvattingen die met het traditionele christendom weinig
verband schijnen te houden, terwijl bepaalde, zeer orthodox lijkende stellingen het
ware geloof juist verduisteren. Omgekeerd zal men erkennen dat veel waardevols
in het nieuwere denken wordt aangetast door een gemakkelijk met slogans achter
de tijd aanlopen, in plaats van zijn tijd in ware progressiviteit vooruit te zijn en nieuwe
wegen te zoeken. Zo kan een bezinning op de opdracht van het geloof ogen doen
opengaan voor ongeloof in ieder van ons, of hij zich nu als conservatief, ‘gematigd
3
progressief’ of progressief wenst aan te dienen.
In dit verband wil ik de aandacht vragen voor een opmerkelijke studie, waarin

2

3

B.v. Drs. Ferd. Rondagh, Zestien bezwaarden en enige verlichten, in Adelbert 13 (1965), p.
94, naar aanleiding van de brief die door een zestiental katholieken geschreven was aan het
episcopaat en waarin gevraagd werd om een duidelijker en krachtiger beleid. Men zie ook:
Laat de kerk van Nederland rustig stokebrand blijven, in Adelbert 13 (1965), pp. 142 -144.
Cf. de beginselverklaring van Confrontatie: ‘Confrontatie stelt zich ten doel: de verdediging
van de orthodoxie in geloofs- en zedenleer, beoefening van de prudentie bij het doorvoeren
van de vernieuwing, krachtige medewerking aan het conciliaire reveil, persoonlijke inzet in
de zin van het actief present zijn in de gemeenschap, doorbreking van het isolement, waarin
het gematigd progressieve deel van de Nederlandse katholieken verkeert, oplossing van de
viervoudige crisis in onze kerkprovincie: de geloofs-, de moraal-, de spiritualiteits-, en de
gezagscrisis’.
Confrontatie is een particulier uitgegeven gestencild blad.
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de vraag naar ‘hen die het geloof verliezen’ uitgangspunt werd van een
scherp-zinnige ontleding van het ongeloof dat telkens weer in het christelijk leven
4
dreigt in te sluipen . Het navolgend artikel is zeer sterk door deze studie beïnvloed.
Het gaat Maurice Bellet er niet om de ‘afvallige’ terug te winnen, maar om de christen
te leren hem te verstaan, om zo een gemeenschappelijke taal te vinden, waarin het
geloof weer blijken zal héél het leven te kunnen inspireren.
Bellet heeft het eerste gedeelte van zijn boek nodig om overtuigend aan te tonen,
dat er inderdaad een probleem ligt, hetgeen niet aan iedereen zonder meer duidelijk
blijkt te zijn. Voor de meest rechtlijnigen immers is geloofsverlies altijd aan de
afvallige te wijten, althans ‘objectief’, indien men zich al wil onthouden van uitspraken
5
over diens ‘subjectieve’ schuld . De reactie tegen zulke hardheid raakt licht tot een
bagatelliseren van het proces van geloofsverlies. ‘Wat komt het er op aan’, hoort
men zeggen, ‘katholiek, christen, humanist? Als je maar goed leeft!’. Ook zo'n
vereenvoudiging dooft de innerlijke spanning van het geloof uit. Een oecumenisme
dat op indifferentisme berust, doet zowel de ander als het eigen geloof tekort en
mag om beide motieven als een gebrek aan geloof én aan medemenselijkheid
worden aangemerkt. Of men nu de ander zijn ongeloof verwijt om zich in eigen
zekerheid beschermd terug te trekken, ofwel het ongeloof als een onverschillige
zaak beschouwt om zich uitsluitend te beperken tot het samen bouwen aan de
uiterlijke wereld, in beide gevallen duidt de afwezigheid van verontrusting op
gebrekkig geloof. Immers door beide stellingnamen ontvlucht men de ontmoeting
met de levende God, die door de goede mens die ‘zijn geloof verliest’ iets te zeggen
heeft. In beide gevallen ontneemt men het geloof zijn spankracht. In beide gevallen
houdt men het blijkbaar voor onmogelijk, dat het geloof de wereld kan veranderen
- of men dit nu doet door zich op binnenkerkelijk terrein terug te trekken dan wel
zich bepaalt tot de meer urgente onmiddellijke sociale taken. De interesse van Bellet
is vooral gewekt door hen die echt geloofd hebben, die iets verwacht hadden van
de Kerk, maar tenslotte, soms na pijnlijke strijd, een eigen weg tot levensvervulling
moesten vinden. Langs verschillende wegen laat hij zien dat hier geen sprake is
van een schuld, maar van een in de concrete situatie onvermijdelijke ontwikkeling,
waar juist het bewaren van het kerkelijk geloof op valse gronden - waarvan hij heel
wat voorbeelden weet te geven - minder in overeenstemming schijnt met de
menselijke waardigheid en dus met waarachtig geloof. In ieder geval blijkt het al
dan niet trouw blijven aan een kerks geloof geen kwestie te zijn van de graad van
‘deugd’. Om de lezer tenslotte voor alle illusie te hoeden, wijst hij erop dat voor een
mens die eenmaal de Kerk de rug heeft toegekeerd, er weinig reden kan zijn zich
om een terugkeer te bekommeren, zelfs als iemand hem kan aantonen dat zijn
beslissing berust heeft op een vergissing.

4
5

Maurice Bellet, Ceux qui perdent la foi, Desclée de Brouwer, Paris, 1965, 162 pp.
Een dergelijk hard oordeel zou volgens sommigen zijn voorgeschreven door de leer over het
geloof van het Eerste Vatikaans Concilie. Over de onjuistheid van deze interpretatie reeds:
L. Monden S.J. in een in heel dit verband lezenswaardig artikel: De Tuinschuur, Drama van
ongeloof! in Streven, dec. 1957, pp. 272-277.
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Na uitvoerige beschouwingen, die we hier niet verder kunnen volgen, komt de
conclusie niet onverwacht: eigenlijk hééft de ‘afvallige’ het geloof niet verlaten, het
geloof heeft veeleer hém verlaten: op een beslissend ogenblik van het leven gaf
het kerkelijk geloof geen antwoord op de meest wezenlijke levensproblemen van
deze mens. Of het dat had kunnen doen, is theoretisch een vraag, in feite heeft het
't niet gedaan! Het geloof van de Kerk schoot tekort, het bleek in déze moeilijkheden
geen levensbeginsel te bevatten, en het verwaarloosd kind keerde zijn Moeder de
rug toe - om te leven! Maar als een dergelijke ervaring mogelijk is, juist bij mensen
die hun geloof ernstig hebben opgevat, heeft het geloof dan wellicht de kracht
verloren om de wereld te hervormen? Is het geloof dan nog wel een boodschap van
heil? Wie echt gelooft moet in het geloof een heilsboodschap zien voor héél het
leven. Als nu juist mensen wie het heil van deze wereld ter harte gaat, zich in de
6
steek gelaten voelen - een klacht die maar al te vaak vernomen wordt - wat is dat
dan voor geloof? Dan moet er in zulk geloof iets remmends liggen, dan is het Woord
Gods, zoals dat althans door de Kerk aan deze mensen was voorgehouden, niet
langer een kracht tot leven. Was het geloof, dat zij een tijdlang eerlijk getracht hebben
te beleven, beletsel gebleken voor menselijke vooruitgang, dan werden daarin de
bedoelingen van Christus niet langer openbaar. Zo voeren dan de onderzoekingen
over ‘hen die het geloof verliezen’ als vanzelf tot een ontstellende vraag: is het geloof
van ‘hen die het geloof bewaren’ niet aangetast door een microbe, die wel enig
kwaad doet, maar waartegen sommigen zich helemaal niet kunnen immuniseren?
De beantwoording van deze vraag beslaat het grootste deel van het boek van Bellet.
In het kort komt zijn, in het boek wel zeer genuanceerd uitgewerkte stelling hierop
neer: het geloof biedt de ontmoeting met de levende God, die ons in de Mensenzoon
nabij blijft. De onvoorstelbare Liefde van God, ons geopenbaard in een mens die
alleen voor anderen bestaat, breekt de menselijke beperktheid open, eist een
ingrijpende bekering, maar belooft mét de bevrijding uit onze zelfzucht en
bekrompenheid de vervulling van al het menselijke. Een dergelijk geloof belooft
veel, ja het belooft alles, maar het eist dan ook alles. Het is echt ‘haast niet te
geloven’. Men kan het verwerpen, zoals de tijdgenoten Jezus van Nazareth ter dood
hebben gebracht, maar het is ook denkbaar, dat men het geloof met graagte
aanvaardt, doch in feite toch probeert te ontkomen aan de Liefde die zich daar
kenbaar maakt. Want de Liefde stelt altijd voor raadsels, eist altijd méér, juist omdat
zij altijd meer gééft. En de mens die het aantrek-kelijke van het geloof, de belofte
van zijn eigen heil en de zekerheid van Gods nabijheid wil ‘bezitten’, durft de
bevrijdende offers niet aan welke het geloof nu eenmaal vergt: de volkomen overgave
aan de Liefde. Zo groeit nu binnen het geloven een systeem dat het geloof doodt.
Men neemt alle leerstellingen van de Kerk fanatiek aan, maar het geloof dat Christus
vraagt wordt uitgehold. Bellet spreekt hier tekenend van een ‘gemaskerde ketterij’.
Deze ketterij ontstaat niet doordat de gelovige zich laat verleiden door
schoonklinkende moder-

6

Deze klacht is ondermeer te beluisteren in de bijdragen van het speciaal-nummer van Te
Elfder Ure 12 (1965), maart/april 1965, pp. 89-156: Geloven in vragen.
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ne leuzen , integendeel zij blijft volkomen orthodox in haar formulering, maar onder
die dekmantel weet zij te ontkomen aan wat zij boven alles vreest: de ontmoeting
met de levende God, zoals die ons in de Mensenzoon, en dus thans in ‘de minsten
der Zijnen’ (vgl. Mt. 25, 40) nabij blijft.
Deze stelling wil ik nader uitwerken. Wanneer het geloof een ontmoeting is met de
levende God, betreft het niet zozeer dode gebeurtenissen uit het verleden, als wel
de openbaring Gods in héél het menselijk heden. ‘Wie in Mij gelooft’, laat de
evangelist Johannes Jezus zeggen, ‘zal grotere werken doen dan Ik doe’ (Jo. 14,
12). Immers wie gelooft, nadat Jesus naar de Vader is gegaan, heeft van Christus
het nieuwe leven in de Geest ontvangen. Hij leeft in de Geest, die heel de menselijke
existentie zo scherp belicht, dat de mens ervan huivert en toch weet, in dit licht
bevrijd, mee te werken aan de bevrijding van de mensheid. Dit geloof bevrijdt uit
eigen bekrompenheid, uit elk teruggebogen zijn op zichzelf of eigen opvattingen,
met inbegrip van wat men zelf menselijkheid of zelfs medemenselijkheid belieft te
noemen. Want de ‘glorierijke vrijheid der kinderen Gods’ (Rom. 8, 21) lokt de meest
radicale kritiek uit op al het menselijke, terwijl zij toch tegelijkertijd de mens vrijmaakt
tot de aanvaarding en ontplooiing van al wat menselijk is, om zo alle levensgebieden
tot die volle wasdom te brengen die de Schepper bedoelde toen ‘Hij zag dat het
goed was’ (Gen. 1, 10). De innerlijke gedrevenheid van de Geest verbiedt de gelovige
zijn steun of zekerheid te vinden in het reeds bereikte. Het geloof is dan ook uiteraard
progressief. Wie gelooft kan geen ‘jonge wijn in oude zakken’ doen (Mt. 9, 17), hij
kan nooit bij de oude pakken gaan neerzitten, maar kan zich alleen laten grijpen
door een toekomst die groter is dan de gelovige zelf. Angst voor die toekomst is in
laatste instantie angst voor de levende God, van wie de bekommerd vasthoudende
in zijn hart heel goed beseft dat Hij alles vraagt, óók ons menselijk verlangen naar
religieuze geborgenheid, en dat Hij alles vragen mag, omdat Hij ook alles geeft.
Het geloof is dan ook radicaal. Het blijft niet staan bij al te menselijke kritiek op
het verleden, breekt niet iets af uit een twijfelachtige lust tot afbraak, of als gevolg
8
van de normale generatiewisseling , maar ontdekt in alles de aanwezigheid van de
allesvernieuwende, want scheppende Geest Gods. Zo mag een gelovige niet
geschokt worden wanneer er radicale vernieuwingen plaatsvinden, maar loopt hij
evenmin achter al het nieuwe aan alsof daarin al het heil te vinden ware. In alles
weet het geloof de levende God te ontmoeten, die in de kracht van de Geest
scheppend en verlossend onder ons werkzaam blijft. Zo staat de gelovige vertrouwvol
in het bestaan, maar ziet hij zich toch gedwongen radicaal afstand te nemen om
een dynamische kracht te worden, naar de toekomst toe.

7

8

Zoals uitgewerkt door Karl Rahner S.J. in Wat is ketterij? (Pastorale Cahiers no. 16, Paul
Brand, Hilversum, 1964, pp. 38-90), hoeft de ketterij een persoonlijke geloofsvoltrekking niet
altijd uit te sluiten. In dit artikel gaat het echter over een innerlijke houding, die in haar uiterste
consequenties juist neigt tot een uitsluiting van deze persoonlijke geloofsvoltrekking, ondanks
het formeel trouw blijven aan de leer.
E. Schoenmaeckers ziet verband tussen een kerkelijke gezagscrisis en een huidige revolte
tegen de vaderfiguur; cf. zijn artikel in The Month, p. 343.
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Nu kan men weigeren God in de Mens te herkennen. Het geloof blijft vrij. Men kan
evenwel ook vluchten voor de menselijk geopenbaarde Liefde Gods onder de schijn
van een enthousiast volgen - een vorm van weigering die alleen in de kracht van
de Geest gelovig onderkend kan worden. Jezus van Nazareth, met zijn mild begrip
voor zwakken, ongelukkigen en zondaars, wordt scherp als Hij komt te staan
tegenover deze vermomde weigering (vgl. o.a.: Mt. 7, 15 -23; 16, 23; 21, 28-32; 23,
4). De grootste fout van hen die zeggen ‘Heer, Heer’, maar niets doen, is niet dat
zij niets doen, maar wel dat zij het Woord ontkrachten, aan Jezus' openbaring een
9
andere zin geven . Gelijk de tollenaar uit de parabel geeft men door zo het geloof
te vervalsen zichzelf religieus een goede kans, terwijl men in feite uit angst voor de
liefde de werkelijke overgave weigert. Deze, door Jezus zelf reeds ontmaskerde
ketterij nestelt zich blijkbaar diep overal waar het christendom gepredikt wordt. Zij
is haast alomtegenwoordig en moeilijk te herkennen, omdat zij zich stipt houdt aan
de kleinste details van kerkelijke uitspraken, maar zich de moeite niet geeft de ware
zin daarvan te doorgronden. Om een voorbeeld te noemen: wanneer in onze dagen
er de nadruk op wordt gelegd dat in de Eucharistie een oproep ligt tot menselijke
dienstbaarheid, kan men harde verwijten vernemen uit de mond van hen die wel
alle dogma's en theologisch gangbare formules blindelings aanvaarden, maar de
nodige zelfkennis missen hun eigen gebrek aan sociaal verantwoordelijkheidsgevoel
toe te geven. Wanneer een predikant er dan nog op durft te wijzen, dat Jezus vroeg
niet naar het altaar te komen zolang het met de broeder niet in orde is (Mt. 5, 23),
kan hij bezwaren verwachten. Er zal wel iemand hem verwijten dat hij het traditionele
‘geloof’ afbreekt onder voorwendsel van zijn persoonlijke ‘moraalopvatting’. Degene
echter die zo sterk voor de ware leer opkomt - welke echt door niemand werd
betwijfeld - leidt op die manier de aandacht af - op de eerste plaats zijn eigen
aandacht! - van wat wél aan de orde was: de absolute aanspraken van de Liefde
Gods op onvoorwaardelijke naastenliefde. Het strak vasthouden aan gecompliceerde
theologische formu-leringen openbaart hier de eigen geheime bedoeling van de
‘gemaskerde ketterij’: te vluchten voor de onbeperkte Liefde.
Bellet geeft een schitterende analyse van verschillende procédés waarvan de
‘gemaskerde ketterij’ zich bedienen kan, en van de soms onvermijdelijk halfslachtige
pogingen tot verlevendiging van het geloof in tijden dat de verslapping zich meer
dan anders stem heeft weten te geven in de publieke opinie, bij kerkelijke leiders,
of in een soort algemene blindheid. Zo laat hij zien, hoe geen enkele gelovige immer
vrij blijft van de vlucht voor aanspraken van God, die ons in de concrete menselijke
noden en menselijke opgaven nabij blijft; voor iedere gelovige blijft derhalve de
‘gemaskerde ketterij’ een bedreiging, doordat zij haar angst voor de Liefde onder
schoonklinkende en van evenwichtigheid en theologische juistheid druipende
beweringen weet te camoufleren. Er kan al een hele dubbelzinnigheid liggen in de
woordkeuze. Wat kan men al niet verstaan onder de term ‘medemenselijkheid’, die
inderdaad bij uitstek geschikt is om de volle dimensies van christelijke naastenliefde
uit te dragen,

9

Bellet, o.a, p. 71.
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maar ook wel beladen zou kunnen worden met een ontkenning van alle
transcendentie. Het is immers een beproefd procédé van de vlucht voor de levende
God, misbruik te maken van de noodzaak ener eigentijdse vertaling. De eis tot
‘metanoia’, totale ommekeer van heel de persoon, werd door de latijnse wereld
vertaald als een eis tot ‘penitentia’. De vlucht voor de radicaliteit van het geloof heeft
van die vertaling misbruik gemaakt om een betekenisverandering uit te lokken.
Bevreesd voor de ommekeer van alle waarden in Gods licht en voor de bevrijdende
zelfverloochening omwille van de Liefde, is men zich gaan toeleggen op versterving
omwille van de boetedoening, met alle gevaren van lichaamsverachting die daar in
de westerse cultuur het gevolg van zijn geweest. Wanneer dan de neurose van het
Victoriaans tijdperk met haar sexuele angsten opkomt, wordt deze door een christelijk
genoemde ascese eerder in de hand gewerkt dan bestreden. Meer nog: een ander
procédé van de ‘gemaskerde ketterij’ komt hier aan het licht: de accentverplaatsing:
prediking en praktisch christelijk leven worden geobsedeerd door de onkuisheid,
maar slechts enkelingen zien de wezenlijker problematiek van de tijd, die op sociaal
terrein ligt, en die enkelingen worden door de brave christenen niet erkend. We
moeten ons niet verheven voelen boven soortgelijke misvattingen. Is ons hedendaags
benadrukken van de medemenselijkheid misschien een antwoord op een vraag
welke onze voorouders niet tijdig hebben gezien en beantwoord, terwijl van óns nu
wellicht gevraagd zou worden gelovig en dus scheppend oog te krijgen voor de
dreigende geestelijke vervlakking, de nood aan een eigentijdse vorm van aanbidding,
waarvan reeds allerlei experimenten buiten de Kerk getuigen? Maar om bij het
eerste voorbeeld te blijven: we zien daarin nog een ander veelvoorkomend procédé
werkzaam: de gecompliceerdheid. Ofschoon de wet van heel het sexuele leven
immers de liefde is, beijverde men zich uiteen te zetten tot in de minste details, wat
kuisheid en zedigheid inhoudt. Een gecompliceerd netwerk van regels, dat sommigen
het gevoel kon geven ze trouw op te volgen en daar-door goede christenen te zijn,
maar dat veel anderen ontmenselijkt heeft, werd voor beiden aanleiding tot de vlucht
voor de levende God, die immers niemand voor een goed christen aanziet op grond
van wettische verdiensten, maar die wel het menselijk heil verlangt in een gezonde
ontplooiing en genezing van al het menselijke, het sexuele uiteraard niet
uitgezonderd.
De veelversmade verzuiling biedt haast een schoolvoorbeeld van weer een ander
bedrieglijk procédé: de tegenstelling. Onder het voorwendsel dat het geloof nu
eenmaal niet van deze wereld is, hadden de katholieken zich, langer dan
onvermijdelijk was, neergelegd bij een schuilkerkenmentaliteit. Toen zij zich opnieuw
bewust werden dat het geloof een uitdaging meebrengt tot aanwezigheid in deze
wereld, konden zij dat niet anders doen dan door zich als katholieken te organiseren.
Was deze keus in de gegeven omstandigheden gelovig verantwoord, de ‘gemaskerde
ketterij’ wist er gebruik van te maken om de eis tot algehele naastenliefde te laten
vallen en van de verzuiling een instrument te maken om agressieve instincten bot
te vieren. Wij hebben geen enkel recht onze voorouders daarvan enig verwijt te
maken, aangezien in het belachelijk maken van die mensen van vroeger precies
dezelfde agressiviteit pleegt
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schuil te gaan. Hun restauratie was in de toenmalige toestanden geboden, ondanks
de agressiviteit die daardoor wel eens bij sommigen een religieus tintje meekreeg.
Maar het volledig antwoord van het geloof is anders. Zo waren er ook in die tijd
geloofsgenoten die liever in rechtstreeks contact met de ‘wereld’ leefden en dan
ook door geloofsgenoten verguisd werden. In het algemeen echter heeft het katholiek
volksdeel zich eerst door de eigen organisatie kunnen bevrijden uit
wereldvreemdheid, zodat het thans rijper is geworden voor een vrijer, dus geloviger
10
staan in de wereld . Toch is het nog steeds nodig dat er naast de avontuurlijker
geloofsinzet van sommigen weer anderen doorwerken aan wat wij de restauratie
kunnen noemen. Ligt in deze uiteraard onvolkomen toestand ook niet een verklaring
van het soms als pijnlijk ervaren feit, dat diverse richtingen in het katholiek volksdeel
zich inniger verbonden voelen met verwante groeperingen buiten de Kerk dan met
behoudsgezinde geloofsgenoten? Zou dit echter niet evengoed een reden kunnen
zijn zich te verheugen dan elkaar zwart te maken?
Voor hen die voor een vrijere inzet gekozen hebben uit oprechte volledige
apostolische bekommernis en de zorg om zoveel gemeenschappelijke aardse taken,
doemt evenwel weer een ander gevaar op: de penetratie. Het is immers zo, dat het
geloof het profane niet kan verwaarlozen, maar juist zijn volle ontplooiing en
autonomie verlangt. Maar tegelijk wil het geloof ook heel het menselijk leven van
binnenuit doordringen met de geest van menselijkheid van de Christus. Het is
denkbaar dat men, kortademig, in onvoltooide aardsheid blijft steken, slachtoffer
wordt van de mode in denken en beleven en de scheppende verbeelding gaat
missen om tegelijk kritisch, inspirerend en vernieuwend zijn taak aan te vatten. Geen
wonder dat buitenstaanders zich dan verwonderd afvragen: waarin bestaat nou die
progressiviteit van de katholieken? In niets anders soms dan het aanvaarden, danig
te laat, van wat anderen allang wisten? Op die maniner blijft men steeds achter de
feiten aanhollen in plaats van ze creatief, geïnspireerd vooruit te zijn en de feiten
te maken. Het verlangen in deze wereld te leven, dat een gelovig verlangen betekent,
doet dan vergeten dat men toch niet van de wereld is (Joh. 17, 11, 14-19).
Gevolgen van deze omgekeerde penetratie van wereldse geest in het christendom
zijn overal te zien. Nog steeds is bijvoorbeeld de katholieke gemeenschap - en niet
alleen in Nederland - nagenoeg onmachtig om gemaakte fouten eerlijk te erkennen
en goed te maken. Men komt wel op vroegere posities terug, leert ook wel uit fouten
van het verleden, maar een volmondig, ruiterlijk erkennen verkeerd gehandeld te
hebben, zal men niet zo gauw tegenkomen. Alle persoonlijke nederigheid, welke
men graag wil veronderstellen, neemt niet weg dat er te zelden sprake is van een
onbevangen schulderkenning over fouten van de officiële katholieke Kerk. Toch zou
een scheppend geloof, dat is een geloof in de nabijheid van God in de Mens die
leeft voor anderen, vanzelfsprekend

10

Het ware dan ook beter de intrekking van de verbodsbepaling voor katholieken om lid te zijn
van het N.V.V. (socialistisch vakverbond) in dit licht te zien, als teken van gegroeidheid van
de Nederlandse katholieken, en niet zo zeer als teken van verandering bij het N.V.V.
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voeren tot een dergelijke, eenmaal in menselijke zwakheid of zelfs maar alleen door
historisch en collectief onvermogen op zich geladen schuld. Talloze keren kunnen
we constateren dat nietkatholieken en ook vele katholieken daarop wachten om
vertrouwen te kunnen voelen in de Kerk. En toch zou juist wie gelooft in de realiteit
van de erfzonde in ons allen, er niet de minste moeite mee moeten hebben dat ook
in uitspraken van kerkelijke leiders de gevolgen van de erfzonde zichbaar worden.
De ‘gemaskerde ketterij’ verzet zich tegen deze redeneringen. ‘Nee’, zegt zij, ‘dit
luidt overdreven, onevenwichtig, naief; in feite mag de Kerk haar gezicht niet
verliezen, dat is niet in het belang van Christus’. En met de beste bedoelingen
vergeet men dan dat gezichtsverlies ook ontstaat als men om de feiten heendraait,
maar wat erger is: dat Christus nu juist weerloos stond in deze wereld, en dat zulks
door het Concilie herontdekt wordt in het veelvuldig spreken over een ‘Kerk der
11
armen’ . Wanneer de Kerk ruiterlijk fouten zou kunnen toegeven, dan beleefde zij
daarin Christus' Geest. Ze zou dan niets bijzonders doen, eenvoudig dat wat het
levend geloof in een gekruisigde en verrezen Heer vraagt. En toch zou zij daarmee
tegelijkertijd scheppend tewerk gaan in deze wereld. Want hoe moeilijk is voor de
wereldse mens, of hij zich nu gelovig of ongelovig waant, dit eerlijk erkennen van
fouten! Zou een Kerk die het sacrament van boetvaardigheid bindt aan de belijdenis,
niet bijzonder open behoren te staan voor de klaarblijkelijke eis van het geloof, dat
vraagt om een openlijk herstel van onrecht, anderen aangedaan? In dit voorbeeld
zien we meteen, hoezeer de eis van het geloof voert tot iets zeer menselijks: hij
zweeft niet boven de wereld uit, maar werkt van binnenuit in op haar onvolgroeidheid.
In een tijd van massa-publiciteit en gegroeide gevoeiligheid betreffende het
medemenselijke vraagt de wereld trouwens om dit daadwerkelijk geloofsgetuigenis
van de Kerk. Onrecht, hoe men het ook uit een valse, want eigenlijk ongelovige
eerbied voor de Kerk wil verbergen, komt toch aan het licht, en brengt dan het gezag
van de Kerk, ook in de ogen van hen die zelf tot zulke zelfkritiek niet in staat waren,
veelmeer in diskrediet dan gelovige nederigheid zou hebben kunnen doen.
Misschien dat deze beschouwingen enig licht hebben geworpen op de achtergronden
van de vernieuwingsstromingen in ons land, vanuit de geloofsbeleving; al worden
er in de vernieuwing ook fouten gemaakt, het zou toch wel erg de stemming van
‘gemaskerde ketterij’ verraden, als men daar vooral over valt zonder de
bewustwording van authentiek christelijk geloof te onderkennen. En voor hen die
de vernieuwing een goed hart toedragen mogen ze helpen te ontdekken, hoever
de vernieuwing nog achter blijft bij de volledige opdracht waartoe het geloof moet
inspireren.

11

Ook deze uitdrukking kan een ‘ketterij’ maskeren, als men gaat menen dat een materiële
armoede de Kerk weer nieuwe ‘eer’ zal geven, en niet bereid is reeds nu de consequenties
te trekken uit de evangelische eis tot geestelijke armoede, nederigheid, erkenning van eigen
tekortkomingen, en wel openbaar als het onrecht openbaar was.
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Het politieke dogma
H.W. Tromp
Een zekere Barnet en een al even onbekende Raskin hebben onlangs een boek
geschreven. Het heet: After Twenty Years: alternatives to the cold war in Europe
(Random House, New York, 1965). Een wetenschappelijke verhandeling lijkt het
niet. Daarvoor is het te goed geschreven. Maar het boek bevat een theorie die op
veel politieke theorieën alvast vóór heeft, dat zij consistent is. Die theorie is te goed
gedocumenteerd, te goed doordacht en te belangwekkend om het geheel als
journalistiek geschrijf terzijde te leggen. Bovendien gaat het om de meest
fundamentele vragen van de huidige politiek.
- De Amerikaanse politiek heeft zich twintig jaar lang laten leiden door een
nachtmerrie en een droom. De nachtmerrie was die van het dreigende Sowjetrijk in
Europa, dat door militaire invasies, chantage of een sluwe politiek macht en ideologie
zou kunnen uitbreiden over het hele continent. De droom was die van een Atlantische
eenheid. Beide zijn voorbij. Er zijn geen feiten om die theorieën nog enige grond te
geven, als die er al ooit zijn geweest. Een dergelijk uitgangspunt is duidelijk. Er blijven enkele vragen. Eén antwoord is,
het boek nu dicht te slaan. Zijn de onbekende heren Raskin en Barnet niet wéér
twee extremisten, marginale figuren zonder enige verantwoordelijkheid, die uit
waarschijnlijk psychopathologische gronden genoodzaakt zijn ten allen tijde
afwijkende meningen te verkondigen? Dergelijke bruuske stellingen zijn al te gek.
Er staat toch, dat zowel de Verenigde Staten als Westeuropa twintig jaar lang hun
politiek hebben gebaseerd op volkomen onjuiste premissen. De loyaliteit van auteurs
die dergelijke onbewezen opmerkingen tot uitgangspunt nemen voor een boek,
dient wel eens nader te worden bezien.
Bovendien zijn er andere studies, die waarschijnlijk meer de moeite waard zijn.
Daar is Kissingers laatste boek, The troubled partnership. Daar is Prof. Charles
Lerche met The cold war.... and after. Een zekere Sidney Lens presenteert een
werk waaraan eminente geleerden als Erich Fromm en Fred Warner Neal hun
medewerking nebben verleend; het heet: The futile crusade. Anti-communism as
american credo. Maar The troubled partnership gaat over de Nato. De koude oorlog
is voorbij. De kruistocht heeft niets opgeleverd.
Misschien is het toch beter eens verder te bladeren in Raskin en Barnet.
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Het gaat om het volgende.
Er is een theorie. Die theorie heeft als hoofdthese, dat het communistische blok
de gehele wereld onder zijn invloed wil brengen. Deze stelling wordt met bewijzen
gestaafd. Enige summiere aanduidingen van het bewijsmateriaal (dat voldoende
bekend is): de oorlog met Finland, de bezetting van Oost-Polen in 1939, en de latere
annexatie van dit gebied samen met het noordelijk deel van Oost-Pruisen. De inlijving
van de Baltische Staten. De usurpatie van Hongarije, Roemenië en Bulgarije.
Joegoslavië, Albanië. De Griekse burgeroorlog. Het bezethouden van het noordelijk
deel van Perzië, kort na de oorlog. De staatsgreep in Tsjechoslowakije. De oprichting
van de ‘Deutsche Demokratische Republik’ op het grondgebied van de Russische
bezettingszone van Duitsland. De greep naar Berlijn, ingeleid met de blokkade. Het
neerslaan van de Oost-duitse opstand in 1953 en van de Hongaarse revolutie in
1956. De muur door Berlijn in 1961; de - mislukte - stationering van raketten op
Cuba in 1962. China. De bezetting van Tibet. De Koreaanse oorlog. Quemoy en
Matsu. De aanval op India.
De opsomming is niet uitputtend, bovendien kunnen vrijwel dagelijks nieuwe
bewijsstukken aan de lijst worden toegevoegd. Over Vietnam is nog geen woord
gevallen, evenmin is gerept van Laos, Cambodja, Indonesië, Afrika en
Latijns-Amerika. Als een theorie bewezen is, is het ook niet nodig dagelijks nieuwe
bewijzen aan te voeren. Er is immers al voldoende materiaal om een diagnose te
stellen. In dit geval heeft het er meer van, dat de destijds gestelde diagnose nog
steeds juist is en dat er geen reden is de alom aanvaarde therapie die tot nu toe
succesvol is gebleken, te verlaten.
Bovendien wordt de theorie niet alleen door de feiten gesteund. Er bestaat een
communistische ‘ideologie’, een beginselverklaring, die als doelstelling uitbreiding
van de leer over de gehele wereld openlijk proclameert. Er is niet eens zoveel
behoefte aan een ‘objectieve’ analyse van de waargenomen feiten en ontwikkelingen.
Deze openlijk en herhaaldelijk uitgesproken bedoelingen rechtvaardigen op zich al
het politieke beleid, zoals dat door het Westen in de laatste twintig jaar is gevoerd.
Nu kan over elementen van dat politieke beleid - zeker in een democratie - uitvoerig
worden gedebatteerd. Het had natuurlijk altijd beter, doeltreffender of economischer
gekund. Maar op het ogenblik dat beslissingen moeten worden genomen, is vaak
niet alle noodzakelijke informatie beschikbaar. Een ‘contingency-planning’, een
voorbereiding op het ergste, is in het algemeen geen slechte politiek gebleken.
Het is begrijpelijk, dat elke aanval op een zo evidente en zo voortdurend juist
gebleken theorie dan een lichte wrevel opwekt. Een volgende stap is gewoonlijk om
na te gaan, uit welke hoek de aanval komt. Ze komen immers meestal uit dezelfde
hoek: een rode, roze, in ieder geval gekleurde.
Raskin en Barnet maakten deel uit van de staf van de Amerikaanse President,
werkten op het State Department, de ‘Arms Control and Disarmament Agency’,
vervulden functies bij de staf van de ‘National Security Council’, en fungeren
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nu als regeringsadviseurs (Barnet bij het ministerie van Defensie). Beide zijn
directeuren van het ‘Institute of Policy Studies’ in Washington.
Er zijn goede redenen om het poütieke dogma van de laatste twintig jaar opnieuw
te bezien. Er bestaan scheuren in de allianties. Er zijn problemen die binnen de
oude concepten niet kunnen worden opgelost. Er zijn nieuwe problemen, die in de
oude benadering in het geheel niet passen - en dus óók niet kunnen worden opgelost.
Dat daarnaast de actuele situatie een pijnbank is voor ethici die hem moeten
rechtvaardigen, en tot politieke anomie leidt voor wie probeert te begrijpen, is nog
maar een bijkomstig argument. (Voor wie het concept ‘democratie’ ter harte gaat,
zal het echter minder bijkomstig zijn). Het gehele politieke bedrijf is ondoorzichtig,
verward, tegenstrijdig, en wellicht gevaarlijk. Nu bestaat er een wetenschappelijke
methode die met enig succes in de afgelopen eeuwen is gehanteerd in het
doorlichten, analyseren en oplossen van technische (biologische, medische)
problemen. Het zou misschien verhelderend kunnen werken, deze methodologie
eens te betrekken op sociale en politieke problemen - met name op de actuele
politiek.
Het begrippenschema waarmee een willekeurig probleem te lijf kan worden
gegaan, is in een eenvoudige vorm terug te brengen tot een probleemstelling, een
hypothese (het mogelijke antwoord op het probleem. Een samenhangend en innerlijk
niet tegenstrijdig geheel van hypothesen dat een stuk werkelijkheid tracht te verklaren
heet theorie), en tenslotte, het onderzoek. Het exact formuleren van elk van de drie
delen van deze triptiek is een van de grote moeilijkheden van elk
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Woorden brengen begrippen over - maar niet
exact. Zij wekken associaties op - maar niet dezelfde. Operationaliseren van
begrippen b.v. in mathematische abstracties, in code (gaatjes in ponskaarten), is
dan ook een vroom streven én een stuk werkelijkheid van het
sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Ten eerste de probleemstelling: er is een communistische dreiging. Dat is een
stelling: zonder onderzoek is het een (veronderstelling, een hypothese. Het kan ook
als probleemstelling worden geformuleerd. Dan heet het: ‘is er een communistische
dreiging’. Een belangwekkende vraag - zeker rond 1945 -, maar die vraag moet wel
worden geplaatst in een iets ruimere context. De dreiging van de Spaanse griep
bestaat ongetwijfeld, maar wordt overschaduwd door andere gevaren. In dit geval
moet de probleemstelling dus iets ruimer worden geformuleerd. Is er een dreiging?
Worden wij bedreigd? Als de indruk bestaat dat zulks het geval is, volgt het antwoord:
ja - en dat is een hypothetisch antwoord. Nu dient het onderzoek te volgen.
Bijvoorbeeld. In welke factoren valt die dreiging uiteen? Hypotheses:
communistische ideologie, militaire dreiging, machtsstreven, economische factoren,
racistische tegenstellingen, culturele en andere tegenstrijdigheden, historische
rancunes. In welke richting werken deze factoren? Racisme werkt in de richting van
het bevorderen van tegenstellingen, de communistische ideologie wil tegenstellingen
opheffen. M.a.w. werkten alle achterhaalbare factoren in één richting, parallel lopend
of convergerend, of niet? Het zijn allemaal vragen die al bij een
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voorzichtige oriëntering moeten worden gesteld, zo mogelijk als voorwaarde voor
een begin van politiek handelen. Een historicus zal dergelijke vragen zeker ooit
stellen - honderd jaar later, als hij tracht te verklaren hoe het allemaal zo gekomen
is. Voor het bedrijven van een politiek is het dan te laat.
Het merkwaardige is, dat in de loop van die twintig jaar dergelijke vragen wél zijn
gesteld en, vaak na grondig onderzoek, ook zijn beantwoord. Maar hun uitkomsten
hebben het totaalbeeld van de heersende politieke theorie niet veranderd. In het
algemeen geldt immers dat wanneer onderzoekingen resultaten opleveren die niet
in een theorie passen, één van de twee fout moet zijn. Herziening van een theorie
ligt misschien wat gemakkelijker, als het gaat om fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek. Er zijn geen gevestigde belangen bij de handhaving van een theorie.
Pas wanneer zich een ‘school’ heeft gevormd komen er wat moeilijkheden. In
politieke aangelegenheden is wijziging, laat staan fundamentele herziening van
politieke theorieën vrijwel onmogelijk. Zeker in een democratie wordt van iedereen
verwacht - het is een bijna dwingende verplichting - dat hij zich committeert, en er
is geen tijd voor rustig, koud, objectief en onbevooroordeeld onderzoek.
Vaak is er zelfs geen mogelijkheid om tot een enigszins genuanceerde
probleemstelling te komen. Nog is een theorie niet opgesteld, of zij is welhaast
onaantastbaar. Een theorie is immers een verklaring van de werkelijkheid - de
politieke werkelijkheid. De structuur waarin het politieke handelen plaatsvindt, laat
weinig ruimte voor herroepen van verklaringen, het fundamenteel herzien ervan en
het daarmee annonceren van een zeker falen.
Pas een totaal fiasco van een politieke theorie en het op grond van die theorie
uitgewerkte praktische beleid, kan leiden tot herziening van de premissen - als het
dan nog kan, of als het nog enige zin heeft. In veel sectoren van het sociale en
economische beleid behoeft het allang niet meer zover te komen: stakingen zijn
b.v. in Nederland langzamerhand een onbekend verschijnsel geworden. Op het
gebied van de internationale betrekkingen is echter nog weinig plaats voor een
herziening van de probleemstelling, een hernieuwde factoranalyse, een nieuwe
theorie, een empirisch - en van dag tot dag bijgehouden - onderzoek. Het fiasco
van een politiek in de internationale betrekkingen heet echter niet ‘staking’. Het heet
‘oorlog’. Clausewitz mocht 150 jaar geleden oorlog nog definiëren als voortzetting
van de politiek met andere middelen. In 1965 kan de definitie misschien beter luiden:
oorlog betekent de erkenning van het falen van een politiek, om de gestelde doelen
te bereiken.
Zo blijkt - na twintig jaar - dat de theorie van de Russisch-communistische agressie
in wetenschappelijke zin een slechte theorie is. Zij geeft iets van de werkelijkheid
weer, maar niet de gehele politieke werkelijkheid die zij tracht te verklaren. Een
theorie is pas houdbaar, als er na grondig onderzoek géén feiten aan het licht zijn
gekomen die ermee in strijd zijn. Déze theorie geeft uitsluitend de feiten die erin
passen - of, nog erger, interpreteert feiten aldus, dat ze de theorie ondersteunen.
Dat is geen bewijs.
De zo overtuigend lijkende bewijsvoering is niet in staat bepaalde feiten te
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verklaren, terwijl over het geheel genomen toevoegingen bij elke interpretatie
noodzakelijk zijn. Zo is waar, dat Hongarije, Roemenië en Bulgarije binnen de
communistische invloedssfeer werden gebracht. Maar er moet voor een enigszins
juiste evaluering aan worden toegevoegd dat deze naties samen met Duitsland
tegen Rusland hebben gevochten, en dat de uitbreiding van de Russische
invloedssfeer over deze landen een vrij logische consequentie was van de He
wereldoorlog. Voorts is belangrijk te weten, dat deze invloedssferen werden
afgebakend op de conferenties te Teheran, Yalta en Potsdam. Wat tenslotte nog
als houdbaar element van het ‘bewijsstuk’ overblijft, is de onvoorziene vestiging van
communistische regimes aldaar, met geweld van wapens. Dat iets anders moeilijk
kon worden verwacht, terwijl dat zeker nog niet als onderdeel van een
wereldverovering behoeft te worden gezien, wordt meestal niet in de beschouwing
betrokken. Een ander voorbeeld: de Tsjechische staatsgreep. Van militaire agressie
was geen sprake. 38% van de bevolking had communistisch gestemd - en binnen
onze invloedssfeer zijn staatsgrepen zonder enige instemming van de bevolking
niet onbekend. De Russische bezettingszone van Duitsland wordt inderdaad tot
een communistische staat omgebouwd - maar niet dan nadat de samenwerking in
een viermachtenbestuur is mislukt, en dat niet alleen door de schuld van de Russen.
De vorming van de Bizone o.a. heeft naderhand de verdragen en overeenkomsten
voor beide partijen in juridisch opzicht wel erg betwistbaar gemaakt. Dat achter de
blokkade van Berlijn behalve ideologische en agressieve bedoelingen wel eens
uiterst triviale economische en politieke redenen konden staan, past niet goed in
de geijkte theorie. Dat het voortdurende Berlijn-offensief ook verklaard kan worden
uit organisatorische en economische redenen, is weinig bekend. Pas wanneer men
zich voorstelt hoe het Westen zou reageren op een Russisch-communistische
enclave, 200 km buiten het IJzeren Gordijn, compleet met radio en televisiezenders,
een militaire bezetting, spionage en propaganda-organen enz., kan enig begrip voor
een andere dan ideologische motivering worden opgebracht. De muur in 1961
bezegelt overigens voorlopig het einde van de Oostelijke poging om nog ooit
West-Berlijn in handen te krijgen.
Dat de Griekse opstand op een mislukking uitloopt, heeft veel te maken met Westerse
steun, maar ook wel wat met Stalins opvattingen over verdragsverplichtingen (zie
Djilas' gesprekken met Stalin). China bezet Tibet, vroeger al eens deel van het
Chinese rijk China bezet Hongkong niét, en verdrijft de Portugezen niét uit Macao
(India doet dat wel in Goa). China heeft grens-geschillen met India - over een grens
die destijds nogal eenzijdig door de Engelsen is vastgesteld, voorzover ze dat al
ooit hebben gedaan. (China heeft ook grensgeschillen, om soortgelijke reden, met
Rusland). Tot december 1965 zijn er geen Chinese troepen in Vietnam, Laos,
Thailand, Cambodja, terwijl deze landen al jarenlang economische en militaire steun
krijgen van de Verenigde Staten. Er staan 170.000 Amerikanen in Vietnam, 22.000
Zuidkoreanen, bovendien Australiërs en Nieuw-Zeelanders. De theorie stelt echter
dat China een agressieve natie is (China is door de V.N. als agressor veroordeeld,
in Korea).
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Hetzelfde geldt voor de Sowjet-Unie. Beide theorieën hebben een dogmatisch
karakter. Wie eraan twijfelt, is een ketter.
Daarnaast wordt de waarde van de ideologie als basis voor de communistische
expansiedrang waarschijnlijk al evenmin op zijn juiste waarde geschat. Dat élke
religie, élk ideologisch stelsel per definitie aanspraak moet maken op verbreiding
van het heil over de gehele wereld, is een overweging die een plaats verdient bij
het nawegen van het gewicht van de communistische ideologie. Dat de historie van
alle ideologische en religieuze stelsels nogal wat te maken heeft met de culturele
en maatschappelijke context waaruit ze voortkomen, wordt al even nauwgezet over
het hoofd gezien. Oosterse religies delen in het algemeen de pretentie van elke
religie, het enige en ware geloof te zijn, maar een expansie met gebruik van militaire
middelen is daar niet in die mate aan verbonden geweest. De psychologie kent het
begrip projectie. Islam en Christendom hebben wél machtsmiddelen gebruikt. Wordt
hier wellicht het eigen verleden op een andere ideologie geprojecteerd? Tenslotte
zijn Islam en Christendom vaak wel met geweld van wapens verbreid - maar dat
een religie zich niet met geweld van wapens laat tegenhouden, is uit hun eigen
historie ook gebleken.
De bewijsvoering is in wetenschappelijk opzicht géén bewijsvoering. De theorie lijkt
onjuist: als zij juist is, dan niet op deze gronden. Welke theorie de werkelijkheid
waar het hier om gaat, dan wel zou kunnen verklaren, is daarmee niet gezegd. Een
totale omdraaiing van de bewijsvoering is in wetenschappelijk opzicht natuurlijk al
evenmin houdbaar. Ook al lijkt het soms alsof een dergelijke omkering, in de zin
dus van een ‘Westelijk expansionisme’, over een betere argumentatie beschikt.
Maar argumenten zijn geen bewijzen. Waar het hier om gaat is, de relativiteit van
politieke theorieën te benadrukken. Dat is belangrijk. Op grond van een dergelijke
theorie wérd en wórdt beslist over leven of dood, oorlog of vrede, armoede of rijkdom,
dictatuur of democratie.
Twee redenen dus voor een kritische overdenking van de fundamentele kwesties
waarop het politieke beleid is gebaseerd. Eén vanuit de wetenschappelijke
methodiek: de theorie waarop het politieke beleid tot nu toe was gebaseerd, is niét
bewezen en mogelijk fundamenteel onjuist. De tweede reden: duidelijk is dat de
concrete problemen van 1965 binnen het oude ‘framework’ niet kunnen worden
opgelost, en dat een fiasco dreigt.
Raskin en Barnet's boek stelt de eerste reden nauwelijks aan de orde. Terecht.
Het heeft geen zin verwijten te maken. Het heeft wél zin, een nieuwe diagnose te
stellen, en op grond daarvan tot een constructievere politiek te komen. De Duitse
hereniging, de proliferatie van kernwapens, de langzamerhand bijna onvermijdelijk
grote oorlog tussen China en de Verenigde Staten, de veiligheid van Europa, de
economische stabiliteit en groei, de rassenproblematiek, de groeiende tegenstellingen
tussen de rijke en arme wereld - het zijn problemen die in het oude concept van
‘koude’ oorlog tussen communisme en democratie geen plaats, en geen oplossing
vinden.
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Een vita christi van 1065
De deuren van St. Maria im Kapitol in Keulen
Peter Bloch
Het zal wel meer dan een gelukkig toeval zijn dat juist in Keulen met het ottoonse
Gerokruis uit de Dom het oudste monumentale kruisbeeld van het westen bewaard
is gebleven en met de omstreeks de jaren duizend in Keulen vervaardigde gouden
madonna uit de Münsterschat van Essen het oudste volronde madonnabeeld. De
Rijnmetropool is immers een ware schatkamer van gouden schrijnen, van een
uitgelezen miniatuur- en schilderkunst en van een zeer verscheiden beeldhouwkunst,
die omstreeks dertienhonderd tegelijk in de lyriek van de zogenaamde ‘Mailander
Madonna’ en in het expressieve pathos van de pestkruisen uit kon bloeien.
Aansluitend bij de vroege ottoonse kunst vormen de houten deuren van St. Maria
im Kapitol in Keulen het meesterwerk van de laat-ottoons-salische periode en de
kostbaarste cyclus van middeleeuwse beeldsnijkunst. Tevens zijn deze deuren de
enige voorgotische houten poorten die bewaard zijn gebleven benoorden de alpen.
In het zuiden zijn er natuurlijk een hele reeks kerkpoorten bewaard gebleven die
ouder zijn. Denken we slechts aan de fragmenten van de San Ambroglio te Milaan,
die uit het einde van de vierde eeuw stammen en taferelen uit de geschiedenis van
David voorstellen, of aan de houten deuren van S. Sabina te Rome, waarop naast
elkaar oud-testamentische, christologische en representatieve voorstellingen staan
afgebeeld. In het noorden echter bleven alleen bronzen poorten bestaan, zoals die
van de Dom van Karel de Grote te Aken, die op een paar leeuwekoppen en een
sierlijst na geen versiering vertoonden. Onmiddellijk na het jaar duizend liet bisschop
Bernward de bronzen vleugels voor de St. Michael te Hildesheim gieten, waarop
oud- en nieuw-testamentische voorstellingen afwisselen. Omstreeks 1060 is de
overwegend decoratieve bronzen poort van Augsburg te situeren.
Uit ongeveer dezelfde tijd stammen de houten deuren van St. Maria im Kapitol,
die eens het portaal van de noordelijke concha, het naar de stad toegekeerde deel
van de klaverbladvormige koorpartij, afsloten. De meer dan vier meter hoge, smalle
vleugels stellen het leven van Christus voor: links de menswording en de jeugd, van
de boodschap van de engel tot het doopsel in de Jordaan; rechts de mirakelen en
de passie tot aan de nederdaling van de H. Geest over de apostelen. De krachtige
reliëfs zijn uitgesneden in notehout. Ze zijn gevat in een met rijkversierde knoppen
bezet raamwerk. Dit is zo gestructureerd dat
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telkens vier kleinere verticale panelen door twee grotere horizontale panelen
omsloten worden. In de stijlen van de lijsten is een stuk ingeschoven, even lang als
de nu erg beschadigde onderste panelen, die onderaan werden toegevoegd en
door hun afmeting en plaats duidelijk buiten de structuur van het geheel staan. De
deur was dus oorspronkelijk niet zo hoog; de onderste panelen werden er echter al
heel spoedig en blijkbaar door hetzelfde atelier aan toegevoegd. Aansluitend bij de
voorstelling van het doopsel, zullen ze waarschijnlijk drie scènes van de bekoring
in de woestijn voorgesteld hebben.
Bij een in 1936 in het Schnütgenmuseum verrichte restauratie zijn niet alleen de
sporen van de oorspronkelijke beschildering van de hele poort aan de dag gekomen,
maar ook de opschriften in majuskels, die in beknopte verzen in de metriek van de
elfde eeuw een verklaring geven van de taferelen: ‘Angelus affatur. Sterilis cui
letificatur. Hic Deus artatur’. (De engel komt verkondigen. God, door wie de
onvruchtbare verheugd wordt, wordt hier in de menselijke engte ingesloten).
Volgens de overlevering werden de kooraltaren van St. Maria im Kapitol in 1065
door aartsbisschop Anno gewijd. Het is dus mogelijk dat de oostpartij van de kerk
juist negenhonderd jaar geleden gereed is gekomen. Op dat ogenblik moeten ook
de houten poorten reeds voltooid geweest zijn.
Functie, expressie en vormtaal zijn hier in een krachtige eenheid samengehouden.
Iets groots wordt op de poorten meegedeeld. Op iets groots is ook de artistieke
vorm gericht. Krachtig zetten zich de gedrongen figuren tegen de achtergrond van
het reliëf af. Een stoere lichamelijkheid beheerst het beeld, niet meer de byzantijnse
verhevenheid van de vroeg-ottoonse kunst: in het bezoek van Maria aan Elisabeth
vormen de twee figuren, in een machtige volheid, als het ware één blok; gebiedend
staat de engel bij de slapende St. Jozef en geeft hem het bevel naar Egypte te
vluchten. Vast gebouwd zijn de composities: in de voorstelling van het pinksterwonder
staan de apostelen op één as aan de zijde van de Heer; de Christus van Gethsemani
zweeft diagonaal boven de als waaier uitgespreide groep apostelen. Al naar gelang
de inhoud van het verhaal is de compositie rustig of bewogen: de twee extremen
vinden we in de naast elkaar geplaatste taferelen van de verkondiging aan de herders
en de geboorte. Het beeldveld barst van een onbedwingbare vertellust. Het bijbelse
gebeuren wordt niet zakelijk ‘gerapporteerd’ of symbolisch ‘gepresenteerd’, maar
kleurrijk meegedeeld. Die mededeling is op het wezenlijke toegespitst en toch niet
zonder drastische effecten (zie de onder Jozefs legerstede gehurkte dienaar). Kop
en handen zijn overgroot weergegeven. Hun uitdrukkingskracht stuwt de handeling
voort en vult de oersterke vorm met een naïef-gelovig beleven.
De stijl van deze reliëfs werd reeds aangekondigd in de kleine figuurtjes van enkele
ivoorplaten die rond het jaar duizend in de Maasvallei, waarschijnlijk te Luik, waren
ontstaan. De invloed van deze maaslandse groep op werk van de Nederrijn wordt
bewezen door een ivoorplaat op de boekomslag van de abdis Theophanu (1039-56),
die nu in de Münsterschat te Essen wordt bewaard.
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Dit ivoor copieert zulk een maaslands werk met kleine figuurtjes, maar zet dit tegelijk
om in de compacte vorm die de kunst van het midden van de elfde eeuw kenmerkt.
Hier vinden we gelijksoortig opgebouwde composities als in de deuren van Keulen,
dezelfde volle, gedrongen figuren en even directe, in de ruimte vooruitstotende
bewegingen. Van dezelfde beeldsnijder stammen ook de ivoorplaten op de omslagen
van twee evangelieboeken uit de St. Georg te Keulen, waarvan er een in het
Schnütgenmuseum en een ander via de verzameling van Baron Hüpsch in het
Hessische Landesmuseum te Darmstadt terecht is gekomen. Beide stellen een
kruisiging voor die zeer dicht bij de stijl van de houten deuren staat.
De stijlverwantschap met dit maaslandskeuls ivoorsnijwerk betekent meer dan
stijlbeïnvloeding. Reeds de onderverdeling en de plaatsing van de panelen bewijst
dat. Reliëfs én kader werden op een volhouten vlak aangebracht zoals de ottoonse
goudsmid ivoor- en metaalversiering op de boekomslag vastzette. De
vooruitspringende knoppen doen denken aan de hoog ingezette edelstenen. De
houten deuren proberen voor de eerste keer zich in het kader van de architectuur
in te schrijven en op een monumentale schaal te werken. Maar ze doen dat nog
met de uitrusting van de kleinkunst. Wat op die wijze tot stand kwam, doet zich voor
als een vergroot ivoorpaneel.
Meteen worden de mogelijkheden en de grenzen van de voor-romaanse sculptuur
duidelijk. In de eerste poging tot een monumentale vormgeving kondigt het romaanse
tijdperk zich reeds aan, maar voorlopig zijn de bindingen met de ottoonse traditie
nog sterker. Het beslissende van dit kunstwerk ligt echter over alle historische
afhankelijkheden heen in de meeslepende spontaneïteit van de creatieve impuls,
die hier in staat blijkt één voorbijgaand ogenblik uit de stroom van de geschiedenis
algemene geldigheid en duur te verlenen. Enkele jaren nadat de Kapitoldeuren
waren voltooid en waarschijnlijk in hetzelfde atelier, ontstond het meer dan
levensgrote kruisbeeld uit de St. Georg (Schnütgenmuseum). Typologisch gaat dit
terug op het Gerokruis van de Dom, maar in zijn graatachtige, verharde stilering
verraadt het een verdere evolutie, die overeenkomt met die van de gelijktijdige
Keulse boekverluchting van het einde van de elfde eeuw. Daarna moet men echter
bijna een eeuw wachten, voordat de Keulse beeldsnijkunst met de Siegburger
Madonna een werk voortbrengt dat op dezelfde voet kan gezet worden als het
Georgskruis en de deuren van St. Maria im Kapitol.
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Honderd jaar Mendel
E. Boné S.J.
Op 24 juni vorig jaar verscheen er in de Pravda een kort berichtje dat bij ons vrijwel
onopgemerkt is gebleven, maar in de Sovjet-Unie een geweldige weerklank vond.
Het bevatte een definitieve afrekening met de Stalin van de marxistische biologie,
Trofin Lysenko. Thans 67 jaar oud, had deze geneticus sedert vele jaren de hele
erfelijkheidsleer bestreden zoals deze volgens klassiek geworden schema's in het
Westen was ontwikkeld: ze was volgens hem alleen maar reactionair en ongeneeslijk
‘bourgeois’. Meteen was heel de marxistische biologie terecht gekomen in een
wetenschappelijk schisma zonder weerga. En wat gebeurde er nu? Alsof er geen
vuiltje aan de lucht was en zonder natuurlijk kameraad Lysenko ook maar te
vermelden, berichtte de Pravda dat het Opperste Presidium van de Academie der
Wetenschappen van de USSR beslist had dat de honderdste verjaring van Mendels
opzoekingen met grote luister gevierd zou worden in heel de Sovjet-Unie. Mendel
vieren betekende Lysenko onherroepelijk uitstoten!
In Moskou, Kiev en Leningrad werd aan Mendels eeuwfeest opvallend veel
ruchtbaarheid gegeven. Maar niet alleen daar. In het begin van augustus had te
Brno in Tsjechoslowakije, op de plaats zelf waar Mendel zijn eerste resultaten
publiceerde, een internationaal congres plaats waar geleerden uit de vijf continenten
aan deelnamen. De Amerikaanse Vereniging voor Genetica wijdde eveneens
plechtige sessies aan Mendel en het Mendelisme; het Journal of Heredity bracht
daarvan reeds de eerste rapporten.
Wanneer geleerden uit Oost en West zo eensgezind hun waardering en
bewondering betuigen voor het werk van Mendel, dan is dit voor ons misschien een
gelegenheid om onze vage herinneringen aan deze geleerde augustijner monnik
even op te frissen en eens na te gaan wat hij nu nog betekent voor de wetenschap,
hoe hij aan de oorsprong staat van een bepaalde wijze van denken en zoeken, van
goed gefundeerde wetenschappelijke constructies. Natuurlijk herinneren wij ons
nog wel iets van deze ietwat originele, door zijn medebroeders waarschijnlijk met
een welwillende achterdocht bejegende monnik, die jarenlang koppig
experimenteerde met erwten uit de kloostertuin en onvermoeibaar alle resultaten
statistisch bleef berekenen. Van ‘de wetten van Mendel’ hebben we onthouden dat
kinderen van een blonde man en een blonde vrouw overwegend blond zijn en
katertjes van een gele kat meestal geel. Maar
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uit de geschiedenis van Mendels resultaten in de honderd jaren die verlopen zijn
sinds hun eerste publikatie, is nog wel iets méér te leren. Honderd jaar Mendel. Men
zou even goed kunnen zeggen: een bijzonder illustratief hoofdstuk uit de
geschiedenis van de wetenschap. Een hele reeks van ontdekkingen volgt elkaar
op, ze passen in elkaar, worden geconditioneerd of geremd door de concrete
mogelijkheden van de laboratoriumtechnieken; door internationale en interdisciplinaire
samenwerking ontstaan de wetenschappelijke theorieën van vandaag: nucleïnezuren,
genetische code, cytoplasmatische erfelijkheid, verworven kenmerken, DNA en
ribosomen.... Een overtuigend bewijs voor de universaliteit van het fenomeen der
evolutie in de bij uitstek intellectuele en noëtische uitbouw van de wetenschap zelf.

De wetten van Mendel
In februari en maart 1865 vergaderde de kleine Vereniging voor Natuurlijke Historie
van Brno om - een beetje onverschillig en verveeld - te luisteren naar twee
mededelingen van een pater van het St.-Thomasklooster. Johann Gregor Mendel
van de Orde der Eremieten van de Heilige Augustinus bracht verslag uit over zijn
hybridisatie-experimenten. Geen van de toehoorders - daar is vaak genoeg op
gewezen - had enig vermoeden van het belang van Mendels ontdekkingen; ze
luisterden beleefd en gingen over tot de orde van de dag. In 1866 werd Mendels
verhandeling Versuche über Pflanzenhybriden in de verslagen van de vereniging
gepubliceerd. Verder werd ze volkomen geïgnoreerd. Vijfendertig jaar zou het duren
voor ze opnieuw werd ontdekt. Maar dan gaf ze ineens ook de stoot tot de geweldige
ontwikkeling van de - in wezen mendeliaanse - genetica zoals wij die thans kennen.
Ook nu nog gelden deze Versuche als een document van uitzonderlijke waarde.
Vooral dan om de beroemde ‘wetten van Mendel’ die er in voorgesteld werden.
Kruist men twee erwten die respectievelijk de kenmerken A en B vertonen
(bijvoorbeeld witte bloemen en gekleurde), dan verkrijgt men in de eerste generatie
hybriden die allemaal het kenmerk A vertonen: alle bloemen zijn wit. Wet van de
uniformiteit van het nageslacht, dominantie van kenmerk A over kenmerk B; eerste
notie van een paar onderling tegengestelde kenmerken of allelen. In de tweede
generatie echter, die door zelfbevruchting tot stand wordt gebracht, verschijnen
hybriden van twee verschillende types. B treedt opnieuw op naast A, in een
verhouding van 1 B tegen 3 A. Dit kan alleen betekenen dat factor B in het verloop
van de kruisingen niet volledig was verdwenen. A verbergt B, maar B blijft aanwezig
als een fundamentele mogelijkheid. Deze is overdraagbaar, erfelijk; ze manifesteert
zich of blijft latent naargelang zij de kans krijgt. Verantwoordelijk voor het éne
kenmerk dat wordt waargenomen, moet er een onzichtbare factor zijn die ook wordt
overgeërfd. En men begint te spreken van fenotype en genotype: het fenotype bevat
het geheel van de gemanifesteerde kenmerken, het genotype alle overgedragen
factoren. Geleidelijk gaat Mendel deze fundamentele experiëntie compliceren. Hij
brengt variatie in de kruisingen, inverteert bij de geselectioneerde zaden de relatie
tussen een bepaald kenmerk en het geslacht. In zijn eerste, elementaire kruisin-
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gen onderzocht hij slechts één paar van tegengestelde kenmerken; het waren
gevallen van een bijna uitsluitend theoretisch en onwerkelijk monohybridisme. Nu
gaat hij goochelen met twee, drie, meerdere kenmerken tegelijk: di-, tri-,
polyhybridisme. Immers, erwten worden niet door één enkele eigenschap
gekarakteriseerd: naast de kleur van de zaadlobben zijn er de kleur van de vruchten,
de lengte van de stengels, de inplanting van de bloemen, de structuur van de peul.
Tenslotte houdt Mendel voor zijn onderzoekingen zeven van zulke discontinue
variaties over.
Ook de mens wordt genetisch door honderden, ja, duizenden kenmerken en
factoren bepaald. Kleur van de ogen, bloedgroep, vorm en inplanting van het haar,
vingerafdrukken, nachtblindheid, mathematische of muzikale aanleg, doofheid,
broosheid van het beendergestel, suikerziekte, verhouding van rechtsen en linksen....
Dit zijn slechts enkele van de vele kenmerken die bij demens bestudeerd konden
worden. Maar er zijn er duizenden meer die het individu mede bepalen: van het
somatische type (pycnisch, leptosoom of atletisch) tot kenmerken zoals de
pigmentatie van de huid, gevoeligheid van de lever, prikkelbaar humeur, neiging tot
megalomanie, voorliefde voor whisky of voor blauwe dassen. In één gezin kan dit
hele patrimonium over de verschillende leden verdeeld zijn. Factoren die in de
ouders nog samen aanwezig zijn, worden van elkaar los gemaakt en in verschillende
combinaties aan de kinderen overgemaakt. Jan heeft de ogen van vader, maar als
je hem ziet glimlachen, is het net zijn moeder. Els is blond zoals moeder, maar van
vader heeft zij een knobbel voor aardrijkskunde en een driftig humeur. Mendel heeft
dit soort splitsingen en hergroeperingen van kenmerken aandachtig geobserveerd
en geformuleerd. Op grote schaal, wanneer het gaat om grote getallen, is de
verhouding van de verschillende combinaties nauwkeurig te voorspellen.

Geniale oorspronkelijkheid en waargenomen kans
Reeds vóór Mendel hadden verschillende onderzoekers het probleem van de
hybridisatie aangepakt. Sommigen onder hen waren heel dicht bij het doel gekomen,
zoals de beroemde Linnaeus en de plantkundige Koelreuter in de 18e eeuw, of
Gaertner, die in 1849 het resultaat publiceerde van ongeveer 10.000 proefnemingen;
Gaertner bracht trouwens commentaar uit op het werk van Thomas Knight, John
Godd en Alexander Seton, die in het begin van de 19e eeuw net als Mendel reeds
met variëteiten van de erwt, de Pisum sativum, hadden geëxperimenteerd. Ondanks
hun reële waarde was geen enkel van deze werken - die Mendel kende en gebruikte
- erin geslaagd een erfelijkheidstheorie te formuleren. Dat Mendel in analoge
omstandigheden en met identiek hetzelfde materiaal enkele jaren later in staat was
de grondslagen te leggen van de genetica als wetenschap, is ongetwijfeld te danken
aan zijn genie - het zou onrechtvaardig zijn dit niet te erkennen - maar ook aan zijn
betere wetenschappelijke voorbereiding én aan het nieuwe klimaat waarin hij kon
werken. De legende die er rond deze geleerde geweven werd, is inderdaad nogal
naïef. Men heeft van hem een sympathieke zonderling gemaakt, zoals kloosters er
wel meer herbergen, die van zijn oversten rustig zijn gang mocht gaan met zijn

Streven. Jaargang 19

326
hobby. De werkelijkheid is anders. In 1843, het jaar dat Mendel in het klooster trad,
had Napp, de toenmalige overste, van het St.-Thomasklooster een centrum gemaakt
van onderzoek en eruditie, met name op het gebied van de natuurwetenschappen.
Vanaf 1846 liet hij de jonge religieus lessen volgen in de landbouwkunde. De
omstandigheden dwongen hem echter, Mendel er nog een leeropdracht bij te geven
aan het lyceum. Toen dit fataal op een mislukking uitliep, was de overste realist
genoeg om op zijn beslissing terug te komen en Mendel naar de Universiteit te
Wenen te sturen, waar hij eindelijk in normale omstandigheden regelmatig college
kon lopen.
Rond dezelfde tijd, omstreeks 1850, gebeuren in verschillende centra in Europa
de grote cytologische ontdekkingen van het mechanisme van de bevruchting:
versmelting van stuifmeel en eicel. Hierdoor wordt Mendels aandacht voor de
cellulaire factoren gescherpt. Ook de groei van de mathematische wetenschap
ontgaat hem niet: in het onderzoek van fenomenen die op het eerste gezicht geen
enkele wetmatigheid vertonen, vermoedt hij het belang van de statistische methodes
die hem in staat zullen stellen erfelijkheidswerten te ontdekken waarop zijn
voorgangers Koelreuter en Gaertner geen vat hadden gekregen.
In 1859 publiceert Darwin zijn Origin of Species. Men weet dat Mendel dit kapitale
werk nauwkeurig bestudeerd heeft. Men heeft in zijn bibliotheek een te Stuttgart in
1863 gepubliceerde Duitse vertaling gevonden: ze staat vol aantekeningen en de
passages waarin kruisingsexperimenten worden beschreven, zijn dik onderstreept.
Mendel vermoedt reeds vaag dat er een zeker verband moet bestaan tussen de
hybridisatie en de ontwikkeling van de organische vormen. Zijn honderdduizenden
streng gecontroleerde en gecatalogeerde waarnemingen kunnen nog steeds
geconsulteerd en geconfirmeerd worden. Hij weet te bewijzen dat het gedrag van
de hybriden verklaard moet worden in functie van de overdracht, de splitsing en
hergroepering van welbepaalde erfelijke elementen. De ‘essenties’, de ‘specifieke
constructieve krachten’ waarin zijn voorgangers een verklaring zochten, hebben
voor hem afgedaan. Nog weet hij niet volledig wat gameten eigenlijk zijn, maar in
zijn ogen hebben deze ‘elementen’ toch al dit voordeel dat ze zich volgens een vast
en nauwgezet patroon gedragen. ‘Men kan het zo zien’, schrijft hij, ‘dat de distinctieve
kenmerken van twee planten tenslotte slechts bepaald worden door de verschillen
in samenstelling en schikking van elementen die bij de bevruchting in de cellen
aanwezig zijn, en dit volgens een strenge wetmatigheid van een standvastige
overdracht’. De verhandeling van 1865 legde dus niet alleen de grondslagen van
de genetica, impliciet bevatte ze ook de eerste aanduidingen van een verklarende
theorie der evolutie. De notie van discontinuïteit in het erfelijke patrimonium en de
materialisering van de elementen waaruit het samengesteld is in duidelijk
identificeerbare gametische factoren, gaf een verklaring zowel van de identiteit als
van de variatie in de wereld van de biologie.
Hoe wetenschappelijk nauwkeurig het ook was, hoeveel definitieve inzichten en
verdere beloften het ook bevatte, toch vond Mendels werk geen gehoor. Mendel
zelf schijnt zich wel degelijk rekenschap te hebben gegeven van het belang van zijn
ontdekking. Herhaaldelijk laat hij bescheiden horen dat zijn
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uur nog niet gekomen is. Hij zet zijn onderzoekingen voort. Wanneer hij in 1868
echter tot abt van het klooster van Brno verkozen wordt, betekent dit praktisch het
einde van zijn studie. Nog lange tijd zal zijn werk volkomen onbekend blijven. Pas
in 1900 ontdekken drie plantkundigen tegelijkertijd en toevallig Mendels verhandeling
en haar beroemde wetten opnieuw: de Nederlander De Vries, de Duitser Correns
en de Oostenrijker von Tschermak.

Hei latente groeiproces
In de tussentijd had de biologische wetenschap zich nochtans onophoudelijk verder
ontwikkeld. In verschillende sectoren van de theoretische en experimentele biologie,
met name in de cytologie en de embryologie, brachten de onderzoekers een
veelvuldige informatie bijeen die weldra de herontdekking, een vernieuwde
interpretatie en de voltooiing van het Mendelisme mogelijk zou maken. Virchov geeft
gestalte aan de celleer: voortaan staat het vast dat ieder organisme uit cellen is
opgebouwd, dat iedere cel voortkomt uit een voorafbestaande cel. Weismann voert
het essentiële onderscheid in tussen de reproduktieve weefsels of het ‘kiemplasma’,
het element van continuïteit in de opeenvolgende generaties, en het ‘soma’. De
kenmerken die door het ‘soma’ worden verworven, hebben geen invloed op het
germen, de voortplantingscellen, en zijn dus niet overdraagbaar door erfelijkheid.
Op het gebied van de natuurobservatie doet de biologie op het einde van de 19e
eeuw sensationele vondsten. Regelmatig hebben naturalisten ook in het verleden
in de planten- of dierenwereld toevallige en blijkbaar totaal nieuwe vormen
gesignaleerd. Het oudste geregistreerde geval is dat van de plotselinge verschijning
in de plantentuin van Nürnberg in 1590, van een Stinkende Gouwe met fijn verdeeld
blad. De Robinia pseudo-acacia, in de wandel Acacia geheten, die in 1750 in Europa
werd ingevoerd, had hier ook reeds verschillende variëteiten geleverd. Darwin
citeerde voorbeelden uit de dierenwereld: het niata-rund met bulldogkop, de arccoram
die in Massachussets plotseling was verschenen met korte kromme poten en de
lange rug van een dashond, het merinos-schaap dat in 1828 in Berry-au-Bac geboren
werd met lange, gladde, zijde-achtige wol, de pauw met zwarte schouders.... Al
deze gevallen golden lange tijd als grillen van de natuur. Hugo De Vries, van de
Universiteit te Amsterdam, kwam echter tot het besef dat deze ‘mutaties’ - want dit
is het woord dat weldra klassiek zal worden - de sleutel vormen van de evolutie. In
1866 verzamelt hij op een braakliggend terrein bij Hilversum zorgvuldig alle
variëteiten van de Teunisbloem, de Oenotherina lamarckiana, en op een totaal van
54.334 individuen vindt hij 834 mutanten.
Mendel had beweerd dat alles vast ligt: het erfelijk patrimonium - als geheel - was
constant en de variabiliteit van de fenotypen kon worden verklaard door de toevallige
verdeling van de genotypische factoren in de gameten die de fundamentele erfelijke
elementen in andere combinaties verdeelden. De Vries legt meer nadruk op de
mutabiliteit: het gaat niet alleen om een reorganisatie, maar om iets totaal nieuws.
Deze plotselinge variaties, deze mutaties van het erfelijke patrimonium hebben een
waarde voor de evolutie. Ze zijn aan
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de natuurlijke selectie onderworpen en geraken bijgevolg in het vaarwater van de
mendeliaanse erfelijkheid, waar een samenspel van aanleg en milieu het
totstandkomen van het fenotype veroorzaakt.
Vanaf 1875 dringt men van de andere kant, dank zij de vooruitgang van de
techniek der microscopische waarneming en de cytologische technieken van het
snijden en kleuren der preparaten, ook dieper door in het mechanisme van de
celdeling. Strassburger, Butschli en Fleming ontwarren de essentiële fasen van de
mitose. Maar het gaat allemaal heel geleidelijk. De celwand wordt beschreven in
1875; de eigenlijke kerndeling of karyokinese wordt eerst in 1879 geobserveerd
door Schleicher. In 1882 beschrijven Benda en Fleming de mitochon-drieën; Fleming,
Van Beneden en Heuser bestuderen de omstandigheden van de meïose, de deling
van de voortplantingscellen. Vele belangrijke, structurele elementen van de cel zijn
nog onbekend. Pas in 1888 beschrijft Waldeyer het chromosoom. In 1899 worden
de Golgilichaampjes ontdekt. Men moet wachten tot in 1920, wanneer Feulgen
nieuwe kleuringsprocédés heeft uitgewerkt, om een nieuwe dimensie te zien
verschijnen in het cytologisch onderzoek: de studie van de door Miescher al vroeger
ontdekte nucleïnezuren, waarin zich de school van Brussel onder leiding van Prof.
Brachet bijzonder heeft onderscheiden. Het invoeren, in 1945, van het fasencontrast
in de microscopie en iets later van de elektronenmicroscoop maakt een nog verder
doordringen in de ultrastructuur van de cel mogelijk. De laatste jaren brachten
belangrijke nieuwe vondsten: ribosomen, lysosomen en andere organellen....

Chromosomen en genenerfelijkheid
Geleidelijk naderen en ontmoeten elkaar de mendeliaanse genetica, het
mutationistisch evolutionisme van De Vries en de biochemie. Uit deze samenwerking
is ontstaan wat we thans de moleculaire biologie noemen.
De waarnemingen van Mendel postuleerden het bestaan van ‘elementen’ die
verantwoordelijk zijn voor het optreden van de verschillende kenmerken van het
organisme. Deze elementen, die zelf ook nog voor eventuele mutaties vatbaar zijn,
kwamen blijkbaar voor onder de vorm van paren van tegengestelde allelen
(aangezien ze verantwoordelijk waren voor telkens twee tegengestelde kenmerken,
langkort, blondzwart, gerimpeldglad.... ). Men had ze evenwel nog nooit gezien!
Rond 1900 was de kennis van de voornaamste celstructuren en van de celindeling
ver genoeg gevorderd om Sutton en Boveri op het idee te brengen de allelomorfe,
door Mendel gepostuleerde factoren te gaan vergelijken met die merkwaardige
bouwelementen welke men nu reeds enkele jaren in de microscoop had
waargenomen, de chromosomen, die zich in de kern van iedere cel bevinden. Deze
ineengestrengelde, goed kleurbare staafjes, die in iedere biologische soort in een
constant aantal aanwezig zijn, die steeds georganiseerd zijn in paren, zichzelf
reproduceren in iedere mitose of somatische deling en tot de helft gereduceerd
worden in iedere meiose of deling der voortplantingscellen waaruit de gameten
resulteren - deze staafjes ‘zag’ men in de microscoop. Sutton en Boveri gingen uit
van de veronderstelling dat het chromosoom de drager, ja, werkelijk het structurele
substraat was van de mendeli-
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aanse ‘elementen’ of factoren. En hun argumenten waren voortreffelijk: zoals het
chromosoom is ook de mendeliaanse factor een individualiteit die wordt overgeërfd
zonder de eigen aard te verliezen; deze factoren komen voor in vorm van paren in
het bevruchte ei; het ene is van vaderlijke, het andere van moederlijke oorsprong;
welnu, dit geldt eveneens van de twee homologe individuen van ieder
chromosomenpaar. De voortplantingscel daarentegen bevat telkens slechts één
van de twee tegengestelde factoren, zoals ze ook slechts één van de twee homologe
chromosomen bevat. Zoals de twee leden van ieder chromosomenpaar, zo zijn ook
beide allelen van elke mendeliaanse factor onafhankelijk van elkaar, en dit verklaart
hun dissociatie en hun recombinatie. Hier werden dus vergeleken, bij elkaar gebracht
en op elkaar geplaatst de microscopische waarnemingen, de mendeliaanse theorie
en de cytologische ontdekkingen. Aangezien men de chromosomen kan zien,
afzonderen, tellen en uit elkaar nemen, gaan de genetici over tot een fantastische
microdissectie van het erfelijke substraat. De beroemdste onder hen, althans tussen
de jaren 1910 en 1930, is Th. Morgan in New-York. Morgan heeft het nagenoeg
ideale proefdier ontdekt: de bananenvlieg, de Drosophila melanogaster. Bij een
temperatuur van 20° plant deze vlieg zich in 12 dagen voort met een onvoorstelbare
vruchtbaarheid. In enkele jaren tijd kan men dus in één laboratorium gemakkelijk
enkele honderden generaties van vliegen observeren. In dergelijke omstandigheden
neemt de genetische informatie veel sneller toe dan dat het geval was met de erwten
van Mendel. Morgans voorbeeld vond dan ook vele navolgers. En gelukkig zijn de
mutaties talrijk: op het ogenblik zijn er ongeveer 500 mutanten bekend. Er werd een
hele code vastgesteld om de vele fenotypes te karakteriseren.
Al spoedig merkte men dat de mutaties van de Drosophila in vier groepen kunnen
worden onderverdeeld. De mutaties van een bepaalde groep worden in hun geheel
overgedragen. Wanneer zij echter tot twee verschillende groepen behoren, dan
geschiedt de overdracht volkomen onafhankelijk en verloopt ze volgens de wetten
van Mendel. De suggestie van Sutton en Boveri om de erfelijke factoren in de
chromosomen te lokaliseren, werd definitief als juist erkend toen men constateerde
dat de chromosomen van de bananenvlieg inderdaad uit vier paren bestaan, juist
zoveel als er groepen van mendeliaanse factoren zijn. Wanneer we nu nog
veronderstellen dat de genen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende mutaties
als onderscheiden elementen, gelokaliseerd op de chromosomen voorkomen, dan
moeten wel alle genen van eenzelfde chromosoom solidair worden overgedragen
zoals het chromosoom zelf. Meteen begrijpen wij de fenomenen van de verbinding
der factoren - de linkage - zoals die bij de mutaties van de bananenvlieg worden
waargenomen.
Aldus ontstond de chromosomentheorie van de erfelijkheid. Aangezien de
chromosomen microscopisch goed onderzocht konden worden, begon men ze in
detail te bestuderen: hun vorm, hun afmetingen en variaties. En er kwamen nog
meer merkwaardige dingen aan het licht. Bij de deling van de cel en de kern kunnen
er ‘ongelukken’ gebeuren: de chromosomen kunnen breken, verstrengeld geraken
in de vorm van een X of van een dubbele wrong, ze kunnen
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onder elkaar stukken uitwisselen: het beroemde crossing-over of chiasma. Aan
dergelijke uitwisselingen beantwoorden natuurlijk veranderingen en anomalieën in
de normale overdracht van de mutaties van één groep. Deze verschijnselen waren
echter een nieuwe bevestiging van de chromosomentheorie. Morgan en Sturtevant
stelden inderdaad de volgende werkhypothese op: de frequentie van de dissociaties
en de recombinaties moet evenredig zijn met de grotere of kleinere lineaire afstand
tussen de lokalisaties van de genen op het chromosoom. Men was in staat de genen
van afzonderlijke chromosomen in kaart te brengen: op deze vezeltjes van ongeveer
250 micron lang en een paar micron breed kunnen de genetici weldra de erfelijke
factoren precies lokaliseren, de ‘locus’ van een bepaalde mutatie aanwijzen. De
juistheid van deze hypothese liet geen twijfel meer over toen de ontdekking van
reuzechromosomen de detailstudie ervan mogelijk had gemaakt.
Het terrein dat men hiermee begon te ontginnen, bleek ongemeen vruchtbaar.
Na de bananenvlieg werden de maïs, de zijdeworm, en ook de mens onderzocht.
Van de mens zijn op dit ogenblik reeds een heel aantal genen bekend, o.m. die
welke afhangen van het geslachtschromosoom X, en men is reeds bezig met ze
onderling te lokaliseren. De waarschijnlijke volgorde zoals wij die nu kennen is:
bijziendheid, bloedgroep Xg, deficiëntie, glucose-6-fosfaat dehydrogenase, de
klassieke hemofilie, de optische atrofie.... De genetici wilden echter nog verder gaan:
over heel de lengte van de chromosomen kan men een afwisseling waarnemen van
schijfjes (chromomeren) van verschillende kleur en dikte. Dit is b.v. zeer duidelijk
waar te nemen bij de chromosomen uit de speekselklieren, die ontdekt werden of
beter, geïnterpreteerd door Kostov en Painter in 1933.

Genetische code en moleculaire biologie
De school van Morgan en zijn opvolgers Dobzhansky en anderen wilden de fysische
en structurele basis van de mendeliaanse erfelijkheid bloot leggen. De factoriële
elementen, welke Mendel op geniale wijze gepostuleerd had, werden op het niveau
van de chromosomen gesitueerd en in de genen gelokaliseerd. Dit betekende echter
nog lang niet het einde van de genetica. In de voorbije twintig jaren werden nieuwe,
sensationele ontdekkingen gedaan. Nadat men het eens was over de verdeling en
herverdeling van de genen, werd men geconfronteerd met een nog meer
fundamenteel probleem van dubbele aard: de natuur zelf van de genen en van hun
stabiliteit en hun wijze van reproduktie door de generaties heen. Hiermee betreedt
men het terrein van de moleculaire chemie. Ofschoon dit nieuwe standpunt veel
verder reikt dan dat van Mendel, werd de mendeliaanse conceptie door de nieuwe
resultaten helemaal niet aangetast. En dit is wel de hoogste lof die aan het
pionierswerk van Mendel kan gebracht worden.
Reeds in 1924 had Feulgen aangetoond dat op het niveau van de genen, de in
het chromosoom gerangschikte erfelijke eenheden, een bepaald zuur gelokaliseerd
is, een desoxyribonucleïnezuur, het DNA. De rol van dit DNA werd lange tijd niet
naar waarde geschat. Pas na de oorlog, in 1944, en later in 1948
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begrepen Avery en Boivin de betekenis van de genetische informatie van deze
substantie. Ze toonden aan dat het DNA-gehalte van de kernen in nauwe relatie
staat tot het aantal chromosomen. Hershey wist in 1952 te preciseren dat alleen
het DNA van generatie tot generatie wordt doorgegeven. Het is tot twee dingen in
staat: het kan de specifieke, erfelijke kenmerken doen verschijnen en het kan ook
zijn eigen reproduktie induceren.
In 1953 hebben Watson en Crick hun beroemd geworden structuurmodel van het
DNA bekend gemaakt. Van meet af aan kende dit moleculair model een enorm
succes, omdat het talrijke analytische en spectroscopische gegevens integreerde,
omdat het de spiraalstructuur van de chromosomen verklaarde en tevens de condities
van de reeds waargenomen autoreproduktie waarborgde. De betekenis die dit model
in de huidige biologie bezit kan slechts worden vergeleken met de rol die het
atoommodel van Bohr in de fysica heeft gespeeld. We hoeven het DNA hier niet
1
meer in detail te beschrijven . Het moge volstaan eraan te herinneren dat het is
opgebouwd uit twee antiparallelle ketens waarvan de ene om de andere is gewikkeld
als een dubbele schroef en beide worden samengehouden door bindingen tussen
de complementaire basen die in een plan liggen dat loodrecht staat op de as van
de molecule. Deze met elkaar verbonden basen (het schijnt wel dat er slechts vier
zijn voor heel de levende wereld), gepolymeriseerd met behulp van het heel gewone
fosforzuur in een desoxyribose-keten (een zeer onschuldig suiker), verschijnen dus
als een opeenvolging van ongelooflijk eentonige macromoleculen. Dit zijn de
nucleotiden. De orde in deze opvolging lijkt willekeurig, maar in feite draagt ze bij
tot het specifiek karakter van iedere molecule of moleculesegment. Wanneer de
reeks lang genoeg is, wordt het aantal mogelijke combinaties fantastisch groot. Als
wij even de vier basen in kwestie met vier letters van het alfabet aanduiden - A, B,
C., D - kunnen wij een aantal combinaties nagaan die verschillen volgens het aantal
en de volgorde van de schikking. Nemen wij b.v. groepen van twee, dan zijn er met
de letters ABCD 42 verschillende combinaties mogelijk van het type AA, AB, BA,
CD. Nemen wij groepen van telkens drie letters, dan kunnen wij reeds 64 tripletten
vormen. De macromolecule DNA bevat een hele code en kan vergeleken worden
met een zin uit de taal: er is een enorme hoeveelheid zinvolle informatie in vervat.
Men is van oordeel dat het chromosomenmateriaal van de mens ongeveer ïO10
nucleotiden bevat. L'Héritier heeft uitgerekend dat dit neerkomt, wat de hoeveelheid
overgedragen informatie betreft, op een tot twee miljoen van onze gedrukte
bladzijden; een werkelijk imposante bibliotheek in een massa die niet veel meer
weegt dan een honderdmiljoenste van een milligram.
De macromoleculen van het DNA met hun ontzagwekkende informatie zijn in
staat zichzelf te reproduceren. In iedere celdeling, waarvan wij sinds driekwart eeuw
het verloop onder de microscoop hebben gevolgd - spoel en middenplaat

1

Cfr. hierover W. Rombauts, Het raadsel der erfelijkheid, in Streven, februari 1962, pp. 452-458;
A. Thiadens, Overdracht van erfelijke eigenschappen door nucleïnezuren, in Streven, januari,
1964, pp. 372-375; A. Thiadens, De betekenis van de nucleïnezuren voor de mens en zijn
nageslacht, in Streven, juni 1964, pp. 872-882.
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van de metafase, concentratie en deling van de chromosomen (eerste zichtbare
materialisatie van de tegengestelde kenmerken van Mendel!) - is in feite op een
nog dieper niveau een chemisch proces aan de gang waarin, nog steeds in de lijn
van dezelfde grondhypothese, een volmaakt duplicaat van de codemolecule wordt
gefabriceerd. Dit getrouw copiëren van een genenserie, vele generaties lang,
verklaart de permanentie en de conservatie van een specifieke structuur die zich
in het omringende milieu in stand weet te houden. Door deze permanentie loopt
weliswaar het filigraan van de mutaties, echte nieuwigheden: maar ook de mutaties
blijken tenslotte slechts modificaties te zijn van het moleculaire apparaat, een
omkering van de letters van de code....
Chromosomen en genen, macromoleculen van DNA, zijn nog tot meer in staat.
Naast de zo juist beschreven autoreproduktie, die men ook een autokatalyse zou
kunnen noemen, bezitten zij het vermogen van heterokatalyse, de mogelijkheid om
proteïnen te synthetiseren, dit is de eigenlijke levende stof. Elk levend wezen ontleent
aan de proteïnen zijn karakteristieke morfologie, dat het zó is en niet anders. Aan
de proteïnen dankt het ook het feit dat het een knooppunt is van voortdurende,
chemische transformaties, m.a.w. dat het lévend is. Het is nu juist als dragers van
bepaalde informaties dat de code-moleculen van DNA zonder ophouden de
specifieke proteïnen fabriceren van het levend wezen dat zij betekenen. Er gebeurt
een informatie-overdracht van de een naar de ander, van het DNA naar de proteïne,
of als men wil, het logisch equivalent van een transcriptie. De boodschap van de
celkern, geredigeerd volgens het alfabet met vier symbolen van het DNA, wordt
overgebracht in een taal met twintig symbolen, de twintig aminozuren, exclusieve
bouwstenen van alle proteïnen, vanaf de keratine van het haar tot de hemoglobine
van het bloed. Het ontcijferen van deze alfabetten en de mechanismen der
transcriptie is reeds goed gevorderd voor zo ver het de essentiële princiepen betreft
en wij mogen verwachten dat in de eerstvolgende jaren deze nieuwe inzichten ten
volle zullen uitgebuit worden. Wij bevinden ons voorgoed op het niveau van de
moleculaire genetica.

Honderd jaar Mendelisme
Het mendelisme is dus honderd jaar oud. In de voorbije zomer hebben eerbiedige
handen enkele voorwerpen tentoongesteld in de zalen van het Moravische Museum
te Brno: oude, gedemodeerde microscopen, stoffige boeken met versleten band,
wat tuingereedschap dat Mendel heeft gebruikt om zijn pisum-aanplantingen te
wieden, om de peulen te verzamelen en meeldraden los te maken. Daar lagen de
vele geruite blaadjes waarop Mendel in lange kolommen zijn observaties heeft
genoteerd en die nu nog getuigen van de zorg en de nauwgezetheid waarmee hij
zijn hybridisatie-experimenten heeft uitgevoerd. Stil en verborgen, maar met methode,
ernst, doorzicht en genialiteit is hier een mens aan het werk geweest. Als niemand
vóór hem en als niemand in zijn omgeving wist hij de volheid aan informatie te
benutten die in de vrij banale experimenten verscholen lag. En in een tijd waarin de
biochemie van de cel en de cytologie zelf nog ‘terra incognita’ waren, slaagde hij
erin, dank zij de strenge kritiek waaraan hij zijn experimenten onderwierp,
erfelijkheidswetten te formuleren
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die honderd jaar later nog steeds het fundament van de moderne genetica zijn. Na
Mendel heeft de genetica zich in elkaar opvolgende golven ontwikkeld: appreciatie
van het mutatiefenomeen en herontdekking van Mendel zelf; inzicht in de celstructuur
en het mechanisme van de celdelingen; interpretatie van het chromatisch materiaal
en chromosomentheorie der erfelijkheid; lokalisatie van de genen en een werkelijke
kartografie van het erfelijke patrimonium; en aan de rand van de moleculaire biologie,
ontdekking van de rol van de nucleïnezuren DNA en RNA, en geleidelijke ontwarring
van hun structuur, ontcijfering van de genetische code. Dit zijn, in heel summiere
trekken, de voornaamste momenten in de evolutie van de genetica van deze eeuw.
Wanneer wij deze evolutie in haar geheel overzien, vallen vier evidenties op die als
conclusie kunnen gelden.
1. Ondanks enkele protesten in de achterhoede is de biologie wezenlijk
fysico-chemie geworden, een fysico-chemie van bijzondere aard zonder enige
twijfel, aangezien ze zich beweegt om een as van groeiende complexiteit en
gekenmerkt blijft door drempels en discontinuïteiten die daar onvermijdelijk
mee samenhangen. Maar het is meer dan ooit een feit dat er in de wereld van
onze zintuigelijke waarneming - die onze intellectuele kennis conditioneert een materieel substraat aanvaard en erkend moet worden, ook voor de meest
verheven realiteiten en activiteiten. Teilhard zou hier gesproken hebben van
de buiten- en de binnenkant der dingen.
2. De tweede evidentie geldt de uiterste eenvoud van de middelen waarmee de
natuur een verbluffende verscheidenheid in de resultaten bereikt. Wij wisten
reeds dat de levende wereld van hoog tot laag slechts uit enkele chemische
elementen is opgebouwd. Nu blijkt ook dat overal hetzelfde moleculair patroon
in de celkern wordt teruggevonden: vier basen waarvan het samenspel, de
plaats en de frequentie determinerend zijn voor kleuren en vormen, psychisme,
aanleg en functie, zowel in de bacterie als in de amoebe en de mens.
3. Het kan niet worden ontkend dat de geleidelijke ontcijfering van de genetische
code de mens in staat stelt met meer kennis van zaken in te grijpen in zijn
eigen biologisch wezen en zelfs in zijn persoonlijkheid. Recente proefnemingen,
op lagere organismen verricht, werden naar het schijnt met succes bekroond.
Aan een eerste groep werd volgens reeds klassiek geworden methodes, een
geconditioneerde reflex bijgebracht door beltekens, elektrische contacten of
een ander procédé. Aan een tweede groep, die deze reflex niet bezat, werd
dan het RNA - DNA-complex van de eerste groep ingespoten en zonder iets
te moeten aanleren reageerden deze individuen op de elektrische stroom of
de beltekens volgens de reflexbeweging die door de eersten moeizaam was
aangeleerd.
4. De vierde evidentie tenslotte is het feit dat deze overweldigende massa
fysico-chemie en materialiteit ons minder dan ooit dwingt tot een materialistische
opvatting van de wetenschap, van het leven of van de mens. De wetenschap
toont aan dat de eenheid van geestelijkheid en stoffelijkheid reëel is: zelfs de
meest verheven aanleg is stofgebonden, gecodeerd in de nucleïnezuren.
Daardoor wordt de geest niet geëlimineerd, hij wordt slechts als een zuurdeeg
nog hechter met de wereld vermengd.
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Uitzichtloze maskerade
‘Mein Name sei Gantenbein’ van Max Frisch
Th. van Oorschot S.J.
De Engelse dichter William Butler Yeats schrijft in zijn Autobiography (New York,
Macmillan, 1938, pp. 400-401), dat er een relatie bestaat ‘tussen tucht en gevoel
voor toneelspel. Als we onszelf niet kunnen voorstellen als verschillend van onszelf
en dat tweede ik aanvaarden, dan kunnen we ons zelf ook geen tucht opleggen,
ofschoon we die misschien accepteren van anderen. Actieve deugd als
onderscheiden van de passieve aanvaarding van een gangbare code is daarom
1
toneelmatig, bewust dramatisch, het dragen van een masker’ . De obsessie van het
2
vertel-ik in Max Frisch' jongste roman is het vinden van zo'n ‘masker’, zo'n tweede
Ik. Inzover is er tussen de Zwitserse en de Engelse auteur alleen maar verschil van
terminologie: niet aan de wereld van het toneel ontleent Frisch zijn term voor het
door Yeats omschreven fenomeen; hij wendt zich tot de wereld van de epische
verteller en spreekt van ‘Geschichte’, verhaal. Maar de functie van beide symbolen
blijft dezelfde, omdat zowel ‘het masker’ als ‘het verhaal’ tot taak hebben een
bepaalde levenssituatie te duiden, ja een geheel leven in een bepaalde richting te
stuwen. Toch bevat deze verschuiving van dramatische naar epische terminologie
tegelijk heel de tragedie van het vertel-ik uit Frisch' roman. Dit vertel-ik komt niet
meer tot ‘drama’, tot een bevrijdende daad, maar blijft in de gedistantieerde houding
van de epische verteller steken. En juist daardoor sluit het zichzelf de weg naar de
gezochte norm, naar het tweede Ik af. Dit aan te tonen is de taak van dit artikel.
Bijna vijfhonderd pagina's is Mein Name sei Gantenbein dik, maar slechts drie van
die vijfhonderd (182-185, Ned. Vert. 103-105) bevatten een verhaal waarin iemand
de door Yeats gevorderde zelfdiscipline kan opbrengen. Dat verhaal vertelt van een
ambassadeur die op een dag ontdekt dat hij voor zijn taak volstrekt ongeschikt is.
Desondanks verzoekt hij niet om ontslag; ‘hij kiest

1

2

‘between discipline and the theatrical sense. If we cannot imagine ourselves as different from
what we are and assume that second self, we cannot impose a discipline upon ourselves,
though we may accept one from others. Active virtue as distinguished from the passive
acceptance of a current code is therefore theatrical, consciously dramatic, the wearing of a
mask’.
Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1964, 496
pp., D.M. 22.Met instemming van de uitgever gebruiken wij in de tekst de citaten uit de Nederlandse
vertaling, als paperback verschenen onder de titel Ontwerpen voor een ik, J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1965, 280 pp., f 9.50.

Streven. Jaargang 19

335
het grotere: de rol’. En zie, eerst nu begint zijn eigenlijke carrière. Hij wordt naar
steeds belangrijker posten gepromoveerd, redt een stad voor bombardering, zijn
naam zal blijven voortleven in de geschiedboeken.
Deze man bezat een norm, het staatsbelang, aan de hand waarvan hij zijn masker,
zijn tweede Ik, kon ontwerpen. Door die norm was hij in staat tot het opbrengen van
die discipline die voor een levenslang ‘theaterspelen’ nodig is. Bewonderend,
verwonderd en afwijzend tegelijk commentarieert het vertel-ik: ‘Bij het zien van zijn
dodenmasker (!), dat als menig dodenmasker iets van een glimlach heeft,
verwonderen we ons: het heeft een trek van grootheid, onloochenbaar. En zelfs wij,
die nooit veel met hem op hebben gehad, veranderen in het aangezicht van zijn
3
dodenmasker geluidloos ons oordeel...’ (104-105) . Nog een andere figuur in Frisch'
roman heeft tenminste in eerste aanleg een ontwerp voor een tweede - beter - Ik,
nl. Camilla, de lichtekooi. Tegenover Gantenbein, van wie zij denkt dat hij blind is,
speelt zij de moderne, zelfstandige, op eerlijke wijze haar brood verdienende vrouw.
Verder is zij verzot - uiting van haar heimelijk idealisme - op ‘echt’ gebeurde,
troostvolle verhalen. Gantenbein vertelt haar dan ook een soort moderne sprookjes
met het obligate ‘En-zij-leefden-nog-lang-en-gelukkig’-slot. Het superieure medelijden
dat het vertel-ik heel klaarblijkelijk met dit brave hoertje heeft, brengt de roman ook
daardoor tot uitdrukking dat Camilla juist één dag voordat zij zal trouwen en dus
werkelijk een fatsoenlijke huisvrouw zal zijn, vermoord wordt. De niet-begrijpende
verwondering over de ambassadeur en het medelijden met Camilla tonen aan dat
voor het vertel-ik de ‘active virtue’ van Yeats geen reële oplossing betekent. Is hierbij
van de kant van het vertel-ik onwil in het spel? Weigert het de voor zo'n tweede Ik
nodige zelfdiscipline op te brengen? Of is er misschien sprake van een fysieke of
morele onmogelijkheid? Het wordt tijd dat wij ons in de situatie van dit vertel-ik, de
eigenlijke hoofdpersoon van de roman, verdiepen.
‘Een man heeft een ervaring opgedaan’: hij zit in een verlaten huis, de gordijnen
zijn gesloten, de meubels met stof hoezen bedekt; het is zijn eigen woning, waarin
hij tot voor kort met zijn vrouw geleefd heeft. Nu heeft zijn vrouw hem verlaten en
hij is toevallig nog even teruggekomen. Daar zit hij nu met zijn ervaring en ‘zoekt
de geschiedenis erbij - je kunt niet leven met een ervaring die zonder geschiedenis
4
blijft, schijnt het’ (9) . De gemakkelijkste oplossing zou misschien zijn ‘het passieve
aanvaarden van de gangbare code’; dan hoefde hij slechts ‘van zakelijke problemen
5
te praten, ikloos’ (131) . Ook dan moet er natuurlijk een verhaal komen. In een geval
als dat van een echtscheiding verlangt ‘men’ nu eenmaal een verklaring. Zou hij die
niet geven, dan was hij als die man die naakt door de stad liep (16 vv., Ned. Vert.
10 vv.) en daarom voor

3

4
5

‘Angesichts seiner Totenmaske die wie manche Totenmasken etwas Lachelndes hat, wundera
wir uns: Sie hat einen Zug von Grosse, unleugbar. Und sogar wir, die wir nie viel gehalten
haben von ihm, andern lautlos unser Urteil.... angesichts seiner Totenmaske’ (185).
‘jetzt sucht er die Geschichte zu seiner Erfahrung - man kann nicht leben mit einer Erfahrung,
die ohne Geschichte bleibt, scheint es’ (14).
‘von Sachfragen zu reden, ichlos’ (232).
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6

krankzinnig werd gehouden. ‘Je kunt immers niet naakt door de wereld gaan’ (17) .
Maar zo'n verhaal is geen Geschichte in de hier door Frisch bedoelde zin. Op die
manier zou inderdaad wellicht kunnen lukken, wat bijna gelukt was aan dat lijk dat
in de Limmat door Zürich dreef en aan alle pogingen om het te onderscheppen
ontsnapte (488 w.; Ned. Vert. 275 w.), om namelijk ‘uit te knijpen zonder
7
geschiedenis’ (280) . Heel klaarblijkelijk wil het vertel-ik zelf deze goedkope oplossing
niet. De kernzin van heel de roman, die de eigenlijke nood en kwelling van het
vertel-ik in vier woorden samenvat, is wel deze: ‘Ik heb geen geschiedenis’, geen
verklaring en geen zingeving voor die heel mijn leven tot zinloosheid doemende
ervaring, dat mijn vrouw me verlaten heeft. Wel heel hard immers is die ‘ervaring’
aangekomen. De uitwerking ervan wordt beschreven als een nachtmerrie: ‘De
ochtendschemering voor het open raam vlak na zessen leek een rotswand, grijs en
zonder spleten, graniet: - uit dit graniet barst als een kreet, maar zonder geluid,
plotseling een paardekop met opengesperde ogen, schuim om het gebit, hinnikend,
maar geluidloos, een levend wezen, het heeft geprobeerd uit het graniet te voorschijn
te springen, wat bij de eerste aanloop niet gelukt is en nooit, ik zie het, nooit zal
lukken, alleen de kop met wapperende manen is uit het graniet gekomen, wild, een
kop vol doodsangst, het lijf blijft erin, zonder hoop, de witte ogen, verward, kijken
8
mij aan, genade zoekend -’ (9) . Hoe wanhopig de situatie van het vertel-ik dus ook
is, ondanks alles wil het ermee in het reine komen en het meent een uitweg te zien:
‘soms stel ik me voor dat iemand precies de geschiedenis van mijn ervaring heeft....
9
’ (9) . Met deze zin is een handle losgegooid, een kraan opengedraaid, want nu kan
de stroom van losse verhalen waaruit deze roman bestaat, beginnen te vloeien.
10
Al deze verhalen zijn ‘ontwerpen voor een ik’ (105) , mogelijkheden tot een
gelukkig of tot mislukking gedoemd huwelijksleven, verklaring voor allerlei soorten
van mislukking. Het vertel-ik laat deze parade van verhalen aan zich voorbijtrekken,
hopend dat eenmaal dé geschiedenis erbij zal zijn, het verhaal dat zingevend en
verklarend op zijn situatie past.
Naast vele andere personen, die slechts korte tijd in deze massa van om de
verhouding man-vrouw cirkelende verhalen optreden, zijn er twee die voortdurend
aanwezig blijven en daarom de hoofdpersonen van deze verhalen genoemd moeten
worden: Gantenbein en Enderlin. Wij willen ons tot deze twee beperken.
Gantenbein speelt de rol van blinde, hoewel hij volkomen normaal kan zien.

6
7
8

9
10

‘Man kann ja nicht nackt durch die Welt gehen’ (29).
‘abzuschwimmen ohne Geschichte’ (496).
‘Das Morgengrauen vor dem offenen Fenster kurz nach sechs Uhr erschien wie eine Felswand,
grau und risslos, Granit: - aus diesem Granit stösst wie eein Schrei, jedoch lautlos, plötzlich
ein Pferdekopf mit weitausgerissenen Augen, Schaum im Gebiss, auf-wieherad, aber lautlos,
ein Lebewesen, es hat aus dem Granit herauszuspringen versucht, was im ersten Anlauf
nicht gelungen ist und nie, ich seh's, nie gelingen wird, nur der Kopf mit fliegender Mahne ist
aus dem Granit heraus, wild, ein Kopf voll Todesangst, der Leib bleibt drin, hoffnungslos, die
weissen Augen, irr, blieken mich an, Gnade suchend’ (14-15).
‘manchmal steilte ich mir vor, ein andrer habe genau die Geschichte meiner Erfahrung’ (14).
‘Entwürfe zu einem Ich’ (185).
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Door deze voorgewende blindheid is zijn huwelijk met de toneelspeelster Lila
gelukkig. Bijvoorbeeld: hij haalt Lila van het vliegveld af als zij van het opnemen van
een film terugkomt. Dat zij vlak bij hem eerst nog hartelijk van een andere man
afscheid neemt, ziet hij niet; hij is immers blind! Ook merkt hij niets van haar
slordigheid, die alles maar laat rondslingeren, en dus kan hij daarop niet vitten. Van
de andere kant kan hij, omdat hij wel degelijk ziet, steeds ingrijpen wanneer zij iets
noodzakelijks vergeet en de zaak in orde brengen zonder dat zij het merkt. Deze
rol is inderdaad een mogelijke verklaring voor het fiasco dat het vertel-ik in zijn
huwelijksleven leed. Het heeft hem zelf aan tact en geduld ontbroken. ‘Misschien
11
is het huwelijk helemaal maar een kwestie van tact’ (91) . Deze tact wordt door een
ziende blinde bijna vanzelf opgebracht. Een blinde moet wel geduldig zijn. Hoe
geduld een huwelijk schraagt, daarvoor vindt Frisch een prachtig beeld. Gantenbein
wacht in de ontvangsthal van het vliegveld op Lila, maar haar vliegtuig heeft
vertraging. Ongeduldig loopt hij heen en weer, merkt dan dat op die manier de tijd
nog langzamer voorbijgaat. Trager voortvloeien van de tijd betekent echter ook dat
het vliegtuig langzamer vliegt. Maar: ‘vliegtuigen hebben zoals bekend is een
minimumsnelheid nodig om niet uit de wolken te vallen; wat Lila draagt is zijn geduld,
de kracht van een man die langzaam wacht, langzaam wandelt langzaam stap voor
12
stap, langzaam heen, langzaam terug.... ’ (272) . Gantenbein vat de voordelen van
zijn zgn. blindheid voor zijn huwelijksleven als volgt samen: ‘Als Lila wist dat ik kan
zien, zou ze aan mijn liefde twijfelen en het zou de hel zijn, een man en een vrouw,
maar geen paar; pas het geheim dat een man en een vrouw voor elkaar bewaren,
13
maakt hen tot een paar’ (90) . Nog andere voordelen heeft Gantenbeins blindenrol.
Ten eerste, Gantenbein en Camilla Huber: bij hem is zij vrij van de angst dat hij haar
leugens zou kunnen doorzien. Hij laat ook haar leugens gelden en daarom vertrouwt
zij hem. Van de andere kant hoeft zij in zijn tegenwoordigheid minder te doen alsof,
zodat hij haar beter kent zoals zij werkelijk is. Ten tweede, Gantenbein als gids op
de Akropolis. Hij sleept de toeristen niet van de ene bezienswaardigheid naar de
andere. Niet hij vertelt hun, wat zij moeten zien, maar hij laat zich door hen
beschrijven, wat zij zien. En al beschrijvend zijn er onder hen die werkelijk
gaan zien! ‘Hun woorden zijn hulpeloos, maar hun ogen worden levend.... ’
14
(176) . Samenvattend kan men zeggen dat Gantenbeins blindheid niet anders
dan een dichterlijke uitbeelding is van het aloude woord: ware liefde is blind. Het
vertel-ik doorziet echter heel goed dat de nadelen van Gantenbeins geveinsde
blindheid even groot zijn als de voordelen. Doordat hij b.v. niet mag zien dat oude
bekenden veranderd zijn, moet hij ze nog steeds nemen zoals ze

11
12

13

14

‘Vielleicht ist die Ehe überhaupt nur eine Frage des Takts’ (161).
‘Flugzeuge brauchen eine Mindestgeschwindigkeit bekanntlich, damit sie nicht aus den Wolken
fallen; was Lila tragt ist seine Geduld, die Kraft eines Mannes, der langsam wartet, der langsam
wandelt, langsam Schritt vor Schritt, langsam hin, langsam her’ (482).
‘Wenn Lila wüsste, dass ich sehe, sie würde zweifeln an meiner Liebe, und es ware die Holle,
ein Mann und ein Weib, aber kein Paar; erst das Geheimnis, das ein Mann und ein Weib
voreinander hüten, macht sie zum Paar’ (159).
‘Ihre Worte sind hilflos, aber ihre Augen werden lebendig’ (312).
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vroeger waren. Daardoor worden zij zich ook zelf van deze soms minder prettige
veranderingen bewust, wat hen tegenover Gantenbein onzeker maakt. ‘Gantenbein
15
maakt me onzeker. Ik weet niet of ik hem wel mag’ (182) . En als Lila eenmaal
zonder metgezel op het vliegveld aankomt en ook nu Gantenbein volkomen zoals
vroeger begroet, is deze verslagen. Hij is zo gewend dat hij dingen die hij ziet, niet
mag zien, dat hij noodzakelijkerwijze dingen ziet die er niet zijn. Voor de werkelijkheid
16
‘,daarvoor heeft hij geen rol’ meer (273) . Daar staat hij nu, zonder rol, zonder
masker; noodgedwongen vertelt hij Lila dat hij niet blind is, zodat deze zich volkomen
gegrond jarenlang bespioneerd voelt. Als hij haar dan bovendien verwijt dat zij hem
met die andere man bedrogen heeft, blijkt ook dit slechts in Gantenbeins verbeelding
gebeurd te zijn. Zij is hem altijd trouw geweest. Van Ganteinbein is slechts een
miezerig, jaloers, spionerend ventje overgebleven, dat zij de laan uitstuurt.
De uitweg die het vertel-ik meende te bespeuren, blijkt een doodlopende straat
te zijn. Daarom distantieert het zich in de loop van de roman steeds meer van
17
Gantenbein. Pag. 256 vraagt het zich af: ‘Is Gantenbein een dwaas?’ .
Enderlin is een andere mogelijkheid tot een Ik. Hij is de man die succes heeft.
Succes in zijn werk: hij heeft een uitnodiging voor een professoraat aan de
Harvard-universiteit gekregen. Succes bij vrouwen: hij is de geliefde van Lila (die
dus in deze rol, anders dan boven, haar man niet trouw is!). Maar Harvard en Lila
sluiten elkaar uit; Enderlin kan ze niet beide hebben. Daarom stelt Enderlin de gang
naar de Verenigde Staten steeds weer uit en ondergraaft daarmee zijn eigen wezen,
want hij heeft zich nu eenmaal ‘zodanig ontworpen dat hij zich door prestaties moet
legitimeren.... Wat overtuigt zijn niet prestaties, maar 't is de rol die iemand speelt’
18
(103) . Enderlin kan geen rol spelen, hij heeft geen ‘second self’. Hij is alleen maar
zichzelf, tenminste.... zolang hij iets presteert! Presteert hij niets meer, dan is hij
ook niets meer. Het vertel-ik voelt zich nauw met Enderlin verwant: ‘aldoor weer, ik
weet het immers wel en toch blijf ik versteend van schrik, ben ik Enderlin, ik zal nog
19
sterven als Enderlin’ (106) . De Enderlin-rol is voor het vertel-ik geen oplossing,
omdat Enderlin niet veel anders dan het spiegelbeeld van het vertel-ik zelf is. Daarom
20
zegt het reeds halverwege de roman: ‘Enderlin kan ik opgeven’ (141) , want het
wordt slechts geboeid door mensen die ‘eenmaal in mijn situatie verplaatst, anders
21
voelden en anders handelden en er anders uit te voorschijn kwamen dan ik’ (141) .
Het zwakke punt van de door het vertel-ik aangewende methode brengt dit citaat
aan het licht. Enerzijds vindt het niet inzichzelf de kracht en de norm

15
16
17
18
19
20
21

‘Gantenbein macht mich unsicher. Ich frage mich, ob ich ihn mag’ (322).
‘dafür hat er keine Rolle’ (483).
‘Ist Gantenbein ein Narr?’ (453).
‘so entworfen dass er sich duren Leistungen legitimieren muss .... Was aber überzeugt, sind
nicht Leistungen, sondern die Rolle, die einer spielt’ (182).
‘immer wieder, ich weiss es ja schon und doch erschrecke ich reglos, bin ich Enderlin, ich
werde noch sterben als Enderlin’ (187).
‘Enderlin kann ich aufgeben’ (249).
‘einmal in meine Lage versetzt, anders empfanden und anders handelten und anders daraus
hervorgingen als ich’ (249).
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om met zijn verleden in het reine te komen, zijn deel aan schuld wat de echtscheiding
betreft te analyseren en toe te geven. Anderzijds helpen hem ook de
gedragspatronen die hij voor andere personen uitdenkt, niet aan zo'n norm. Het
vertel-ik concipieert deze verhalen immers zelf. Dit is een fundamentele fout, omdat
het op deze wijze toch nog praktisch in zichzelf opgesloten blijft. Gantenbein en
vooral Enderlin zijn nog veel te veel het vertel-ik zelf, dan dat zij dit boven zichzelf
zouden kunnen uittrekken. Hun gevoelens en handelingen zijn met de zijne immers
noodzakelijkerwijze bijna identiek. Dit voelt het vertel-ik ook zelf aan, het wil zich
daarom met geen van beiden identificeren (486; Ned. Vert. 275).
Hoewel hiermee een belangrijke grond gevonden is van het feit dat geen van de
uitgedachte verhalen het vertel-ik verder helpen kan, is toch het laatste woord nog
niet gezegd. Er is een dieper liggende oorzaak die het vinden van een norm in het
gedrag van andere mensen niet alleen in dit geval, maar altijd en overal onmogelijk
maakt. Bedoeld is het feit dat de mens altijd tussen twee of meer dingen kiezen
moet, altijd slechts één van de vele mogelijkheden realiseren kan. ‘Handelen of
nalaten, en in ieder geval dat weet ik, is maar een deel van mijn leven en het andere
22
deel moet ik me voorstellen’ (113) . Zo is het vertel-ik niet klaar als het zich voorstelt
dat een van zijn uitgedachte personen iets doet. Zo'n persoon staat steeds opnieuw
op een kruispunt van vele wegen en kan willekeurig veel kanten uit. In al die
mogelijkheden moet het vertel-ik zijn personen volgen. Daarom stelt het zich voor
wat er gebeurt als Gantenbein ruzie maakt met Lila, maar ook wat er gebeurt als
hij dit niet doet. Daarom is Gantenbein kinderloos, maar ook vader van een dochter.
Daarom is Lila actrice, maar ook Venetiaanse contessa, of eenvoudigweg huisvrouw,
ja men hoeft slechts haar naam om te draaien (Alil) en zij is een blind Arabisch
meisje (249; Ned. Vert. 142). Zo gezien is misschien ook Camilla Huber (Cam//fa
-Lila) niets anders dan nog een zijnsmogelijkheid van Lila. Beeld voor deze in het
wezen van de mens verankerde veelvoudige potentialiteit is de Griekse god Hermes,
de god die in vele gestalten tot de mensen komt. Daardoor biedt hij hun vele
mogelijkheden en is ‘helper’, ‘gelukbrenger’, maar tegelijk ook ‘misleider’. Als iedere
mens niet meer dan een bundel toevallig gerealiseerde mogelijkheden is en even
goed heel anders, ja iemand anders had kunnen zijn, dan ontbreekt verder iedere
richtinggevende norm en is men, als men een ander volgt, bijna zeker op een
verkeerde weg.
Het vertel-ik volgt Enderlin bladzijden lang, terwijl deze rondzwerft, in twijfel of hij
naar zijn maitresse zal gaan of niet. Tenslotte stapt hij in een taxi om zich naar haar
23
hotel te laten rijden, en ‘Enderlin is trots nu hij niet het nalaten heeft gekozen’ (113) .
Maar nog in de taxi verlaat hem plotseling de begeerte naar haar ‘en Elderlin weet
24
plotseling eigenlijk niet waarom hij naar die vrouw gaat’ (113) . Moet het vertel-ik
bij zo iemand een norm vinden? Ook Ganten-

22
23
24

‘Handeln oder unterlassen,..., in jedem Fall, ich weiss, ist es nur ein Teil meines Lebens, und
den andern Teil muss ich mir vorstellen’ (199).
‘Enderlin ist stolz, dass er nicht die Unterlassung gewahlt hat’ (200).
‘und Enderlin weiss nicht, wozu er eigentlich zu dieser Frau fahrt’ (201).
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bein geeft zijn blindheid, die zijn huwelijk toch zo gelukkig maakte, in een plotselinge
opwelling op, zonder dat daarvoor een andere reden bestaat dan radeloosheid in
een impasse. Tenslotte realiseert het vertel-ik zich ook nog, ‘dat de meesten van
ons als het ware zichzelf overleven’. Want ‘zouden de middelen van de moderne
medische wetenschap niet bestaan.... dan zou ik, dat weet ik, ook al tweemaal een
natuurlijke dood gestorven zijn, en de vraag hoe men zijn oude dag door moet
25
komen, zou ons bespaard blijven’ (121; vgl ook 218, 123 w) . Indien zelfs zijn of
niet-zijn een kwestie van louter toeval is, waar zal men dan nog enige vastheid
vinden? Men kan slechts verwonderd zijn over de taaiheid van de menselijke natuur,
want zelfs deze gedachte betekent voor het vertel-ik niet de genadeslag. Het zet
zijn zoeken voort.
Zijn er dan op aarde geen mensen die goed en gelukkig leven? Waarom kan het
vertel-ik zich niet aan hen spiegelen en hen navolgen? Moet het dan met alle geweld
de weg van de hypothese, van de conjunctief (Mein Name sei Ganten-bein), van
de fantasie (‘ik stel me voor’) inslaan? Het is juist het idealisme van het vertel-ik
waardoor het in het uitzichtsloze slop van de gefantaseerde ‘ik-ontwerpen’ gedreven
is. Het kan zich niet tevreden stellen met de concrete mensen en de concrete wereld
om zich heen. Wie garandeert dat de man die ik nu hoogacht, die ik nu niet graag
zou missen, twintig jaar geleden niet een nazibeul geweest is (vgl. 91; Ned. Vert.:
52)? Wie garandeert dat mijn vrienden en kennissen in mijn afwezigheid niet anders
spreken, anders handelen, anders zijn dan wanneer ik aanwezig ben? De
verbeeldingskracht van het vertel-ik, de veelheid der om iedere mens bespeurde
mogelijkheden verhinderen ook het geringste vertrouwen; iedere overgave aan een
door een ander voorgeleefde norm is radicaal uitgesloten.
De roman kon daarom ook niet tot een einde komen en een oplossing voor het
gestelde probleem blijft uit. Aan het slot staan nog steeds wellicht ongegrond
idealisme en platvloers realisme als twee mogelijkheden naast elkaar. Aan de ene
kant inzicht in eigen ontoereikendheid en hoop op iets dat toch nog een oplossing
zou kunnen brengen: ‘Ik ben blind. Ik weet het niet altijd, maar soms. Dan weer
twijfel ik eraan of de geschiedenissen die ik me kan voorstellen niet toch mijn leven
zijn. Ik geloof het niet. Ik kan niet geloven dat hetgeen ik zie reeds de loop der wereld
26
is’ (275) . Aan de andere kant aanvaarding van het leven zonder dieper na te
denken: ‘middag, alles is tegenwoordige tijd.... en wij zitten aan een tafel in de
schaduw brood te eten, tot de vis geroosterd is, ik grijp met de hand om de fles, om
te voelen of de wijn (Verdicchio) ook koud is, dorst, dan honger, leven bevalt me’
27
(280) . Daarmee behoort Frisch'

25

26

27

‘dass die meisten von uns sozusagen sich selbst überleben’. Want: ‘gabe es nicht die Mittel
moderner Medizin,.... ich weiss, auch ich ware schon zweimal eines natürlichen Todes
gestorben, und die Frage, wie man sein Alter bestehen wird, bliebe erspart’ (215; vgl. ook
385, 218ff).
‘Ich bin blind, Ich weiss es nicht immer, aber manchmal. Dann wieder zweifle ich, ob die
Geschichten, die ich mir vorstellen kann, nicht doch mein Leben sind. Ich glaub's nicht. Ich
kann nicht glauben, dass das, was ich sehe, schon der Lauf der Welt ist’ (487).
‘Mittag, alles ist Gegenwart, .... und wir sitzen an einem Tisch im Schatten und essen Brot,
bis der Fisch geröstet ist, ich greife mit der Hand um die Flasche, prüfend, ob der Wein
(Verdicchio) auch kalt sei, Durst, dann Hunger, Leben gefallt mir’ (496).
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roman tot de vele moderne werken die wel een heel precieze analyse brengen van
de situatie van de huidige mens, maar tenslotte in die analyse blijven steken. De
auteur is zich dit zelf heel goed bewust. Aan het eind concludeert hij: ‘Alles is als
28
niet gebeurd’ (280) . Hetzelfde zegt Lila, als zij een door haar geziene film beschrijft:
‘er gebeurt helemaal niets,.... alleen de beweging van
29
de camera.... de samenhangen die de camera tot stand brengt’ (159) .
Een laatste conclusie moge zijn dat Paul Konrad Kurz weliswaar gelijk heeft, als
hij in Stimmen der Zeit 175 (1965), 60, constateert dat de personen van Frisch'
roman geen echte levende mensen, maar marionetten zijn, dat het mij echter
ongegrond lijkt om tegen een in de epiek inderdaad bijna altijd misplaatst
schematiseren in dit geval bezwaar te maken. Ook Kurz zelf vraagt zich onmiddellijk
af: ‘of en in hoever de auteur (op dezelfde manier als Brecht in het “epische theater”)
de indruk van werkelijkheid, de overweldiging van de lezer door sympathie en gevoel,
ten gunste van het exemplaire en logische wilde verhinderen’. Frisch spreekt in zijn
werk min of meer over de ‘Mann an sich’ en de ‘Frau an sich’. Daarbij laat hij niet
meer - volgens de beproefde methode van de klassieke literatuur - het wezen van
man en vrouw oplichten in enkele zo reëel mogelijk geschilderde personen, maar
monteert - volgens een meer moderne, aan de filmkunst ontleende methode zijnsaspecten van één persoon tesamen met die van vele personen tot een breed
voortvloeiende stroom van beelden, die naar hij hoopt, bij het gezochte doel zal
uitmonden. Dat de zo ten tonele gevoerde mensen, deze bundels van louter
zijnsmogelijk-heden, mensen zijn zonder eigen werkelijkheid, zonder innerlijke norm,
is niet verwonderlijk; het is integendeel juist wat Frisch beoogde. Zelf tekent hij
30
eenmaal heel scherp Lila: ‘een pop voor een deel’ (261) . Het is de situatie van het
vertel-ik en, in Frisch' ogen, die van de huidige mens tout court: geen innerlijke
norm, wel verlangen die te vinden. Dit laatste komt ook nog tot uiting in de dorst
van het vertel-ik om verraden te worden, want verraad zou een bewijs van zijn
realiteit zijn. ‘Ik zou willen weten dat ik ben .... ik zou tot in de wereld willen zijn. Ik
31
zou in mijn diepste zelf verraden willen zijn’ (236) . Als immers iemand een ander
‘im Innersten’ verraadt, dan wordt princiep tegenover princiep, norm tegenover norm
geplaatst. Dan zou het vertel-ik gevonden hebben wat het zoekt.
Van Bertolt Brechts toneelstukken wordt gezegd dat zij juist daarom zo'n succes
hebben omdat zij ondanks de ‘Verfremdung’ en waarschijnlijk tegen de wil van de
auteur, levende mensen brengen. Als dat waar is zal Mein Name sei Gantenbein
nooit tot de grote literatuur gaan behoren. Maar in ieder geval is deze roman op dit
ogenblik een uiterst interessante situatieschildering van onze tijd.

28
29
30
31

‘Alles ist wie nicht geschenen’ (496).
‘Es geschieht überhaupt nichts,... nur die Bewegung der Kamera .... die Zusammen-hange,
die die Kamera herstellt’ (282).
‘eine Puppe teilweise’ (463).
‘Ich möchte wissen, dass ich bin.... Ich möchte in der Welt sein. Ich möchte im Innersten
verraten sein’ (419).
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Techniek en cultuur
Over de aard van hun relatie thans
Dr. J. Smit
1

Enige maanden geleden heb ik in dit tijdschrift de vraag gesteld: welke is de
implicatie van de technische ontwikkelingsgang op ons westers (christelijk)
cultuurpatroon? In de titel van bedoeld stuk werd reeds duidelijk, dat het om een
vraagstelling ging en niet om een antwoord. Het is immers onzinnig te verwachten
dat welke auteur ook een afdoend antwoord zou kunnen geven op de algemene en
immerdurende vraagstelling van de relaties tussen cultuur en techniek. Op wezenlijke
gronden - wij komen deze zo dadelijk nog tegen -: dit antwoord is er niet; maar de
vraag blijft staan in al zijn betonnen onverzettelijkheid en wij moeten leven, dat is
antwoorden vinden - hoe gebrekkig ook - op de vragen van existentieel niveau, dan
wel ondergaan. Dat klinkt fraai en pathetisch, maar de geschiedenis van plant, mens
en dier geeft voorbeelden te over om de realiteit van deze ijzeren levenswet te
illustreren. En zover hoeft U niet eens te gaan, kijkt U maar naar alles wat thans om
U heen sneuvelt. Omdat ondergaan nu eenmaal het laatste is dat wij willen, zullen
we er wat aan moeten doen, n.l. antwoorden vinden, hoe onvolkomen ook. Tenzij
iemand er aan twijfelt dat hier een vraag van bestaansreikwijdte aan de orde is.
Waarom achten wij vragen waar de techniek een rol in speelt, van existentieel
niveau? Als de techniek ons van vandaag op morgen ontnomen zou worden, zouden
wij niet alleen veel comfort missen, maar zelfs de mogelijkheid tot het naakte bestaan
voor velen - geen kunstmest, geen medicamenten, landbewerking, transport,
voedselimporten - vult U zelf maar aan. Het is overduidelijk dat onze techniek
onverbrekelijk gekoppeld is met ons bestaan - een van de vele redenen van onze
verhoogde kwetsbaarheid - maar dit terzijde. En toch voelen wij er ons tegelijkertijd
onbehagelijk bij, bedreigd door deze techniek. Merkwaardig. De oorzaak is hierin
gelegen - zoals wij in ons eerste artikel bespraken - dat natuurwetenschap en
techniek niet geïntegreerd zijn in ons leven.
Leven is een wonderlijke zaak; dat is de vreugde van het essentieel onvervuld
zijn, van verlangen en niet bezitten, van zouden kunnen, van hebben en niet hebben
en juist daarin bestaan. Het volk van God onderweg, U kent dat;

1

Streven dec. 1964, p. 251 ss., Dr. J. Smit, Techniek en cultuur; een vraagstelling.
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vroeger heette dat de pelgrimstocht door het tranendal en de groei naar
volwassenheid; de althans door sommigen gewenste groei naar de oecumene, of
de europese politieke integratie en kiest U zelf de voorbeelden maar die U beter
aanspreken. Maar leven is evenzeer de geelrijpende rogge voor mijn deur, de tocht
van de paling uit de Sargassozee naar de kalme wateren van ons vaderland en het
vrucht zetten in de boomgaarden.
Hoe zeer waar ook, toch voelt U zich bij de beschouwing van de beide
voorbeeldreeksen eigenlijk bedrogen, omdat het onderscheid tussen leven in het
algemeen en specifiek menselijk leven verduisterd wordt.
In beide series treffen wij aan: groei, ontwikkeling, verwerkelijking van wat er eerst
niet was, maar wat er kon komen - moest komen. Maar alleen in de eerste groep
voorbeelden uit het menselijke leven: de vrijheid, de keuze, de zelfgenomen
beslissing na voorafgaand beraad, de reflectie. De reflectie, het ons nadien
terugbuigen over een eerder genomen besluit, dit handhaven of verwerpen, omdat
het ons wel of niet waardevol voorkomt. Dat doen wij overigens iedere dag: 50 jaar
geleden vonden wij het zinvol om een eerste wereldoorlog te beginnen, vandaag
om aardgas aan Duitsland te verkopen, belastingen te verlagen, kunstenaars te
subsidiëren, Pietje zijn zakgeld in te houden omdat hij een ruit heeft bevoetbald, en
met de trein naar Den Haag te reizen omdat men bij Oudenrijn zo vaak in de knoop
raakt, enz. In grote en kleine zaken, particulier en collectief, in gezin en staat etc.
komen wij terug op ons besluit of voeren wij dit uit: spreken wij over ons handelen
een oordeel uit, en wel een waarde-oordeel: ‘moet je doen; laat maar; 't geeft niets;
de moeite waard; waar is het goed voor?’
Waar is het goed voor? wel goed, niet goed? Welke maatstaf gebruiken we om
tot deze uitspraak over wel goed of niet goed te komen? Dat is heel simpel: dat zijn
wijzelf; het is wel of niet goed voor mij, ons gezin, ons dorp, onze school, ons bedrijf,
ons land, ons Europa, onze wereld. Dat voornaamwoord ‘ons’ is niet herhaald uit
overwegingen van letterkundig ritme of iets soortgelijks, maar omdat ik en wij allen
in ons land en ons Europa en in onze wereld voortdurend bij die besluiten betrokken
zijn, omdat wij in deze wereld moeten leven: groeien, ons ontplooien, mens worden
en mens zijn. Daarom leren wij onze kinderen Grieks op het gymnasium, kopen we
een tweede auto en een koelkast, werken wij tot de overlijdens-annonces in de krant
niet meer op een pagina kunnen, gaan wij op vakantie naar Griekenland en Israël;
duizend voorbeelden zo goed als één. En waarom dat allemaal, waarom? Omdat
wij vinden dat het goed voor ons is. ‘Dat doet je goed, daar word je weer mens van’;
of ‘Dat zal hem geen kwaad doen, daar wordt hij een man van’. De maatstaf bij de
reflectie is ons mens zijn, onze menselijke ontplooiing.
Nu is dit allemaal heel mooi, maar het dekt alleen niet volledig de werkelijkheid; het
bovengeschetste is een model, een vereenvoudigde voorstelling van de gang van
zaken; een gekozen vereenvoudiging om wat inzicht in de gecompliceerde situatie
van ons menselijk handelen te krijgen. Wanneer aan al ons handelen een expliciete
reflectie ten grondslag lag zouden wij spoedig in een
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Rijks Psychiatrische Inrichting opgenomen zijn, dan wel tot praktisch volledige
daadloosheid gereduceerd.
Vaak handelen wij - vriendelijk uitgedrukt - vanuit een bepaald leefpatroon, dan
wel uit sleur - onvriendelijk gezegd. Op het fietsje naar school, om half zeven warm
eten met aardappeltjes, 's zondags naar de kerk, 's maandags naar de televisiefilm
kijken, vakantie houden, woning inrichten, ons commentaar op de dingen van de
dag: van gezin tot roodChina, opvoeding van de kinderen, enz. De reflectie is dan
vaak verre. Tot zij plotseling weer doorbreekt als een wegend bezien: niet zo zeer
van de daden apart als juist van de leefpatronen waarin de talloze separate daden
pasten. Wij hebben allemaal wel het idee dat onze tijd zich nu uitvoerig bezighoudt
met de reflectie over leefpatronen; illustratiemateriaal is thans overbodig.
Maar dit is nog niet het eind van de pret. Wordt het fraaie model van het
weloverwogen op bezinning rustende handelen minstens gecompliceerd en wellicht
soms ontluisterd door sleur, patroon-handelen; een andere complicerende factor in
onze spontaneïteit: ‘We kunnen het gewoon niet laten; het laat me niet met rust; ik
zal het weten al moet de onderste steen boven komen’. Is de septuagint-vertaling
van het Oude Testament nu echt door 70 alexandrijnse joden gemaakt? We klimmen
de Eiger op langs alle wanden; is de natuur van het licht undulair of corpusculair,....
in een woord er is geen uitdaging - op welk gebied dan ook - die wij onbeantwoord
hebben gelaten, geen prikkel waarop wij niet gereageerd hebben. Wij konden echt
niet anders; wij zijn echt niet anders dan de klassieke stier en de bekende rode lap:
de renaissance van de klassieke talen, de autonomie van het wijsgerig denken,
onder water varen, stoom en elektriciteit bestuderen, idem gebruiken, industrialisatie,
noodzakelijke urbanisatie, psychologie, sociologie, mechanisatie, non-figuratieve
kunst, telecommunicatie - en wederom: gaat U maar door. En moet U dan ook niet
vaak denken aan de zo welbekende aanstormende stier, waarvan de graad van
reflectie toch nog steeds bescheiden genoemd moet worden?
Ik hoor langzamerhand een zeker gedruis ontstaan; dit artikel zou over techniek en
cultuur gaan - over cultuur is nog geen woord gezegd en vele regels vroeger zijn
wij in ons gesprek tot de overeenstemming gekomen, dat de techniek die wij moeilijk
kunnen missen, ons gelijkertijd als een bedreiging voorkomt. En sindsdien
converseerden we opgewekt over reflectie en sleur, leefpatronen en spontaneïteit
als facetten van menselijk leven en handelen. En U voelt aan dat de tweederangs
goochelaar nu de konijntjes - die hij er eerst zelf zichtbaar en onhandig ingestopt
heeft - uit de hoed gaat halen: de konijntjes techniek en cultuur uit de hoed van het
leven. Banale vergelijking, akkoord; desalniettemin cultuur en techniek zijn
integrerende, onmisbare, onvervangbare facetten van menselijk leven.
Want wat is cultuur anders dan dynamische kristallisatie van ons menselijk leven.
Noodzakelijk dynamisch omdat leven bewegen is; en toch is cultuur vaak zo statisch
dat de dood er nog levend bij lijkt - zorgvuldig in stand gehouden schijn-cultuur.
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Cultuur is dat dynamisch complex van menselijke verworvenheden dat ons wordt
aangereikt door de diverse gemeenschappen waarin wij leven, op basis van welke
verworvenheden het ons mogelijk wordt gemaakt tot grotere wasdom uit te groeien.
Verworvenheden van gebrekkig en toch wezenlijk volwaardig menselijk handelen,
de menselijke mogelijkheden kennend en peilend, deze tot nadere verwerkelijking
brengend: arbeidsverdeling, communicatie, beeldschrift, alfabet, bestuur, zang....
enz. Verworvenheden waaraan reflectie ten grondslag lag - of er later onder was
geschoven als een verantwoording; verworvenheden die gedachten en opvattingen
van mensbeeld weerspiegelen; concepties omtrent gewenst, ideaal en verwerpelijk.
Complexen van verworvenheden, die perspectieven openden die ons nu nog stil
laten toezien, van wat eerst niet was en kort daarna kwam: Perzië, Egypte, Assyrië,
Athene, Rome, Oxford, Bolog-na, Parijs.
Gemeenschappen: stammen, steden, staten, streken, hebben voortdurend, doch
niet altijd noch noodzakelijkerwijs, cultuur in de volle zin van het woord geschapen,
omdat menselijk leven - waarvan de cultuur de tijdgebonden vormgeving is - sterker
is dan wat ook. De ontroerende tentoonstelling, enige jaren geleden gehouden in
het gemeente-museum te Arnhem van neolitisch aardewerk in Nederlandse bodem
gevonden, was er om dit te bewijzen, naast ontelbare andere voorbeelden uit alle
tijdperken van ons menselijk bestaan. En steeds opnieuw doch wederom niet altijd
noch noodzakelijkerwijs - brachten deze gemeenschappen techniek voort.
Maar techniek heeft toch niets met cultuur uit te staan? Inderdaad, die relatie
behoeft niet, maar kan zeer zeker wel bestaan. Zo zeer zelfs dat wij grote en grootse
perioden benoemen naar hun.... technisch kenmerk: steentijd, bronstijd, ijzertijd.
Daarbij denkt U toch niet uitsluitend aan het gebruiken van bepaalde materialen:
obsidiaan bijv., of het kunnen vervaardigen van zekere artefacten, een aardewerk
kruik; integendeel in de eerste plaats aan een bepaald cultureel niveau, aan vormen
van menselijk leven in al zijn uitingen en hun samenhang: rechtshandhaving,
wetgeving, belastingsystemen, openbare diensten, mysteriespelen, oogstfeesten,
metallurgie - een onuitputtelijke reeks. Een complex verworvenheden waar deze
technische verworvenheden harmonisch in pasten.
Als cultuur de verworvenheden omvat waarin mensgroei mogelijk is, dan is
techniek ook een wezenlijk facet van cultuur. ‘Is dan volgens mij, auteur uit een
technisch milieu, alle techniek tevens cultuur?’ Dat heb ik niet gezegd en niet bedoeld
ook. Niet alle daden van groeperingen van mensen halen het niveau van menselijk
handelen. In voorafgaande alinea's verbonden wij dit kwaliteitskenmerk aan de
voorwaarde van reflectie en mensontplooiing. Maar dan is het evident dat ontwikkelen
en bedrijven van techniek evenzeer het niveau van volwaardig menselijk handelen
kan halen als andere menselijke activiteiten. Techniek kan cultuur zijn - maar behoeft
dat niet te zijn, zoals ieder handelen van mensen cultuurschragend en creërend
kan zijn maar het lang niet altijd is. U kunt toch niet schrijven als U geen
schrijfmateriaal hebt: kleitabletten, papyrusrollen, potscherven, perkament,
lompenpapier, krantenpapier. Is maken
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van schrijfmateriaal geen volwaardig menselijk handelen? - ja vaak wel, maar vaak
ook niet; is schrijven cultuur, - ja vaak wel, maar beslist dikwijls ook niet. En dit
voorbeeld is op analoge wijze aan te vullen met een zeer lange reeks: keramische
techniek, vezeltechniek, techniek van vervoer, communicatie, administratie.... zonder
eind. Techniek kan cultuur zijn, een facet ervan, een wezenlijk onderdeel ervan en
tevens een basisvoorwaarde. De kansen op cultuur gelegen in de telecommunicatie
vooronderstellen de techniek van de elektronica, die weer vele andere technieken
nodig heeft. En zo kunt U doorgaan met reeds aangehaalde en niet geciteerde
voorbeelden.
Er is dus geen echt probleem: techniek is cultuur; techniek is een facet van onze
cultuur en er tevens een basisvoorwaarde van. Helaas neen - techniek kan cultuur
zijn: de situatie is conditioneel. Want als er geen probleem was, dan hadden noch
wij noch zo vele anderen behoefte gevoeld over dit onderwerp te spreken: dan had
U de voorbeeldenreeks: steentijd, bronstijd.... reeds lang voortgezet met termen als
ambachtstijd, industrietijd, staaltijd, lichtmetaaltijd, automatisatietijd, rakettijd,
atoomtijd. En dan aarzelen wij; ja, die tijdperken bestaan wel, maar de vraag is of
wij deze technische aanduidingen willen gebruiken voor het aangeven van culturele
niveaus. Laten wij wel zijn, de bronstijd is zo ver van ons vandaan - in vele
maatsystemen gemeten - dat de kennis van niet-vaklieden er toch maar nauwelijks
adaequaat van genoemd kan worden. En de vaagheid in de tijd verhult menig scherp
en onaangenaam facet. Maar wij spraken ook over cultuur als wezenlijk volwaardig
maar evenzeer wezenlijk gebrekkig menselijk handelen. En met al deze restricties
en nevenbeschouwingen in het hoofd naar eigen tijd kijkend blijft er aarzeling en
onzekerheid.
Als ons moeitevol gesprek niet rijp is voor de schroothoop, moet het antwoord op
onze onzekere vragen althans enigermate in de voorgaande pagina's vervat liggen.
Dat er de laatste eeuwen in het westen sprake is geweest van handelen - wie zou
het willen of kunnen ontkennen. Maar de vraag is of dit handelen het niveau van
menselijk handelen heeft bereikt, of het voldoet aan de standaard van de reflectie,
of de uitspraak van het waarde-oordeel meer positief of negatief is. Dan wel dat ons
handelen verstrikt is geraakt in de bedreigingen van sleur en verstarde patronen,
dan wel op drift is geraakt, gegrepen door de beweging van een te weinig getoomde
spontaneïteit: de dolle stier, de rode lap; het op hol geslagen paard, nu blind
voortdravend.... waar naar toe?
U weet het antwoord - in eerste aanleg - net zo goed als ik; wij zijn geen van allen
vreemdelingen in het Avondland en de meeste ivoren torens zijn al lang afgebroken.
Ten aanzien van de natuurwetenschappelijke en technische ontwikkeling zijn de
laatste eeuwen gekenmerkt door een verbazende activiteit; wij konden het - wij als
groep, als gemeenschap, in stad en staat en waar ook - wij konden het gewoon niet
laten, en waarom zouden wij ook? Spontane daadkracht op zich genomen is goed
en groots in de mens, maar op zich blind, ongericht; tenzij de mens zelf aan deze
kracht na rijp beraad richting en doel
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geeft. En hiermee is het grote woord gezegd: de daad wel; de reflectie, ho maar c.q. achter de feiten aanhollend, wellicht nog onterender. Vult U als voorbeeld zelf
de jaartallen maar in achter: de eerste toepassing van de stoommachine, de
verschijning van Das Kapital, de encycliek Rerum Novarum, om de specimina dichter
bij huis te vergeten. En denkt U nu niet dat dit een grapje is uit een voltooid verleden
tijd. Voor het heden kunt U zich bedienen van een willekeurige lijst steekwoorden:
massaproduktie, raketvoortstuwing, toenemende bedrijfsomvang, 600 of meer Aen H-bommen verspreid over de wereld in voorraad, toelevering etc. Daarom
aarzelde U om de reeks steentijd enz. te voltooien met de term techniektijd omdat
de techniek van de laatste eeuwen - die cultuur had kunnen en moeten zijn - niet
steeds het niveau van volwaardig menselijk handelen heeft bereikt, door ons aller
gebrek aan reflectie. Hetzij dat wij meegesleept werden door ons zelf, hetzij dat wij
de vitaliteit niet konden opbrengen, vastzittend aan eigen gedachtenraam.
Zo tragisch als deze conclusie is, zo duidelijk is de remedie, zo moeizaam zal het
herstel zijn. Tragisch omdat mogelijk mensengeluk niet is gerealiseerd.
Wraakroepend wellicht ‘want voor God gaat geen traan verloren’, werd reeds in de
twintiger jaren geschreven. Duidelijk, want er is voor mensen maar één remedie:
de reflectie, het immer voortdurend beraad. Moeizaam - zijn wij in staat en bereid
datgene te presteren waar generaties, waar eeuwen niet op voldoende wijze toe
kwamen? Twee wereldoorlogen, de kernsplijting en kernfusie, netto
wereldbevolkingstoename van 3 miljard in 40 jaar, groeiend bewustzijn door de
ongelofelijke ontplooiing van de telecommunicatie hebben ons wel duidelijk gemaakt
dat het niet erg lang meer uitgesteld kan worden - pompen of verzuipen: een meer
in de historie voorgekomen situatie.
Derhalve pompen wij, nu, U en ik. Dat voortdurend, nooit eindigend beraad. Dat
dynamisch complex van verworvenheden waardoor menszijn mogelijk wordt.
Aanvaarden dat de techniek niet een hobby is van knutselaars of monomanen.
Vertrouwd gaan raken met de gedachte dat deze techniek een even wezenlijk als
onmisbaar facet, onderdeel van onze cultuur is. Ons gaan bezinnen welke
mogelijkheden deze techniek ons biedt. Ons realiseren dat de grenzen van dit
kunnen naar wat wij thans kunnen bevroeden onvoorstelbaar ver liggen: ruimtevaart,
agrarische en minerale grondstoffenvoorziening, mogelijkheden in biologische,
medische en farmaceutische wetenschap, mechanisatie, automatisatie, produktiviteit.
Niet er op neerziende als op het gepruts van mijn zoontje met zijn meccanodoos,
maar accepteren als volwaardige menselijke creativiteit in onze cultuur. Er mee
bezig zijn, ervan op de hoogte komen, erover praten waar U kan, er de mens in
ontmoeten. Techniek is van onze cultuur, als wij er allen naar rato van onze situatie
levend bij betrokken willen zijn, er ons zelf bij betrekken. Dit is één kant van ons
spel om de techniek te plaatsen als cultuur, zoals dit zo broodnodig is.
De andere kant van het spel is onze bezinning op de vraag hoe deze techniek
tot onze mensgroei bijdraagt. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid
kan er aan gedacht worden een ‘free from hunger campaign’ op mondiaal
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niveau te voeren - n'importe hoever wij in deze eerste actie komen. Voor het eerst
in de geschiedenis van de mensheid zal de verschaffing van het noodzakelijk geachte
goederen- en dienstenpakket niet langer een voor velen volledig uitputtende arbeid
zijn. Anders gezegd: de ons per hoofd ter beschikking staande energie enerzijds
gecombineerd met proceskunde, mechanisatie en automatisatie verlenen ons werken
een ongekende produktiviteit. Hele velden van menselijke creativiteit die tot op
heden ongeëxploreerd moesten blijven liggen, komen geleidelijk in ons blikveld.
Dienstbaarheid die altijd reeds een kenmerk was van werkelijk mensenbestaan zal
nog veel duidelijker accent krijgen in het samen produceren en samenleven in
noodzakelijkerwijs gecompliceerder structuren en grotere agglomeraten van wonen
en werken. De veranderingen in Europa zijn al moeilijk voorstelbaar - wat dit alles
voor Afrika, India, China, Zuid-Amerika in een angstwekkend tempo moet gaan
betekenen zal ons op dit moment nog wel ontgaan, maar ook niet lang meer. Een
mondiaal bewustzijn en verantwoordelijkheid wordt zowel door de telecommunicatie
als door een latente atoom-calamiteit in de hand gewerkt. Wij zullen in de nabije
toekomst meer nieuwe woningen moeten gaan bouwen dan tot nu toe in de hele
wereldgeschiedenis bij elkaar. Zet U het zelf maar voort, a.u.b.
Zo stelt de cultuur van een technisch tijdperk ons voor geweldige, geheel nieuwe
vraagstukken - van propositie en dimensie - zoals zij ons tevens ook mogelijkheden
aanreikt die wij, mensen van 1965, nog slechts onvolledig doorzien. In deze situatie
neemt ieder - op dynamische wijze - zijn plaats in: in het wetenschappelijk onderwijs,
uitgezonden door de UNO naar een z.g. ontwikkelingsland, de planoloog, de dichter,
de buschauffeur, de chemicus, de mediaevist, de arabicus, de
rekenmachine-programmeur etc. In een nimmer eindigende bezinning; in discussie
met eigen hart en dat van anderen.
Is deze situatie zonder risico? Wie zou dat durven beweren? Maar is ze zonder
perspectief? Goddank nee. En is het moedig vervullen van deze taak niet een
nusynoniem van liefde?
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Helden in het theater van de D.D.R.
Enkele recente toneelvoorstellingen
E. De Kuyper
Aan de cineast Alain Resnais heb ik eens gevraagd of hij ooit ook zou willen
regisseren voor het toneel. ‘Natuurlijk’, antwoordde hij, ‘het theater kan immers sterk
in de actualiteit staan’. Voor vele schouwburgbezoekers bij ons, die het theater als
iets museaals beschouwen, is dit antwoord misschien verrassend. In de D.D.R. ligt
dit echter anders. De maatschappelijke evolutie welke hier aan de gang is, kan men
uit vele feiten aflezen en tot die feiten behoort ook het theater. De evolutie van de
toneelsituatie (speelplan, aantal voorstellingen, enz.) geeft in de D.D.R. een beeld
1
van de politieke evolutie . In de programmering wordt veel minder aan het toeval
overgelaten dan bij ons. Niet alleen omdat er meer negatieve of positieve censuur
is (stukken worden verboden of opgedrongen) maar omdat het theater als cultureel
component deel uitmaakt van de andere maatschappelijke componenten. Het staat
hier niet ‘en marge’ van het maatschappelijk bestel, zoals b.v. het consumptietheater,
of is er niet artificieel mee verbonden door regeringsgelden, zoals de gesubsidieerde
schouwburgen, maar het is helemaal opgenomen in het grote lichaam. De
theaterevolutie wordt door de verantwoordelijke politieke instanties op de voet
gevolgd. Wat wij gemakkelijk censuur noemen, moet hier toch wel in een ruimer
maatschappelijk kader gezien worden. De studie van de toneelsituatie in de D.D.R.
leert veel meer over de D.D.R. zelf dan een studie van het theater in het Westen
over het Westen kan leren. Drie voorbeelden, drie opvoeringen, waarvan er twee
(Coriolanus en Der Drache) tot de meest interessante internationale
theatergebeurtenissen van de laatste jaren gerekend kunnen worden, kunnen dit
illustreren.

Coriolanus of de misbare held
In een van zijn vele korte verhalen over Mijnheer K. vertelt Brecht een feitje dat als
2
motto kan dienen voor zijn Coriolanus : Mijnheer K. hoorde eens een verhaal over
een ambtenaar die zijn taak reeds zo vele jaren en zo uitstekend

1
2

Cfr. b.v.H. Kersten, Theater und Theaterpolitik in der DDR, in Theater hinter dem ‘Eisernen
Vorhang’, Basilius Presse, Basel, Hamburg, Wien, 1964.
Die Tragödie des Coriolan, naar Shakespeare, in een versie van Brecht; regie en bewerking
Manfred Wekwerth en Joachim Tenschert. Berliner Ensemble. Première september 1964.
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had vervuld, dat hij gewoon onmisbaar was geworden. ‘Hoezo, onmisbaar?’ vroeg
de heer K. Fier werd hem geantwoord: ‘Zonder hem kan de administratie gewoon
niet voortbestaan’. - ‘Hoe kan hij dan een goed ambtenaar zijn’, vroeg de heer K.
‘als zijn administratie het niet zonder hem kan stellen? Hij heeft toch tijd genoeg
gehad om zijn werk zo te organiseren dat men hem kan missen? Wat heeft hij dan
eigenlijk gedaan? Ik zal het u zeggen: niets anders dan afpersing’.
Zoals Brecht zijn fabel over de opkomst van Hitier ‘de weerstaanbare opkomst
van Arturo Ui’ betitelde, zo zou men zijn versie van Coriolanus ‘de tragedie van de
misbare held’ kunnen noemen. Het thema ervan is: de plaats van de held in de
gemeenschap. Brechts Coriolanus verdedigt Rome tegen de Volksken alleen uit
vechtlust, helemaal niet uit vaderlandsliefde. Wel kan Rome een goede generaal
gebruiken, maar deze man misbruikt zijn vechterstalent. Hij is de redder van het
vaderland, maar de macht die hij over de vijand behaald heeft, wil hij ook uitoefenen
3
over de eigen gemeenschap . Dit kan hij slechts met de instemming van het volk.
De massa weet wel dat Coriolanus een aristocraat is die het plebs misprijst, maar
ze voelen zich verplicht hem tot hoofd van de staat te kiezen: hij is immers een
‘held’. Pas wanneer hij op kennelijke volks-vijandschap betrapt wordt, valt hij in
ongenade en wordt hij verbannen. Als beroepsgeneraal blijft hem slechts één
oplossing: hij sluit een verbond met zijn vroegere vijanden en rukt op tegen Rome.
Rome voelt zich in de steek gelaten. Twee volkstribunen doen het plebs inzien dat
Rome ook zonder Coriolanus verder kan.
De redenering verloopt in twee stadia: 1) ‘Een held is gevaarlijk voor de
maatschappij, niet alleen wegens zijn individuele macht maar vooral wegens de
bewondering die men voor die macht heeft en die verblindend werkt. Een
heldencultus heeft niet alleen een held nodig maar ook een maatschappij die de
cultus in het leven houdt omdat ze hem blijkbaar nodig heeft’. (Dit staaltje van
destalinisatie citeer ik uit het programmaboekje. Men vergelijke hiermee de gebalde
antithese uit Brechts Galileo Galilei: ‘Ongelukkig het volk dat geen helden heeft of
zijn helden niet erkent. - Nee, ongelukkig het volk dat helden nodig heeft’). 2) Een
gezonde maatschappij heeft geen helden nodig. Wanneer aan het slot een van
Coriolanus' vrienden een lijkrede wil uitspreken, wordt hij onderbroken door een van
de volkstribunen die voorstelt over te gaan tot de orde van de dag: ‘Der Senat setzt
seine Beratungen fort’.

Lancelot of de held als cowboy
Het slotwoord van Coriolanus vindt een echo in het slot van Der Drache, een
4
sprookjeskomedie van Jewgeni Schwarz . De draak van de titel is (natuurlijk) het
kapitalisme. Zoals het kapitalisme is hij ook een Proteus-figuur: afwisselend

3

4

De rol wordt door Ekkehard Schall met grote overmoed gespeeld, met een felle vitaliteit en
een zelfzekerheid die omslaat in agressiviteit: het type van de held die slechts weinig nodig
heeft om een bloedlustige tiran te worden.
Der Drache van Jewgeni Schwarz; regie Benno Besson. Deutsches Theater. Première maart
1965. Illustratie 1.
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neemt hij de gestalte aan van een landjonker, van een afgeleefde grijsaard of, een
enkele keer, van een echte driekoppige draak. Het dorp leeft onder zijn dictatuur.
Ene Lancelot die opdaagt om de draak te doden, wordt door de burgers afgewezen:
zij vinden hun draak nog zo slecht niet en als ze deze uitroeien komt er misschien
nog een veel vervaarlijker in de plaats.
Het is een bijzonder plezierige komedie en de regisseur Benno Besson heeft er
een prachtig schouwspel van gemaakt. Uitwendig lijkt het allemaal vrjj onschuldig,
maar al spoedig wordt de politieke draagwijdte ervan heel duidelijk, niet het minst
door het intelligente samenspel van de toeschouwers, de werkelijkheid waarin zij
leven, en het toneelstuk dat hier als katalysator én als boemerang werkt.
Lancelot, de held, is hier een soort Lenin, maar dan in cowboypak, en deze
‘veramerikanisering’ is op het eerste gezicht een beetje bevreemdend. Lancelot is
toch de positieve figuur, dacht ik, hij is het toch die de draak komt doden en later
diens opvolgers, de burgerlijke profiteurs, ontmaskert; hij is het toch die aan het
eind van het stuk samen met het volk het beeld ontwerpt van een nieuwe
samenleving. Van een parodiërende of een kritische voorstelling van het Amerikaanse
kapitalisme is in deze figuur uiteraard geen sprake. Hij blijft inderdaad een positieve
‘held’, maar tegelijkertijd ironiseert hij zijn figuur. Dit is mogelijk doordat hij de gestalte
aanneemt van een Amerikaanse westernheld. De jeugd in het Oosten gelooft
evenmin nog in de romantiek van de held als die in het Westen. Het feit dat de
jongeren in het Westen van hun ‘helden’ idolen hebben gemaakt, d.i. niet helemaal
ernstig te nemen modellen, duidt op een misschien niet erg bewuste, maar toch
reëel aanwezige dosis zelfkritiek en zelfspot. ‘Les héros sont fatigués’, ook achter
het ijzeren gordijn. De ‘positieve held’ met de marxistische aureool is al zo moeilijk
aanvaardbaar te maken in ernstige stukken; in een komedie als die van Schwarz
zou hij vrij vlug in een karikatuur ontaarden en onder even veel sarcasme bedolven
worden als de Draak. En tot dit gevaarlijke spelletje laat men zich in Oost-Duitsland
toch nog niet verleiden.
De evolutie welke de Amerikaanse westernheid heeft doorgemaakt - ook hier is
een crisis van het traditionele heroïsme duidelijk aanwijsbaar - maakt het mogelijk,
al blijft het merkwaardig, dat hij in het Oosten overgenomen wordt. De cowboy is
geen ‘held’ meer. Hij is gewoon een man die opmerkelijke daden verricht in moeilijke
omstandigheden. En twee dingen zijn daarbij karakteristiek: de uitzonderlijke
prestaties zijn dagelijkse kost geworden en de moeilijke omstandigheden zijn steeds
van voorbijgaande aard.
Lancelot is zo'n soort beroepsheid (en hij wéét het). Dat hij krachtig en spectaculair
tegen het kwaad vecht, vervult hem helemaal niet met een gevoel van heroïsme:
hij moet dat nu eenmaal doen zoals een ander melk moet rondbrengen of brieven
afstempelen. Hij is het beeld van de jonge mens: helder en ongecompliceerd jong,
zonder de aftandse angry-young-men's tragiek of de Poolse vertwijfelingsmystiek;
gewoon geëngageerd in zijn dagtaak. Daarin is hij ‘Amerikaans’. Zozeer heeft deze
voorstelling van het ‘jonge Amerika’ (in hoeverre ze slechts een mythe is, laat ik hier
in het midden) zich overal geïmpo-
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neerd, dat ze ook in de D.D.R. als een teken van modernisme kan gelden en door
de realistische en nuchtere marxisten anno 1965 aanvaard kan worden als een
beeld van de nieuwe ‘positieve held’.
Het heldendom is echter van voorbijgaande aard geworden, en hiermee vallen
we terug op de thematiek van Coriolanus. Als de wereld schoongemaakt is en de
moeilijkheden opgeknapt zijn, moet er verder geleefd worden (in Moritz Tassow,
waarover verder, zegt Tassows tegenspeler: ‘Ist sie getan, die Arbeit? Also reden
wir von der Arbeit, die zu tun ist’). Dat is de voornaamste en waarschijnlijk ook de
5
moeilijkste taak: het heroïsme van alledagnote . Als de draak (het kapitalisme) dood
is, moeten we de draak in onszelf (de kapitalistische ondeugden) nog doden, zegt
een van de figuren aan het eind van het stuk. Schwarz' komedie vergenoegt er zich
dus niet mee, verouderde structuren belachelijk te maken of te bekritiseren. Van de
thematiek gaat een activerende impuls uit op de alledaagse werkelijkheid.

Moritz Tassow of de held als clown
6

Het langst willen we stilstaan bij Moritz Tassow van Peter Hacks . Niet alleen omdat
het in de regie van de reeds genoemde Benno Besson een modelopvoering heeft
gekregen, maar ook omdat de ‘gevaarlijke’ hoofdrol en de manier waarop deze
gespeeld wordt, ons in staat stellen het beeld dat het huidige Oost-Duitsland zich
vormt van de nieuwe held, te completeren.
Moritz Tassow is een doofstomme varkenshoeder. Ineens ontpopt hij zich echter
als een revolutionair: hij zet de landeigenaar af en hervormt het landbeleid volgens
collectivistisch patroon. Het blijkt dat hij helemaal niet zo stom is als hij voorgaf. Het
hoofdbestuur van de KP en in de eerste plaats de verant-woordelijke partij ambtenaar
Mattukat vinden zijn optreden wat voorbarig, maar ze laten hem begaan. Het
collectivistisch paradijs loopt in het honderd. Tassow is een utopist en utopisten
kunnen in de landbouw niet gebruikt worden. Hij wordt aan de dijk gezet en kan een
andere akker gaan zoeken voor het zaad van zijn toekomstplannen: ‘Ich werde
Schriftsteller’.
De utopie wordt gereserveerd voor de literatuur. Zelfspot van Peter Hacks of
bitterheid? De figuur van deze Tassow is in ieder geval met te veel reliëf en
sympathie getekend om als een karikatuur te worden afgedaan. Van de andere kant
is zij ook weer te ‘gevaarlijk’ om als model te kunnen dienen. En dit zal wel de reden
zijn waarom het stuk zo lang op een opvoering heeft moeten wachten. Vroeger had
Peter Hacks reeds moeilijkheden gehad met een ander werk, Die Sorge und die
Macht (1958). Nu echter werd er een ‘oplossing’ gevonden: Tassow wordt door
Jürgen Holtz gespeeld als een zuivere clown. Het is een vertolking geworden in de
stijl en de geest van wat Ekkehard Schall

5

6

Cfr. In der Sache J.R. Oppenheimer van H. Kipphardt; regie W. Wekwerth. Berliner Ensemble.
Première maart 1965. Oppenheimers radeloosheid in de extreme situatie waarin hij zich
bevindt wijst erop dat hij zijn plaats als man van de wetenschap niet gevonden heeft in het
leven van alledag.
Moritz Tassow van Peter Hacks; regie Benno Besson. Volksbühne. Première oktober 1965.
Illustratie 2.
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deed in Arturo Ui: een uiterst intelligente Chaplin zonder enige sentimentaliteit.
Verbluffend is de mengeling van virtuositeit, acrobatiek, volmaakte beheersing en
koele intelligentie welke hier ten toon gespreid wordt. Het personage wordt agressief
de zaal in ‘geworpen’. De beweging gaat hier minder uit van de toeschouwer naar
de acteur volgens, laten we zeggen, het klassieke projectie-identificatieproces; het
personage wordt door de acteur ‘van zich af geworpen’. Het gevolg is, dat er tussen
toeschouwers en acteur een met agressiviteit en excessieve gevoelens geladen
figuur komt staan, een explosieve kracht, die door de acteur echter op een
merkwaardige wijze wordt beheerst. De technisch-interpretatorische zijde van deze
prestatie wordt het best gekarakteriseerd met het woord ‘clownesk’.
Deze aanpak maakt het mogelijk dat de toeschouwer tegenover zulk een geladen
personage ‘neutraal’ kan blijven. Met een clown identificeert men zich niet en toch
wekt hij genoeg belangstelling om tot luisteren te dwingen. Om in een Brechtiaanse
taal te spreken: als clown werd de figuur van Tassow gewoon ‘zichtbaar’ gemaakt.
Hij wordt aldus een positieve-negatieve held, minder ‘neutraal’ dan ‘dialectisch’ te
7
noemen .
Een tweede moeilijkheid waarmee Hacks' stuk te kampen had voor het tot een
opvoering kon komen, was de figuur van Tassows tegenspeler, Mattukat. Deze is
‘Bezirksbevollmachtigte’ en kan dus niets anders zijn dan een orthodoxe positieve
held. Hij is inderdaad een intelligente partijman, die inziet dat het met Tassow mis
moet lopen. Maar ten eerste laat hij hem betijen, wat reeds een zwakheid is, want
‘es ist noch keine Zeit für Wagnisse’, en ten tweede gedraagt hij zich als een
onverbeterlijke betweter. Daarmee dreigt hij overgeleverd te worden aan de spotlust
van de toeschouwers, die toch komen om zich te amuseren met Tassows
clownerieën. Besson, de regisseur, heeft dit gevaar ingezien en hij komt er openlijk
voor uit: ‘Mattukat hat gegen drei Clowns zu kampfen und das vor rund tausend
Leuten die alle gekommen sind, sich kraftig zu amusieren, und sei es auch auf
Kosten des Kommunisten Mattukat. Wo bleibt da die Parteilichkeit?’ Daar staat wel
tegenover dat de auteur van de partijman een geestelijk sterk, maar fysiek totaal
uitgeput man heeft gemaakt die ternauwernood nog op zijn benen kan staan: hij
komt pas terug uit een naziconcentratiekamp. Daardoor krijgt hij in de ogen van de
toeschouwers weer een positievere kleur. Maar toch blijft het zo dat hij tegenover
Tassows narrenstreken slechts partijretoriek kan stellen. Hoe redt men zich daaruit?
Gewoon door openlijk te erkennen dat deze partijfunctionaris geen ‘orthodoxe’
figuur meer is in de oude, verstarde zin van het woord, dat de positieve held in

7

Cfr. wat L. Kolakowski in Der Mensch ohne Alternative, hfdst. Der Priester und der Narr, zegt
van de nar: ‘Seine Haltung ist von Natur dialektisch’. In een artikel van H.J. Bemhard en M.
Haiduk in Dialog-Blatter des Volkstheaters Rostock lees ik het volgende: ‘Einst hatte der Narr
die Funktion, einer überlebten Welt den Spiegel vorzuhalten, ihren Herren Wahrheiten zu
sagen. Der Clown als geistiger Typus, wie ihn die zeitgenössische westdeutsche Literatur
vorstellt, lebt von der Illusion, frei denken und handeln zu können, ohne zu sehen, dass er
langst darauf verzichtet hat, seine Wahrheiten praktikabel zu machen, und dass er freiwillig
die Grenzen meidet, da seine Wahrheiten den Herrschenden wirklich Schaden zufügen
könnten’.
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het theater geen orthodoxe figuur in die zin meer kan zijn: ‘De moeilijkheden van
de strijd en ook de nederlagen mogen niet verzwegen worden. Orthodoxie is niet
een gegeven toestand waarin een personage zich bevindt. Ze is integendeel
gebonden aan concrete handelingen: een kenmerk van de mens in evolutie die
anderen met zich mee doet evolueren. Een leren uit ervaring’. En ten tweede - en
dit brengt ons terug tot de dynamische verhouding tussen publiek, realiteit en toneel
waar ik boven reeds op gewezen heb naar aanleiding van Der Drache: ‘De orthodoxie
(of Parteilichkeit) van een handeling bestaat niet alleen in de verhouding van een
personage tot zijn omgeving of tot een ander personage in een bepaalde situatie.
De kwaliteit van een handeling kan uitsluitend beoordeeld worden in de relatie tussen
de handelende speler en de toeschouwer die de gebeurtenissen ziet en beoordeelt’.
Het resultaat van deze versoepelde visie is werkelijk opwindend. Het stuk zit vol
tegenspraken en dwingt juist daardoor tot een voortdurende stellingname, tot
luciditeit. Natuurlijk wordt het nadenken wel in een bepaalde richting gestuwd, maar
is het ook zo niet te verkiezen boven de ready-made formuleringen van weleer?
Het spel eindigt niet met de overwinning van Mattukat. Tassow wordt schrijver,
Mattukat moet rust nemen. Zijn opvolger is een kleurloze, goedmenende, doch
bekrompen partijfunctionaris. Hij mag de slotzin zeggen: ‘Der neue Mensch bleibt
auf dem Plane. Ich’. Een uitspraak die een moeilijk te overschatten effect moet
hebben op een publiek dat zulke figuren ként, en waarlijk niet alleen uit de literatuur.
Want ook daarop speculeert de regisseur. Het stuk speelt in 1945, maar het is alles
behalve een ‘historisch’ werk. Niet alleen omdat het balanceert tussen een
boerenklucht, een realistische komedie en een feeërie, maar de datum is hier slechts
symbool: verleden. Zoals het realisme van het decor (van de schilder-beeldhouwer
Fritz Cremer) een ‘getekend realisme’ is, zo is ook de tijd slechts met enkele
contouren aangegeven. Wat we te zien krijgen, is niet een duidelijk omschreven
1945, maar iets dat de toeschouwers van de D.D.R. als persoonlijk verleden kennen.
Ten opzichte van het gebeurende zijn zij dus de toekomst. Ook daardoor wordt het
hoofdpersonage minder gevaarlijk dan men op het eerste gezicht zou kunnen vrezen
en wordt het mogelijk dat Mattukat voor de toeschouwers van de Volksbühne,
ondanks de afloop van de handeling, uiteindelijk toch als overwinnaar uit het conflict
komt. De sympathie gaat inderdaad voor een groot deel uit naar de ‘clown’ Tassow,
maar deze sympathie gaat gepaard met medelijden. De toeschouwers van 1965
weten wel beter: zij hebben aan den lijve ondervonden waar zulke figuren als Tassow
heen kunnen leiden. En als tenslotte ook Mattukat ten teken van verstandhouding
de toeschouwers een knipoogje kan geven, dan alleen omdat dezen uit de dagelijkse
ervaring weten: ‘Recht haben kann man nie als hier und heut’:

Moritz:

Nämlich ich schwörs Ihnen, in fünfzehn
Jahren
Ist alles hier kollektivisiert.

Mattukat:

Ich hoffs.

Moritz:

Dann werd ich Recht haben.
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Mattukat:

Dann werden Sie
Unrecht gehabt haben, in fünfzehn
Jahren,
In hundert, und in soviel, als die Welt
wahrt.
Recht haben kann man nie als hier und
heut’.

Met andere woorden: alleen de tegenwoordige, alledaagse werkelijkheid telt. Men
kan geen gelijk hebben binnen vijftien jaar. Nu geldt alleen wat nu juist is. En
daarmee scharen Hacks en Besson zich in de rij van de steeds talrijker wordende
marxistische critici die het starre dogmatisme open willen breken. Reeds vroeger
hadden Peter Hacks en Benno Besson samengewerkt aan een gelijksoortig thema.
8
In Die schone Helena werd gedemonstreerd hoe wetten en staatsvormen in kunnen
gaan tegen de levensvreugde en de vrijheid van het individu. Via een parodie op
de operette van Offenbach werden het verleden van de burgerlijke samenleving en
indirect ook het Westen bekritiseerd. Nu eens bewust, dan weer onbewust, werd
ook de eigen, volksdemocratische staatsvorm kritisch bekeken. Dit door het
spiegeleffect dat door het theatrale spel wordt opgeroepen en waar de realisatoren
niet steeds meester over kunnen blijven. Om alles dan nog maar eens te relativeren,
werden de levensvreugde en de hymne aan de liefde zelf in het belachelijke
getrokken, o.m. door de twee hoofdfiguren, Helena en Paris, prototypen van de
schoonheid, door twee ouder wordende komische acteurs te laten vertolken. Het
resultaat was een nogal nihilistisch spel.
In Moritz Tassow gaat het openlijk over de eigen situatie. Het ‘hier und heut’ treedt
hier zuiver naar voren. Hoe paradoxaal dit ook klinkt, juist door de openheid kan dit
veel genuanceerder gebeuren. De westerse toeschouwer, die gemakkelijker omgaat
met ongecompliceerde marxisten uit één stuk, kan de indruk krijgen dat deze
genuanceerdheid vol tegenstrijdigheden zit en verwarrend werkt. Maar dit is nu
eenmaal de illogica die gepaard gaat met elke verrijkende gedachten wisseling.
‘Het theater’, lees ik verder in het programmaboekje, ‘is de thermometer die de
werkelijke vrijheidsgraad aangeeft welke burgers in een land bereikt hebben’. Alleen
wanneer het een werkelijke dialoog wordt, een spel tussen de toeschouwer en de
scène met als gespreksonderwerp de ‘werkelijkheid daarbuiten’, krijgt het theater
weer zin voor onze tijd. Merkwaardig is in ieder geval de dosis intelligentie welke
een regisseur als Besson van het publiek weet los te krijgen. Hij ‘leert’ of preekt niet,
hij vleit niet, hij geeft alleen maar knipoogjes. Dit verheugt niet alleen het gevoel
van de toeschouwer, het biedt hem ook een hoge vorm van ontspanning. Begrip
en spel vallen hier samen. Besson, de vroegere medewerker van Brecht, toont zich
hierin een ware opvolger en vooral een voortzetter van Brechts werkwijze. ‘Zinvolle
ontspanning’ in nauw verband met de werkelijkheid buiten: dat is de ‘politieke’ band
die het theater opnieuw in de gemeenschap kan integreren.

8

Die schone Helena, operette für Schauspieler. Naar het libretto van Meilhac en Halévy.
Bewerking Peter Hacks; regie Benno Besson. Deutsches Theater. Illustratie 3.
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Nascholing en onderwijs
D. van den Brink
Onze cultuur ontwikkelt zich zo snel, dat ook de volwassenen genoodzaakt zijn, tot
op hoge leeftijd te blijven studeren. Zodra zij van school zijn, treedt een
verouderingsproces in ten aanzien van de kennis die zij in het onderwijs hebben
opgedaan. Een deel daarvan is al spoedig onbruikbaar. Steeds meer volwassenen
zien dit in. Op de een of andere wijze hervatten zij de studie om de snelle culturele
ontwikkeling op de voet te kunnen volgen. Ziedaar in korte trekken een vraagstuk
dat allengs uitgroeit boven de particuliere sfeer en vraagt om ingrijpende
maatschappelijke voorzieningen.
Men spreekt in dit verband van nascholing (ook bijscholing, omscholing of
herscholing). Het woord dekt niet geheel het begrip. Het doet teveel denken aan
een soort verfrissingscursus, 'n eenmalige activiteit. Heeft de volwassene zo'n cursus
gevolgd, dan zou hij weer up-to-date zijn en kan zijn studie voor onbepaalde tijd
staken. Maar de werkelijke behoefte gaat dieper. De volwassene zal blijvend een
deel van zijn beschikbare tijd moeten reserveren voor een gerichte ontwikkeling.
Dat de behoefte hieraan al sinds jaren wordt gevoeld, kan men afleiden uit enkele
vage gegevens, en dan betreft het altijd relatief kleine groeperingen in de particuliere
sfeer.
Daar zijn allereerst enkele handige zakenlui die wekelijks hun geruchtmakende
advertenties plaatsen om de lezers te bewegen tot het volgen van een schriftelijke
cursus. De aanbiedingen zijn rijk gevarieerd. Men kan zich schriftelijk bekwamen
in de populaire bromfietstechniek, in het houden van redevoeringen en in het
schrijven van korte verhalen, dit alles met niet meer dan lagere-school-opleiding.
De adverteerders speculeren niet zelden op inferieure neigingen als ijdelheid,
grootheidswaan, winzucht en jaloezie, en voorspellen de cursist de zonderlingste
vorderingen op de maatschappelijke ladder. Voor een weldenkend mens is daarom
de verleiding groot, deze bloeiende handel in weetjes zonder meer te negeren, maar
men zij voorzichtig: de handel bloeit niet voor niets.... Het zou niet de eerste maal
zijn dat juist de zakenlui ons vóór zijn als het gaat om de opsporing van latente
behoeften in onze samenleving. Zij blijken in dit opzicht over een fijne neus te
beschikken. Dat zij deze behoeften weten om te zetten in klinkende munt, is maar
één kant van de zaak. De keerzijde is deze. Nu de behoefte aan nascholing met de
dag duidelijker aan
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het licht treedt, wordt het tijd dat men zich op sociaal-maatschappelijk niveau met
het vraagstuk gaat bezighouden.
Er zijn ook gezonder voorbeelden van particulier initiatief en het zal nauwelijks
verbazing wekken dat ook hier weer de technisch-economische sector een stuk
voor ligt op de overige sectoren in onze samenleving. Door de stormachtige
ontwikkeling immers spreekt hier de noodzaak van nascholing de duidelijkste taal:
als een automonteur niet op de hoogte blijft van de nieuwste snufjes, maakt hij zich
binnen enkele jaren onmogelijk. Bedrijfscursussen, kadercursussen,
instructieconferenties en gespreksgroepen zijn vertrouwde zaken in het
gerationaliseerde grootbedrijf. De Stichting Managersopleiding Nederland, om maar
een voorbeeld te noemen, is mogelijk geworden door samenwerking van werkgevers
in de metaalindustrie, de bond van automobiel- garage- en aanverwante bedrijven
en de Nederlandse Aannemers- en Patroonsbond voor de bouwbedrijven. Het zal
niet gemakkelijk zijn, hiervan buiten het bedrijfsleven een equivalent te vinden....
Wat zich buiten het bedrijfsleven manifesteert, verkeert zacht gezegd in een
beginstadium. We kennen sinds 1912 onze volksuniversiteiten. Er zijn
volkshogescholen en een aantal bonafide schriftelijke cursussen. Maatschappelijke
instellingen houden zich bezig met de nascholing van de moderne vrouw. In standsen vakorganisaties geeft men regelmatig vormingscursussen. Het zou nutteloos
zijn, een volledige opsomming te geven. Men verkrijgt dan slechts een vrij
onoverzichtelijk geheel en bovendien herinneren bijna al deze activiteiten sterk aan
de eerder genoemde verfrissingscursussen. Zij zijn van betrekkelijk korte duur en
bewegen zich niet zelden op specialistisch terrein: koken, EHBO, landbouwmachines
etc.
Bij nascholing in de volle zin daarentegen gaat het om een blijvende, dynamische,
algemeen culturele vorming, die voor alle leden van de samenleving in beginsel
toegankelijk is.
De opkomst van de radio scheen een dergelijke uitbouw mogelijk te maken, maar
is uitsluitend afgestemd op het gehoor. Dit stelt hoge eisen aan de luisteraar en het
is wellicht een der oorzaken, dat de RVU nooit de brede bevolkingslaag heeft kunnen
bereiken.
De Stichting Teleac deed vervolgens haar intrede met tv als audio-visueel medium.
De eerste cursus was bedoeld ter didactische nascholing van onderwijzers en
leraren. Ik moet toegeven dat de resultaten vrij pover waren, maar kan de vaak
negatieve beoordelingen toch niet bewonderen. Met de educatieve tv staan wij in
vergelijking met sommige andere landen aanzienlijk achter. Mag men het de
initiatiefnemers nu aanrekenen, dat zij de nodige ervaring in dit opzicht missen? De
critici zullen vrede moeten nemen met de waarheid, dat pionieren en prutsen hand
in hand gaan. Het eerste briefpapier was een kleitablet, de eerste locomotief moest
het afleggen tegen een hollend paard, de eerste fietsen reden op de velg en in de
eerste Teleac-uitzending werd een schoolbord anno 1900 gebruikt. Er was waarlijk
niets nieuws onder de zon .... Ook de Stichting Teleac is de vrucht van particulier
initiatief. De overheid werkt mee in de vorm van een jaarlijkse subsidie. De vraag
dringt zich op of dit
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de geëigende weg is om op den duur in een snel groeiende behoefte te kunnen
voorzien. Zijn we betreffende de nascholing niet toe aan een maatschappelijke,
door de samenleving bekostigde organisatie? En dan ligt het voor de hand, dat men
hierbij onmiddellijk denkt aan de bestaande onderwijs-organisaties. Men zou die
verder kunnen uitbouwen. Men zou een nieuw schooltype kunnen creëren dat zich
bezighoudt met de nascholing van volwassenen. Maar er zijn complicaties.
Ik wil afzien van de vraag, of hier voor het onderwijs sprake is van een gemiste
kans. Zeker is, dat de nascholing op dit moment grotendeels buiten het onderwijs
om wordt georganiseerd. Die ontwikkeling lijkt niet meer te stuiten. Straks zal de
nascholing wellicht ressorteren onder Sociale Zaken, Culturele Zaken of
Maatschappelijk Werk, maar hoogst onwaarschijnlijk onder Onderwijs en
Wetenschappen. Men hoeft dit niet te betreuren: onderwijs aan volwassenen is een
essentieel andere zaak dan onderwijs aan de jeugd.

Didactische nascholing
Maar dit betekent geenszins dat de nascholing in het onderwijs geen probleem zou
vormen, integendeel. De nascholing van onderwijzers en leraren zou de voorrang
moeten krijgen op iedere andere vorm van nascholing en dat niet alleen. Zolang de
vernieuwing in het onderwijs niet samenvalt met een algemeen didactische
nascholing, zal iedere ontwikkeling stranden op het traditionalisme van onderwijzers
en leraren, die niet van de ontwikkeling op de hoogte zijn. Ik weet niet of de situatie
hiermee scherp genoeg is getekend en wil daarom graag een toelichting geven.
Onderwijs heeft in de samenleving tot taak, een belangrijke bijdrage te leveren
in het proces van de cultuuroverdracht. Nu heeft onze cultuur eeuwen lang een vrij
stabiel patroon vertoond in die zin, dat het niet merkbaar veranderde binnen het
tijdsbestek van één generatie. De onderwijzer had voldoende aan de krant en een
boek in zijn vrije tijd om van de ontwikkeling op de hoogte te blijven. Als in 1850 de
stoommachine behandeld werd, kon dat in 1900 nog zonder noemenswaardige
wijziging. Zien we nu naar 1965. De stoommachine is een museumstuk geworden.
Stoomturbine, benzinemotor, dieselmotor, elektromotor, straalmotor, atoomcentrale
volgden elkaar in snel tempo op. En nu zou het de moeite lonen eens na te gaan,
op hoeveel scholen de stoommachine met inbegrip van een aantal verouderde
principes behandeld wordt, terwijl de moderne vindingen onbesproken blijven.
Met opzet kies ik een voorbeeld uit de snel voortschrijdende techniek, omdat hier
de didactische verstarring het sterkst tot uiting komt. Op vele scholen in ons rigoureus
industrialiserende vaderland vormt de natuurkundeles nog altijd het stiefkind onder
de vele vakken.
Maar ook uit de niet-technische sector kan men voorbeelden halen. Voor wie zien
wil, is het duidelijk dat zich in onze cultuur een type vrouw ontwikkelt, dat weinig
overeenkomst vertoont met onze rustig breiende grootmoeders van de vorige eeuw.
Ik wil daarmee het heimwee naar een vervlogen tijd niet
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belachelijk maken, want het kan in jachtige dagen een gezond tegenwicht vormen.
Evenmin wil ik ontkennen, dat het breien voor talloze vrouwen en meisjes een
boeiende vorm van vrije-tijds-besteding is. Maar in onze dagen heeft breien het
karakter gekregen van een persoonlijke liefhebberij, zoals vioolspelen en
tapijtknopen. De wetgever echter houdt hardnekkig vol, dat breien behoort tot de
nuttige handwerken. Welnu, de uren die op school besteed worden aan het breien
van teentjes, hieltjes en kuitjes leveren geen enkel nut op in de strikte zin. Toch eist
men van onze jonge onderwijzeressen dat zij de akte nuttige handwerken behalen.
Terecht vragen deze zich af, waar die akte voor dient. Zelf dragen zij nylons, en als
ze behoefte hebben aan gebreide sokjes, dan stappen ze naar de winkel. Dergelijke
anachronismen moest men schrappen in plaats van ze te honoreren met een
wettelijke bevoegdheid. En er komt kostbare tijd vrij om het schoolgaande meisje
voor te bereiden op een aantal technieken die het straks zonder twijfel zal moeten
1
beheersen: het besturen van een auto bijvoorbeeld .
Het heeft geen zin, deze voorbeelden met een ongetwijfeld komische reeks aan te
vullen. Slechts een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek kan een objectief beeld
geven van de huidige stand van zaken. Helaas heeft het begrip research een bijna
exotische klank in ons onderwijs. Of, om met professor Idenburg te spreken: ‘Wij
beheren de grootste Nederlandse onderneming, het onderwijs, alsof het een
snoepwinkeltje is’.
Het is gemakkelijk in te zien, dat de didactische nascholing van onderwijzers en
leraren moet worden vastgelegd in een wettelijke regeling. Dat een onderwijzer die
in 1935 is benoemd en sindsdien geen didactisch werk of een vakblad heeft
opengemaakt, formeel gehandhaafd blijft, wijst op een levensgevaarlijke lacune in
onze wetgeving. Ook als het gegeven voorbeeld tot de uitzonderingen behoort, zal
men toegeven dat de onderwijzersakte in dit geval een premie betekent op de
verwaarlozing van een zware verplichting.
Wie een toekomst zoekt in het onderwijs moet weten, dat hij zich daardoor niet
alleen moreel, maar ook formeel verplicht tot blijvende studie. Nu mag niet de indruk
gewekt worden dat de onderwijswereld gekenmerkt wordt door gebrek aan studiezin.
Reeds de keuze van de loopbaan wijst op een meer dan oppervlakkige belangstelling,
die niet door het behalen van de akte wordt gedoofd. Het is bekend dat in geen
andere sector méér wordt gestudeerd dan juist in het onderwijs. Maar dat is
aktenstudie, en geen didactische nascholing. Het is meestal een vorm van
specialisatie: Engels, handelskennis, geschiedenis etc. Gezien het tekort aan
bevoegde vakdocenten mag de aktenstudie niet worden afgeremd.
Daarnaast zal men een algemeen geldende regeling ter nascholing van
onderwijzers en leraren moeten treffen. In dit verband lijkt het onbillijk, zo niet
ondoenlijk, naast de vrijwillige aktenstudie beslag te leggen op nog meer vrije uren
van de betrokkenen. Men zal de - verplichte - nascholing dus als

1

Ik pleit niet voor afschaffing van de handwerkles, wel voor een grondige herziening van het
programma.
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gesalarieerde studie moeten invoegen in het bestaande leerplan. In de meeste
bedrijven gebeurt dat met de bedrijfscursussen ook. Dat bezorgt de schoolkinderen
weliswaar wat meer schoolvrije dagen, maar men zij gerust: het kan honderdvoudige
vrucht opleveren voor hun culturele vorming.
Ik moge besluiten met de opmerking, dat het vraagstuk van de nascholing in het
onderwijs niet nieuw is. Reeds in de twintiger jaren hebben enkele onderwijsmensen
met ruime visie de behoefte niet alleen voorzien, maar ook een ontwerp in die richting
gerealiseerd. Men hield een- of tweemaal per jaar een zg, onderwijsdag. De
onderwijzers van een bepaalde kring kwamen bijeen in een centraal gelegen zaal.
's Morgens werd een actueel onderwijsvraagstuk op deskundige wijze behandeld,
's Middags was er een culturele manifestatie. Een tentoonstelling van schoolartikelen
hield de bezoekers op de hoogte van de nieuwste uitgaven. Dat was nascholing in
de volle zin. De beweging is helaas niet meegegroeid met de behoeften van deze
tijd. Een onderwijsdag 1965 vertoont nog hetzelfde patroon als die van 1925.
Na de oorlog hebben vooral de Pedagogische Centra zich met de zorg voor de
didactische nascholing belast. Hun activiteiten echter worden belemmerd door alle
bovengenoemde bezwaren: zij zijn aangewezen op de vrije, niet gehonoreerde inzet
van een elite-groep en zien zich beperkt tot kortstondige, incidentele, ‘privé’
vernieuwingscursussen. Daar staat echter tegenover, dat de Pedagogische Centra
gevestigde instellingen zijn, die uitgebouwd kunnen worden. De vraag of zij belast
kunnen worden met de uitvoering van een algemene, wettelijk geregelde didactische
2
nascholing, verdient m.i. ernstig te worden overwogen .

2

Cfr. Prof. Dr. JoS.J. Gielen, Organisatie van onderwijsvernieuwing, in Opvoeding, Onderwijs,
Gezondheidszorg, 7, oktober 1965. Schr. pleit in dit verband voor de instelling van een
Didactische Dienst, een centraal lichaam, waarin de krachten van alle bestaande pedagogische
instituten, ook de para-universitaire, gebundeld worden. De ontwikkeling van deze
gedachtengang kan men vinden in de nrs. 12 (dec. 1964), 5, 6, 7 (1965) van hetzelfde
tijdschrift.
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Tussen atheïst en gelovige
J. Kerkhofs S.J
Onder deze ietwat provocerende titel publiceerde de Leuvense Pasco-werkgroep
een religieuze typologie van een stedelijke arbeidersgroep uit Brussel en de Vlaamse
1
steden Antwerpen, Tienen en Leuven . Dit onderzoek is om meerdere redenen een
ongewone realisatie. Niet alleen omdat jezuïeten, dominicanen en leken er een
groepswerk van maakten - op zichzelf reeds een gebeurtenis -, maar vooral omdat
het o.i. in West-Europa het eerste wetenschappelijk verantwoord peilen is naar de
inwendige en uitwendige religieuze houdingen van een bevolkingsgroep waarvan
traditioneel gezegd wordt dat hij het verst van de Kerk vervreemd is. Het boek is
geen pastoraal pleidooi, geen triomfantelijke kreet dat Vlaanderen ‘toch nog’ christelijk
is, noch een alarmkreet alsof dit welige land gevaarlijk dicht bij de Franse, om niet
te zeggen Waalse missietoestand is gekomen. Het Pasco-team, samengesteld uit
twee sociologen, een psycholoog, een econoom en een ingenieur, wilde de toestand
objectief kennen. De zakelijke lezer, hij weze atheïst of gelovige, zal dit zelf wel
vaststellen.
Mentaliteitsonderzoek is moeilijk, vooral waar het gaat om de meest intieme
opvattingen van mensen. Sommigen wensen niet te zeggen wat zij denken; anderen
weten nog niet wat ze eigenlijk denken; nog anderen vinden de juiste verwoording
niet voor wat ze menen te kunnen meedelen. Van de andere kant horen de
interviewers soms duidelijker wat ze zelf menen dan wat de geïnter-viewde verklaart,
ofwel begrijpen ze de eigen terminologie van de gesprekspartner verkeerd. En dan
spreken wij nog niet van de moeilijkheden die het opstellen van een representatief
staal kan meebrengen.
De Pasco-groep heeft getracht al deze risico's zoveel mogelijk te vermijden. Uit
de vijf onderzochte parochies (alle uit een stedelijk milieu met een overwegende
arbeidersbevolking) werden uitsluitend, maar dan ook alle gehuwde mannen
genomen die tot de leeftijdscategorie 30-40 jaar behoren en arbeider of lagere
bediende zijn. Van de 440 personen die in aanmerking kwamen, werden er 341
effectief gecontacteerd. Hiervan weigerden 98 het interview,

1

Werkgroep voor pastoraal, sociologisch en communicatie-onderzoek PASCO (F. Cuvelier,
L. De Valkeneer, N. Molisse, H. Santy, M. Van Gijsegem, met de medewerking van P. Mertens
en R. Swaelen), Tussen Atheïst en Gelovige (religieuze typologie van een stedelijke
arbeidersgroep), Lannoo, Tielt - Den Haag, 1965, 165 pp.
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zodat 243 personen uiteindelijk ondervraagd konden worden . De interviewers
hielden zich aan een gestandardiseerd model. Zij wisten b.v. in welke volgorde de
vragen moesten gesteld worden en gebruikten geijkte formuleringen. Veel méér
dan de resultaten van hun onderzoek samenvatten, kunnen we hier niet doen. De
auteurs schrijven immers zelf: ‘Wat de volgende bladzijden betreft, zijn extrapolaties,
in welke richting ook, momenteel nog niet verantwoord’ (p. 23).
Als hypothese werd uitgegaan van de Guttmanschaal, die toegepast werd op de
socio-religieuze stadia. Het Guttman-model heeft als eigenschap dat elk stadium
de opinies en praktijken van al de voorgaande stadia bevat, dat elk stadium daaraan
zelf iets typisch toevoegt en dat het niets insluit van het typische van de stadia die
eventueel nog volgen. Achtereenvolgens werd aldus een cumulatieve schaal van
de uitwendige en een van de inwendige houdingen ontdekt. Wat de uitwendige
houdingen betreft, onderscheiden de onderzoekers vijf stadia (heiden, gedoopte,
3
gevormde, kerkse, apostolische) , waarbij dus het laatste stadium al het
religieus-positieve van de vorige stadia insluit (in ons geval: doopsel, vormsel en
kerksheid). De analyse van de inwendige houdingen leidde tot het opstellen van
4
vier stadia (nl. gelovige, christen, theïst, atheïst) . De feitelijke onderzochte populatie
valt hierbij uiteen als volgt: is atheïst en % theïst. Deze 2/3 kunnen nog onderverdeeld
worden in niet-christenen en christenen. Zo gezien is % van de populatie christen.
Deze helft laat zich nog verder opsplitsen in niet-gelovigen en gelovigen. Tenslotte
is dus % van de populatie gelovig (p. 62). In het veld van het godsdienstig leven
van een bevolking hebben de auteurs daarmee twee coördinaten getrokken, die
der inwendige geloofshouding en die der religieuze praktijk. Zij vormen elk een
continuüm met verschillende trappen. In de zeer interessante tabel 46 werden de
beide cumulatieve schalen samengebracht, met het volgend resultaat in absolute
cijfers:

Spreiding der populatie volgens de socio-religieuze schalen der in- en
uitwendige houdingen
gelovige

heiden
-

gelovige
-

gevormde kerkse
19
51

apostolischetotaal
13
83

christen

-

1

23

20

-

44

theïst

-

4

24

8

-

36

atheïst

5

17

51

7

-

80

5

22

117

86

13

243

2
3

4

Ik had wel graag een bondige analyse gekregen van de groep die het interview weigerde.
Apostolischen zijn leden van een uitdrukkelijk apostolische organisatie; kerksen zijn gedoopten
en gevormden die elke zondag naar de mis gaan; gevormden gaan niet naar de zondagsmis,
ze zijn echter gedoopt en gevormd; gedoopten gaan niet naar de zondagsmis, ze zijn niet
gevormd, maar alleen gedoopt; heidenen hebben geen enkele van deze kenmerken. Al deze
bepalingen zijn sociologische (geen theologische) schaal-bepalingen van de auteurs (zie
o.m.p. 81).
De auteurs bepalen duidelijk wat zij zelf (weer sociologisch, niet theologisch) onder de vier
stadia van de cumulatieve schaal der inwendige houding verstaan: de atheïsten, gekenmerkt
door ontstentenis van geloof in God, Christus en de eeuwigheid; de theïsten, gekenmerkt
door godsgeloof en ontstentenis van geloof in Christus en de eeuwigheid; de christenen,
gekenmerkt door geloof in God en in Christus en door ontstentenis van geloof in de eeuwigheid;
de gelovigen, gekenmerkt door geloof in God, Christus en de eeuwigheid (zie p. 143).
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Terecht merken de auteurs hierbij op dat een éénduidige overeenkomst tussen de
beide schalen ontbreekt. ‘Zo zijn b.v. wel de meeste kerksen gelovig, hetgeen men
a priori vanuit een eenvoudig theologisch inzicht moet verwachten. Maar er zijn ook
heel wat kerksen die niet het stadium der gelovigheid bereiken. Zo bereikt het
merendeel der gevormden wel het stadium van het theïsme, maar bijna de helft van
de gevormden doen dit niet’ (p. 91). Onderzoekingen naar opvoeding, catechisatie,
familiale background, enz. zouden hier supplementair licht kunnen werpen.
Uit het onderzoek bleek dat veruit de meeste antwoord-categorieën een grotere
correlatie opleveren wanneer zij gecorreleerd worden met de stadia der inwendige
houding dan wanneer zij gecorreleerd worden met die der uitwendige houding. De
inwendige gelaagdheid geeft dus een beter beeld van de eigenlijke
godsdienstbeleving dan de uitwendige. Terecht voegen de auteurs hieraan toe: ‘Als
men enkel op de uitwendige stadia zou voortgaan, zou men belangrijke
geloofshoudingen van vele mensen niet detecteren. Door het aanwenden van de
schaal der inwendige houdingen trachten we enigszins het tekort aan te vullen van
vele godsdienst-sociologische onderzoekingen die praktisch alleen op de
godsdienstige praktijk gebaseerd zijn’ (p. 94).
Dank zij de stadia van de cumulatieve schaal wordt het mogelijk een genuanceerde
typologie van de geïnterviewden aan te leggen, een soort socio-religieuze
karakterologie, waarvan de bruikbaarheid veralgemeend mag worden voor
soortgelijke bevolkingsgroepen. Hoofdstuk V is geheel gewijd aan deze typologie.
Zo b.v. bij toepassing op de vraag naar het hiernamaals (p. 68) leidt deze verdeling
in categorieën tot de duidelijke vaststelling dat deze vraag een centraal criterium
vormt voor het onderscheid tussen de categorieën onderling.
Het meest interessante hoofdstuk van dit ongemeen boeiend werk is gewijd aan de
socio-religieuze fenomenologie. Hier wordt de correlatie nagegaan van de
antwoorden op enkele typische vragen met de gevonden hoofdstadia van inwendige
houdingen. De onderzochte religieuze realiteiten waren: het gebed, God, de Kerk,
de priester en de katholiek. Het heeft geen zin hier de ongeveer 50 bladzijden van
hoofdstuk IV te willen samenvatten. Elke zielzorger, maar ook ieder die als gelovige
of atheïst geïnteresseerd is in het probleem van geloof en atheïsme in Vlaanderen,
zou er goed aan doen deze passage aandachtig en onbevangen te lezen. Een
voorbeeld mag volstaan. Er blijkt immers een beeld van ‘de katholiek’ te bestaan
dat niet adequaat samenvalt met het beeld van ‘de christen’. Het begrip ‘katholiek’
heeft dikwijls een negatieve klank, in tegenstelling met dat van ‘christen’:
‘Samenvattend komt het er doorgaans op neer dat een christen steeds beter is dan
een katholiek. Is de katholiek een politieker, dan is de christen een gelovige, een
goed mens of een praktizerende. Is de katholiek een farizeeër, dan is de christen
een gelovige of een moreel hoogstaand mens. Is de katholiek een praktizerende
dan ligt voor de christen de klemtoon vooral op geloof en morele integriteit’ (p. 139).
In een kort laatste hoofdstuk willen de auteurs toch even het louter beschrijvende
van hun studie verlaten en vanuit hun onderzoek enkele opmerkingen
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meedelen betreffende een wenselijke pastorale benadering van de socio-culturele
groep die object was van hun studie.
Alle interviews onderschreven de mening dat de vraag-dialoog (dus de goed
verrichte enquête als zodanig) een werkelijke pastorale waarde heeft. Deze dialoog
biedt immers de gesprekspartner de kans om in een minium van tijd tot een
objectiever bewustwording te komen van zijn eigen godsdienstige houding - wat er
op wijst dat dit voor toekomstige zielzorgers een goede voorbereiding kan zijn op
later pastoraal contact. Belangrijk lijkt ons de vaststelling dat de arbeiders over het
algemeen graag eens een gesprek voeren over de godsdienst - op voorwaarde dat
de priester hen aanvaardt zoals ze zijn, zoals een atheïst het uitdrukte: ‘De priesters
moeten zich niet beperken tot de gelovigen; zij moeten trachten te begrijpen waarom
de ongelovigen niet ge loven’.
Vervolgens dienen de zielzorgers meer oog te hebben voor de in de studie
blootgelegde religieuze geologie. Volgens deze evolutie-schaal ‘zou men bij de
ontkerstening eerst het geloof verhezen in het eeuwig leven, dan in Christus, dan
in God, terwijl dit bij de kerstening andersom gaat.... Een gespecialiseerde pastoraal
zal bijgevolg bij de kerstening rekening moeten houden met dit evolutief schema
waarbij de atheïst eerst theïst, dan christen en dan pas gelovige wordt’ (p. 153).
Tenslotte is er de behoefte aan een veel meer getuigende pastoraal, al zal de
spanning tussen getuigenis en organisatie, tussen leven en structuur wel altijd blijven
voortbestaan. ‘Maar binnen een zo harmonisch mogelijke oplossing van de spanning
dient de voorkeur toch steeds gegeven te worden aan de inwendige dynamiek’ (p.
157).
Door het verleggen van het accent in het godsdienstsociologisch onderzoek van
het perifere domein van de structuur naar de analyse van het leven zelf, heeft deze
Pasco-studie de horizon geopend naar vele andere waardevolle enquêtes. De groep
zelf begon intussen reeds met een nieuwe studie over de religieuze houdingen bij
Vlaamse intellectuelen. Vele andere studie-objecten zijn in deze lijn nog
onontgonnen, zoals de godsdienstige houdingen en verwachtingen van de
zogenaamde ‘katholieke elite’ en van de niet-kerkse gelovigen, de spanningen
tussen moderne menselijke waarden en traditionele en actuele relegieuze waarden,
de weerslag van de conciliaire ‘mutatie’ op gelovigen en niet-gelovigen. Dit alles
zou tenslotte kunnen resulteren in een onderzoek naar de sociale waarde van de
godsdienst in de welvaartsstaat, waarbij dan nog godsdienst in het algemeen en
5
christendom in het bijzonder onderscheiden kunnen worden . Als prolegomena tot
een benadering van problemen als verzuiling, verhouding Kerk en Wereld of Kerk
als ideologie-scheppend sociaal instituut hebben sociologische deel-onderzoekingen
als het hier besprokene veel méér dan een louter academische betekenis.

5

Zie interessante suggesties bij Gerhard Lenski, The religious factor (A sociologist's inquiry),
Doubleday, New York, 1963, 319 vlg.; en Harvey E. Cox, The secular city (Secularization and
urbanization in theological perspective), SCM Press, Londen, 1965.
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Politiek overzicht
Internationaal

Frankrijk
President de Gaulle heeft op donderdag 5 november in een radio- en televisierede
aangekondigd bereid te zijn in een nieuwe ambtsperiode voort te zetten wat hij ziet
als zijn taak: het herstel van Frankrijk. Eigenlijk had niemand iets anders verwacht,
maar zolang de generaal het zelf niet had gezegd bleef de mogelijkheid bestaan,
dat hij van een kandidatuur zou afzien. In de Gaulle's ogen is de term kandidatuur
verkeerd, daar hij hierdoor op een lijn geplaatst zou worden met andere personen
als Mitterand, die steun krijgt van de socialisten, links-radicalen en communisten,
of de kandidaat van het midden, de MCP'er Lecanuet. Dezen en enkele anderen
beschouwt de tegenwoordige president van Frankrijk als partij-politici, die het
onmogelijk goed met het land kunnen voor hebben, daar zij het zouden doen
terugvallen in een chaos waaruit het niet meer zou kunnen opstaan. Hij alleen kan
Frankrijk redden en hij heeft het gedaan in de jaren 1940-1944 en opnieuw in 1958;
voor hem is de keuze niet de Gaulle of een ander, maar Frankrijk d.i. de Gaulle of
de chaos. Als de oprechte en massale bijval van de burgers hem zou uitnodigen
voor een nieuwe ambtstermijn, zou de toekomst van de nieuwe republiek verzekerd
zijn.
Blijkbaar was hij van deze oprechte en massale bijval zo verzekerd, dat hij het
beneden zijn waardigheid achtte deel te nemen aan de verkiezingsstrijd; die meende
hij te kunnen overlaten aan de kandidaten voor het presidentsschap, zeker als hij
was, dat zij geen schijn van kans maakten. Deze rotsvaste zelfverzekerdheid werd
blijkbaar niet geheel en al gedeeld door zijn naaste medewerkers; in deze kringen
had men meer oog voor de omstandigheden dat velen in Frankrijk het op
verschillende punten niet helemaal eens zijn met het door de Gaulle gevoerde beleid
al zouden zij hun stem wel aan hem geven, omdat er geen enkele op de voorgrond
tredende figuur tegenover hem scheen te staan. Enige onrust bleek al uit de
verzekering die premier Pompidou meende te moeten geven in de Nationale
Vergadering bij het debat over het Franse vierjarenplan, dat zowel de Franse
landbouw als de industrie weinig last zouden hebben van een mislukking van de
gemeenschappelijke markt in Europa. Bovendien bleken Mitterand en Lecanuet
buitengewoon goed gebruik te maken van de hen overgelaten mogelijkheden om
propaganda te maken, zodat bij opinie-onderzoekingen bleek dat het percentage
kiezers dat zich positief voor
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de Gaulle verklaarde, begon te dalen en volgens het laatste onderzoek zelfs tot
51% was teruggevallen, terwijl het percentage twijfelaars was toegenomen. Men
begint nu rekening te houden met de mogelijkheid, dat geen der kandidaten bij de
eerste stemming de vereiste absolute meerderheid zal verkrijgen en dat zou voor
de Gaulle natuurlijk niet de door hem gevraagde massale bijval zijn. Deze
ontwikkeling heeft geleid tot pogingen om de kritiek der Fransen op zijn politiek i.z.
Europa te verzwakken. Na een bezoek van de Engelse oppostie-leider, Heath, aan
Parijs verklaarde de Franse minister van voorlichting, Peyre-fitte, namens de Gaulle,
dat Engeland steeds meer acceptabel wordt voor Europa en dat, als het zo verder
gaat, toetreding tot de EEG mogelijk zou worden. Er zijn hierbij echter een paar
vragen: de Gaulle verhinderde drie jaren geleden de toetreding van Engeland en
men ziet niet in, waarin de veranderingen die zich in Engeland sedert dien zouden
hebben voltrokken, nu wel bestaan; verder heeft Heath geen enkele
regeringsverantwoordelijkheid en zal hij ook in Parijs niet namens Wilson hebben
kunnen spreken. De EEG-partners en de Londense regering staan dan ook vrij
sceptisch tegenover de Franse verklaring en speciaal in Brussel meent men er een
verkiezingsstunt in te zien.
Tenslotte verklaarde de Gaulle zich juist dezer dagen, waarschijnlijk op aandrang
van Pompidou en Peyrefitte, toch bereid voor radio en televisie een verkiezingsrede
te houden; deze is inmiddels gehouden en hij heeft eigenlijk weinig anders gegeven
dan een opsomming van wat de Gaulle tot stand had gebracht en de belofte dat hij
het ook verder goed zou doen. Intussen heeft de Gaulle op 5 december de vereiste
meerderheid duidelijk niet gehaald. De spanning is daarmee verlegd naar de 19e
december. Hoe de uitslag dan ook zal zijn, de nederlaag van 5 december moet voor
de Gaulle een grote teleurstelling zijn.

Rhodesië
De ontwikkeling in Rhodesië is uitgelopen op de eenzijdige
onafhankelijkheidsverklaring door premier Ian Smith op 11 november zonder dat
de in het vorig overzicht vermelde koninklijke commissie zelfs maar bij elkaar is
gekomen; in zijn proclamatie beroept de Rhodesische premier zich herhaaldelijk op
de steun van het hele volk en dit was het nu juist, waarvan men in Londen helemaal
niet zeker was; integendeel. Prime-minister Wilson reageerde dan ook prompt op
deze daad van rebellie en kondigde enkele economische maatregelen af om
Salisbury te dwingen de genomen beslissing te herroepen, terwijl hij tevens alle
leden van het Gemenebest verzocht met Rhodesië te breken en de Veiligheidsraad
in spoedzitting bijeen liet komen. Wilson wist van het Britse parlement vérstrekkende
bevoegdheden inzake Rhodesië te verkrijgen, maar de linkervleugel van Labour
pleitte voor olie-sancties en zelfs militair ingrijpen, terwijl de rechtervleugel der
Conservatieven, met lord Salisbury, naar wiens grootvader de Rhodesische hoofdstad
is genoemd, aan het hoofd, de maatregelen veel te streng vond; voor partijleider
Heath een moeilijke positie, waaruit hij zich de laatste dagen bevrijd schijnt te hebben
door te constateren, dat het rumoer van de groep Salisbury omgekeerd evenredig
is aan de omvang van haar aanhang.
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Kritiek was er ook op Wilsons beroep op de Veiligheidsraad, maar hij heeft hiermee
trachten te voorkomen, dat bv. Afrikaanse staten dit zouden hebben gedaan,
tengevolge waarvan de V.N.-inmenging mogelijk niet meer te rijmen zou zijn met
de Britse opvattingen van souvereiniteit; Londen wil zelf het initiatief in handen
houden en tevens de Verenigde Naties achter zich weten.
Het is echter de vraag of Engeland het initiatief in handen kan houden;
verschillende Afrikaanse staten - radicalen en gematigden - zijn niet tevreden met
economische sancties en wensen een militair ingrijpen om een einde te maken aan
de Rhodesische rebellie. Het kostte Engeland veel moeite in de Veiligheidsraad zijn
standpunt te handhaven en het was tenslotte blij met een door Bolivia en Uruguay
ingediend compromis, waarin aan Engeland werd verzocht ‘met alle geschikte
middelen’ in de Rhodesische kwestie op te treden; deze resolutie werd met 10
stemmen voor en 1 onthouding aangenomen, daar Frankrijk zich op het standpunt
stelde, dat de Verenigde Naties zich niet mogen bemoeien met interne
aangelegenheden van de leden.
Vooralsnog dus economische sancties, reeds uitgebreid met het stopzetten van
de olietoevoer; maar de moeilijkheid hierbij is, dat ook Zambia - het vroegere
Noord-Rhodesië - hierdoor zwaar getroffen zal worden; bovendien hebben deze
sancties pas betekenis als zij algemeen worden toegepast en van Portugal en de
Unie van Zuid-Afrika is men bijna vanzelfsprekend niet zeker. In de laatste dagen
heeft president Kaoenda van Zambia bovendien gevraagd om militaire bijstand en
Wilson moest wel een snel besluit nemen, daar anders deze hulp verleend zou
kunnen worden door Ethiopië of Ghana of - ernstiger reden voor verontrusting in
Londen - door Rusland of China. Er zijn door Wilson enige beperkingen aan de te
zenden troepen opgelegd en hierover wordt nu nog tussen Zambia en Londen
overlegd. Kaoenda weigert n.l. de beperkingen te aanvaarden, daar Wilson de
troepen niet wil laten optreden ter bescherming van de Caribadam en Zambia de
troepen daar juist nodig heeft, daar deze op Rhodesisch gebied liggende dam ook
Zambia voorziet van de elektriciteit zonder welke de kopermijnen niet te exploiteren
zijn. Afrikaanse staten hebben nu geëist, dat Engeland voor 15 december een einde
moet maken aan de regering van Ian Smith onder dreiging van een verbreken van
de diplomatieke betrekkingen met Londen; tot nu toe voelt Wilson er echter nog
niets voor zich te laten opjagen.

Afrikaanse Topconferentie
Het standpunt van de Afrikaanse mogendheden inzake Rhodesië was bepaald op
de derde Afrikaanse topconferentie van 21-26 oktober in Accra gehouden, waar
echter slechts 28 van de 36 aangesloten landen aanwezig waren. Bleek reeds in
bovengenoemde kwestie geen eenheid van opvatting te bestaan, dit was nog minder
het geval, toen er gesproken werd over de Afrikaanse Eenheid. President Nkroemah
van Ghana stelde opnieuw voor een continentale Afrikaanse regering te vormen en
een uitvoerend comité op te richten, maar zijn voorstel behaalde niet de vereiste
tweederde meerderheid. Wel bleek op deze
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conferentie, dat pan-Afrikanisme een minderheidsopvatting is geworden en dat men
van plan is zich tevreden te stellen met bescheidener doelen, die door meer
realistische politici gesteld worden.

Afro-Aziatische conferentie
Toen in juni van dit jaar de tweede Afro-Aziatische conferentie in Algiers tengevolge
van de staatsgreep van Boumédienne en de val van Ben Bella ondanks alle pogingen
van Peking toch niet doorging, werd besloten deze conferentie op 5 november
wederom in Algiers te houden. De Algerijnse regering deed haar uiterste best, maar
er veranderde in de daarop volgende maanden te veel; de verhouding Mao-Nasser
was sterk verkoeld naar aanleiding van de Algerijnse gebeurtenissen; de kwestie
Kasjmir plaatste Pakistan en India weer fel tegenover elkaar en de houding van
Peking in dezen werd niet erg gewaardeerd; Indonesië en Maleisië botsten hevig;
de communistische revolutie in Indonesië verzwakte de positie van Soekarno en
deed weinig goed aan de betrekkingen tussen Peking en DJakarta. De kans op
eensgezindheid in Algiers werd steeds geringer en verschillende landen drongen
aan op uitstel. De permanente commissie ter voorbereiding van de conferentie kwam
- zij het niet voltallig - in oktober enige malen bijeen maar nam geen besluit; zij liet
dit over aan de ministersconferentie, die aan de grote Afro-Aziatische conferentie
moest voorafgaan, ondanks het feit dat Peking en enkele andere landen verklaarden,
dat het zelfs niet nodig was deze ministersconferentie bijeen te laten komen, omdat
het besluit daartoe niet eenstemmig was genomen en dus ongeldig. Toen deze
vergadering toch gehouden werd, bleek dat nog geen 2/3 van de aangesloten landen
vertegenwoordigd was en de helft hiervan niet door ministers. Na veel heen en weer
gepraat besloot men de conferentie uit te stellen zonder een datum voor een nieuwe
bijeenkomst vast te stellen.
Had Peking in juni gegronde hoop dat het er in zou slagen Rusland van de
Afro-Aziatische conferentie uit te sluiten, nu meende men, dat er wel eens een
meerderheid voor toelating van Moskou zou gevonden kunnen worden. De positie
van communistisch China is het laatste half jaar verzwakt ook door toenemende
Afrikaanse kritiek op de Chinese infiltratie in dit werelddeel. China wil daarom
voorlopig tijd winnen en dit is deze keer gelukt.

Peking en Moskou
Daarmee zitten wij in de controverse tussen Peking en Moskou. Na het verdwijnen
van Chroesjtsjov is het enige tijd rustig geweest en leek het er op alsof beide partijen
pogingen deden de bestaande geschillen bij te leggen. Toen bleek, dat Peking de
Afro-Aziatische wereld voor zich bleef opeisen en tevens streefde naar de leidende
positie in de gehele communistische wereld, en dat het het Aziatische deel van
Rusland wenste te blijven beschouwen als de vrucht van zuiver Russisch
imperialisme, lieten de nieuwe Russische leiders het aanvankelijk betijen en wachtten
het geschikte moment af om hun kaarten op tafel te
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leggen. Dit moment schijnt nu na de verschillende door Peking geleden échecs te
zijn gekomen. Rusland heeft zich inmiddels neergelegd bij de zelfstandigheid van
de communistische partijen in de Oost-Europese en met-communistische landen;
daarmee bereikte Moskou, dat er eerder sprake is van een vrijwillige samenwerking
tussen Rusland, zijn vroegere satellietlanden en de overige communistische partijen
dan van een ondergeschiktheid van deze aan Moskou. Na op deze wijze zijn positie
te hebben versterkt kan Rusland krachtiger optreden tegen China en het - als het
zich niet meer aan de Russische hegemonie wil onderwerpen, waarop niet veel
kans bestaat - uitstoten. Moskou zou de nieuwe verhoudingen in de communistische
wereld tevens kunnen uitbuiten om de niet-gebonden landen tot zich te trekken en
zo in sterke positie komen te staan tegenover de Verenigde Staten, die ook als
leiders fungeren in een op vrijwilligheid gebaseerd wereldomvattend
bondgenootschap. De twee groot-machten zouden daarna tot een akkoord kunnen
komen over talrijke bestaande problemen en daardoor het oorlogsgevaar
verminderen. Hierdoor zouden zich weer nieuwe mogelijkheden openen voor de
verbreiding van de communistische opvattingen, daar zij zich zouden kunnen
aanpassen aan de nationale belangen, zodat men het gevaar moeilijker zou
onderkennen. Als Moskou probeert op deze manier het Westen te ondermijnen,
kan het ook makkelijker gebruik maken van het onderlinge gekrakeel in de Westelijke
wereld. Tenzij natuurlijk het Westen toch nog genoeg geestkracht weet op te brengen
om de communistische gedachtengang te beïnvloeden.
6-12-'65
J. Oomes

België

Koningin Elisabeth
Op 24 november overleed Koningin Elisabeth, 89 jaar oud. Tijdens haar lange leven
is zij getuige geweest van diepgaande maatschappelijke en politieke veranderingen.
Haar ervaringen strekten zich uit van het nog half feodale bestaan van de hoge
Duitse adel in de 19e eeuw tot de collectivistische regimes van vandaag waarvoor
zij een soms bevreemde sympathie liet blijken. Bij verschillende schokkende
gebeurtenissen is zij persoonlijk betrokken geweest.
Er zou over haar toch wel iets anders te schrijven zijn dan wat de Belgische
journalistiek bij gelegenheid van haar overlijden heeft opgedist. Een soort
vaderlandse geschiedschrijving die Koning Albert en Koningin Elisabeth van alle
menselijke trekken beroofd heeft en hen het verstarren tot clichés van slecht
geconcipieerde toneelhelden, heeft gemaakt dat zij eigenlijk al heel lang dood zijn.
Over belangrijke historische problemen, zoals b.v. de rol welke Albert en Elisabeth
tijdens de eerste wereldoorlog gespeeld hebben bij het totstandbrengen van
contacten met Duitsland via hun Duitse verwanten, werd met geen woord gerept.
Geen enkele poging werd ondernomen om eindelijk eens duidelijk te maken welke
houding Elisabeth tijdens de tweede wereldoorlog
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en daarna aangenomen heeft, toen de dynastie een crisis doormaakte waarvan de
gevolgen nog steeds op het vorstenhuis drukken. Bijna niets werd gezegd over het
feit dat Elisabeth de Vlamingen in dit land steeds op een ergerlijke wijze genegeerd
heeft. Een van de oorzaken waarom vele Vlamingen zich zo weinig met het Belgische
staatswezen verbonden voelen, is te zoeken in de gedragingen van het vorstenhuis.
Terwijl Elisabeths optreden tijdens de eerste wereldoorlog haar een populariteit
bezorgde die ze tot aan haar dood bleef bewaren, heeft zij anderzijds door haar
vlaamsvijandigheid - men kan haar optreden in vele omstandigheden niet anders
interpreteren - de negatieve instelling van vele Vlamingen tegenover België bevestigd.
Men zal het haar, wie het zeker niet aan geestelijke en culturele belangstelling
ontbrak en die in dat opzicht van een ongewone werkzaamheid getuigde, moeilijk
kunnen vergeven dat zij aan de Vlaamse Beweging, die toch een van de belangrijkste
fenomenen is geweest welke het geestelijk aanschijn van dit land tijdens haar leven
bepaald hebben, zo geringschattend voorbij gegaan is.
Dit alles hangt misschien samen met het geestelijk klimaat waarin zij leefde, in
het bijzonder met de supra-nationale oorsprong van de Europese dynastieën. Deze
zijn een overblijfsel van middeleeuws-feodale staatsopvattingen volgens welke
vorsten en vorstinnen door huwelijk en erfrecht nu eens aan het ene, dan weer aan
het andere politieke complex verbonden waren (soms aan verschillende tegelijk),
zonder dat hiervoor de collectieve instemming van de bevolking vereist was. Na de
Franse Revolutie heeft het koningschap zich in vele gevallen uitstekend, zij het niet
zonder schokken, aan de nieuwe politieke opvattingen aangepast. Met name is de
monarchie in België, die toch ontstaan is uit een geslacht dat vroeger nooit enige
band met België had gehad, een van de goed geslaagde voorbeelden van
interpenetratie van de overgeleverde en de nieuwere staatsopvattingen. Dat er
echter toch barsten zijn, bleek duidelijk na 1944 in de jaren van de Koningskwestie,
en blijkt nu nog dagelijks uit de onwennigheid die de betrekkingen tussen vorstenhuis
en openbare opinie kenmerkt. Doorgaans zoekt de publicistiek haar toevlucht in
conventionele vleierijen, die door de koninklijke omgeving in de hand worden gewerkt.
Iedere journalist weet b.v. dat de stijl waarin wij dit thema hier behandelen, in hoge
kringen helemaal niet op prijs gesteld wordt en tot onaangename gevolgen kan
leiden. De meesten gaan die dan maar uit de weg en betokkelen de conformistische
snaren.
Objectieve waarnemers kunnen niet wensen dat op een kunstmatige manier aan
de dynastie een einde zou gesteld worden. De Vlamingen, die het vorstenhuis na
1945 gered hebben zonder dat ze daarvoor ooit een concreet blijk van dankbaarheid
of waardering mochten ondervinden, zijn in overgrote meerderheid nog steeds
royalistisch. Maar de integratie tussen vorstenhuis en volk is zeker niet bestendig
en staat vaak onder sterke druk. Het feit dat zoiets nooit wordt uitgesproken en dat
anderzijds de waardigheid van het vorstenhuis bestendig bedreigd wordt door een
infantiele vorm van publiciteit rond prinsen en prinsessen, maakt alles nog veel
moeilijker. Men zou misschien beter moeten verduidelijken dat een positieve houding
tegenover de dynastie geen synoniem hoeft te zijn van slaafse vleierijen in
hovelingenstijl, noch van kinderachtige
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sentimentaliteit. Anderzijds blijft als een hypotheek op de betrekkingen tussen
Vlaanderen en de dynastie het feit wegen, dat de huidige koning en koningin, wier
officieel optreden in het openbaar steeds correct is, tenslotte uitsluitend in een
Franse sfeer leven en omringd zijn door een hofhouding die minachtend op
Vlaanderen neerkijkt wanneer ze dat ongestraft meent te kunnen doen.

Universiteit Leuven
De Universiteit te Leuven is een tweetalige universiteit, waar de Vlaamse inslag nog
altijd overschaduwd wordt door traditionele machtsposities van Frans-taligen en die
als tweetalige entiteit geen harmonische betrekkingen gevonden heeft met de
geografische en culturele ruimte waarin ze zich bevindt.
Een keerpunt in de evolutie, van Vlaamse zijde dan, lijkt het standpunt te zijn dat
op 16 november ingenomen werd door de Leuvense sectie van de Vereniging van
Vlaamse Professoren: ‘Het is meer dan tijd dat Vlaanderen te Leuven zijn eigen
universiteit verwerft als autonome instelling met eigen beheer, eigen bestuur, eigen
begroting en eigen infrastructuur. Autonomie behelst beslissingsrecht. Aangezien
het andersdeels psychologisch en sociologisch onmogelijk gebleken is een
belangrijke universiteit in stand te houden in een vreemd taalgebied zonder de
gaafheid van dit laatste aan te tasten, bestaat de enige gezonde oplossing erin de
Franstalige universiteit in te planten in Wallonië, waar zij trouwens in gunstiger
voorwaarden haar rol ten bate van de Waalse katholieke gemeenschap kan
vervullen’.
Ook de Vereniging van het Nederlandstalig wetenschappelijk personeel van de
Leuvense universiteit, Lovan, heeft zich in deze zin uitgesproken. Deze stellingen
stemmen niet overeen met de Waalse actieprogramma's, welke integendeel
aansturen op het scheppen van een uitgebreide tweetalige driehoek,
Leuven-Brussel-Waver, waaraan Vlaams Brabant ten offer moet vallen. Hierrond
wordt op het ogenblik druk geageerd, aan beide zijden met zo veel hardnekkigheid,
dat het onwaarschijnlijk lijkt dat er nog een compromis kan gevonden worden.

Congres B.S.P.
De crisis in de Belgische Socialistische Partij is niet bezworen. Dit bleek uit het
jongste partijcongres (11-12 december). Er loopt iets mis met de verhouding tussen
de gematigde en de minder gematigde vleugel, met de verhouding tussen de
Vlamingen en de Walen, en met de socialistische pers.
Deze laatste bevindt zich financieel en geestelijk in een moeilijke situatie. De
oplagen zijn niet in verhouding met het aantal kiezers, m.a.w. het socialistische
kiezerskorps wordt geestelijk en propagandistisch voortdurend beïnvloed door
factoren waarop de partij weinig vat heeft. In socialistische kringen zoekt men nu
naar een middel om via de overheid de inkomsten van de socialistische pers te
verhogen.
Zweden levert er een voorbeeld van hoe men dan gaat zoeken naar vormen van
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overheidssubsidiëring, terwijl ook via een fondsvorming door commerciële televisie
verschillende formules denkbaar zijn welke die bladen kunnen helpen welke op de
particuliere publiciteitsmarkt niet aan hun trekken komen. Daarnaast zijn er in
West-Duitsland voorbeelden van subsidiëring van de (grote) partijen. Dat het hier
om problemen gaat met een vérstrekkende achtergrond en die de grondslag zelf
van de democratie raken, hoeft geen betoog. Welke standpunten gaan de
verschillende partijen en bladen hier tegenover innemen? Op het partijcongres werd
dit alles nog niet zo duidelijk gezeegd. Het zwaartepunt van de debatten lag meer
op twee andere kwesties: de verkiezing van het nieuwe bestuur (de heren Collard
en Van Eynde werden herkozen als voorzitter en onder-voorzitter, maar een niet
onbelangrijke minderheid onthield zich) en de vraag of de B.S.P. in haar statuten
een clausule zou opnemen ter bescherming van de minderheid, m.a.w. de
mogelijkheid dat met twee derden van de Waalse (of Vlaamse) stemmen een
meerderheidsbesluit ongedaan gemaakt wordt. M.a.w. de overheveling van de
artikels 3bis en 38bis van het ontwerp van grondwetsherziening naar de standregelen
van de B.S.P. Ondanks de druk van een Waalse minderheid kwam dit er op het
congres niet door. De hele problematiek werd overgemaakt aan een commissie.
14-12-'65
H. de Bruyne
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Forum
Onverteerbare taal in de kerk
Een student in de moderne talen krijgt in zijn eerste studiejaren werkcolleges in
vertalen. Pas als hij blijkt geeft, dit onderdeel naar behoren te beheersen, kan hij
zijn studie voortzetten. Kiest die student later als beroep het leraarschap, dan zal
zijn dagelijks werk voor een zeer groot deel daarin bestaan, dat hij zijn leerlingen
het vertalen bijbrengt.
Op het eindexamen van de middelbare school vormt de vertaling praktisch de
grondslag bij het bepalen van het cijter voor de vreemde taal.
Leraren moderne talen - het volgt uit de aard van hun vak - zijn geroutineerde
vertalers. Ze hebben ervoor gestudeerd en ze brengen het dagelijks in praktijk. Het
voortdurende contact met de taal van de jeugd, behoedt hen voor verstarring. Zij
stimuleren het gebruik van zuiver, van vreemde smetten vrij Nederlands en
ondergaan vanzelfsprekend invloed van de taal zoals die door de aan hun zorgen
toevertrouwde jeugd gebruikt wordt.
Die jeugd leert een vertaling maken als middel om door te dringen in begrip van
de vreemde taal. Ze kunnen nog niet ‘echt vertalen’, evenmin als de knaap met een
goed cijfer voor wiskunde al een diploma ingenieur op zak heeft.
Bij het lezen van de ons tegenwoordig aangeboden vertalingen van de liturgische
teksten, ontkomt men niet aan de indruk, dat er weinig rekening is gehouden met
de gangbare eisen die althans het onderwijs aan vertalingen stelt. Ziehier een paar
citaten.
Van een heilige wordt gezegd: ‘En zijn tong zegt, wat recht is’. Bedoeld is
waarschijnlijk ‘juist, goed, waar’, maar ‘recht’ is een germanisme en kan de toets
van de kritiek als vertaling niet doorstaan.
Waarom wordt steeds het woord ‘nimmer’ gebruikt, terwijl ‘nooit’ een goed en
algemeen gangbaar Nederlands woord is?
‘In het midden der Kerk, heeft God hem de mond geopend’. We krijgen hier de
associatie met een tandarts, die midden in de kerk praktijk houdt.
‘En zijn macht verheft zich met eer’. Een volkomen onbegrijpelijke zin. Men kan
zelfs niet meer vermoeden, wat er oorspronkelijk bedoeld werd.
Een uitdrukking, die nogal eens terugkomt, is ‘het offer van lof’, wat de priester
aan God aanbiedt. Men realiseert zich blijkbaar niet bij deze vertaling, dat het woord
‘offer’ voor de mens van onze tijd geen levende inhoud meer heeft. Voor een andere
maatschappij, waar in de steden de offertempels dagelijks in gebruik zijn en waar
men op het land offers brengt op iedere heuvel en onder iedere hoge boom, is een
offer een reëel begrip. Bij ons denkt men allereerst aan geld en ik vrees, dat de
diepere betekenis, die de geleerden met veel uitleg aan dit woord wensen te geven,
toch maar zelden tot de mensen doordringt. In het Latijn staat ‘sacrificium’, een veel
kernachtiger woord, waarin het begrip ‘sacer’ - ‘heilig’ doorklinkt. Maar goed, laat
er ‘offer’ staan, doch wat doet dit ‘lof’ erbij? Dat is bedoeld als vertaling
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van het woord ‘laudis’. ‘Laus’ is ‘lof’, ‘laudis’ is de tweede naamval, in het Nederlands
gevormd door ‘van’. Zo wordt het dus ‘van lof’. Heel aardig voor de kleine jongen
van de eerste klas, maar in een vertaling van een eindexaminandus zou het
bedenkelijk klinken. En ten gebruike van het maatschappelijke leven schiet het totaal
tekort. Lof komt voor in uitdrukkingen als ‘iemand lof toezwaaien’. Dit wil echter niet
zeggen, dat men dit woord van de bijbehorende uitdrukking los kan maken en
zelfstandig gebruiken, aslof de jubilaris de hem toegezwaaide lof in een koffertje
mee naar huis kan nemen. Een offer van lof is maar een dubieus geheel.
Op gevaar af vervelend te worden, moet ik dan nog iets zeggen over die tweede
naamval ‘laudis’. Ik dacht, dat de betekenis van de genitief in het latijn toch wel iets
gevarieerder is dan alleen maar ‘van’. Hij bepaalt hier de kwaliteit van het offer.
Wat hier aan een enkel voorbeeld is gedemonstreerd, zet zich bij de tegenwoordige
Nederlandse liturgische teksten overal voort.
Daar zijn de genitieven. ‘Lam Gods’, ‘Moeder Gods’, ‘des Heren’ en nog vele
andere. Genitieven werden 50 jaar geleden door het onderwijs al afgewezen als
verouderd en niet meer in overeenkomst met het toen geldende spraakge-bruik.
Dan wordt het toch wel tijd, dat wij ons langzamerhand een beetje aan gaan passen.
Een klassiek voorbeeld van een germanisme is de herhaaldelijk gebruikte
uitdrukking ‘tot mij komt’. ‘Heer, ik ben niet waardig, dat gij tot mij komt’. Wij zeggen
nog steeds in het Nederlands bij iemand komen. En niet enkel in deze zin staat
komen met ‘tot’, maar overal waar men dit werkwoord tegenkomt, alsof er met
schabionen is gewerkt bij de vertaling en niet iedere zin zijn eigen nuances heeft.
‘Waardig’ is, om op dit woord over te gaan, hier verkeerd gebruikt. We spreken
van een waardige gang of houding. Maar je kunt niet van iemand zeggen: ‘Kijk, daar
heb je hem; hij is waardig’. Ook kun je niet zeggen: ‘Hij is waardig, dat hij mij
ontvangt’, evenmin als je zegt: ‘Hij is vaardig, dat hij een fiets repareert’ of van een
knappe gastvrouw: ‘zij is knap, dat zij gasten ontvangt’. ‘Toon ons Heer, Uw
barmhartigheid’ - het Duitse ‘zeigen’. Wij zeggen ‘laten zien’. Of vragen de dames
tegenwoordig in de winkel: ‘Toon ons, juffrouw, uw japonnen’. De bevelende toon
van dat zinnetje uit de toonkamer van O.-L.-Heer doet niet erg prettig aan.
God krijgt nog meer bevelen. ‘En schenk ons Uw heil’. Sinds wanneer zeggen
onze kinderen: ‘Vader, schenk mij een kwartje’. Nu is het heil wel meer waard dan
een kwartje, doch daaruit volgt alleen, dat je er niet zo arrogant om vragen moet.
Wat is dat heil eigenlijk? De officiële vertaling schijnt het goed te weten. Zo lezen
we in een Communiegebed: ‘opdat ons offer aan U ons het heil schenke’, of elders
‘Bewerk het heil van allen met wat ieder heeft opgedragen ter ere van uw majesteit’.
Een heilige wordt beschreven als ‘dienaar van het eeuwig heil’ en wij kennen Maria
als ‘aanvang van ons heil’. Het is allemaal erg mooi, maar ik twijfel er toch een beetje
aan, of hier niet een prachtige stoplap te pas en te onpas op de zwakke plekken
wordt genaaid. Het woord heil schijnt daar gauw aanleiding toe te geven. Over de
kwaliteit van de geciteerde zinnen zullen we maar bescheiden zwijgen. Ze zijn
eenvoudig ongenietbaar.
Graag wilden we, dat God ons gebed hoorde en verhoorde. Kunnen we dat niet
iets menselijker uitdrukken dan met deze zin: ‘En mijn roepen kome tot U’? Zo
kunnen we verder gaan, woord voor woord en zin voor zin. Er is maar één ding waar
ik verbaasd over sta, de lankmoedigheid, waarmee ons gelovige volk deze
taalgewelddadigheden over zich heen laat gaan. Men hoort wel eens protesten en
men hoort wel eens variaties: de mensen veranderen de tekst en maken er een
eigen zin van. Doch over het algemeen schijnt men zich neer te leggen bij het
onbegrijpelijke. Dat is men nog van het Latijn gewend. De godsdienst en met name
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de liturgie is iets, wat je over je laat komen, een plicht, waar je je aan onderwerpt.
God spreekt nu eenmaal in boekdelen.
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Vroeger spraken we van ‘Heer, ontferm u onzer’ of ‘Heer, ontferm u over ons’, maar
het Kyrie eleison is afgesneden, zoals men dat eens met schilderijen deed die te
groot waren voor het muurvlak waar ze voor bestemd waren. Het houdt op als een
door storing onderbroken film: ‘Heer, ontferm U’.
Waarom geeft God in het Gloria zijn vrede enkel aan de mensen die Hij liefheeft?
Dit is een nieuw geluid, maar toch echt geen prettig gehoor en het lijkt mij in de tijd
van de oecumene wel het laatste waar wij op zaten te wachten. Als de priester de
H. Mis begint, verheugt hij zich. Hij zegt, dat hij mag opgaan naar het altaar. Voor
de Joden was het gaan naar de heilige stad, waar zij met name op het tempelplein
vrienden en bekenden, stamgenoten, de leden van hun uitverkoren volk ontmoetten,
een grote blijdschap. Ook andere volkeren organiseerden dergelijke feesten in hun
tempelsteden. Zo wordt het volk bijeengebracht en voelt men zich met elkaar
verbonden. Of nu die altaren zo belangrijk waren, waag ik te betwijfelen. Het ging
om de ‘Kerk’, de gemeenschap der gelovigen. De priesters praten natuurlijk graag
over het altaar, want daar staan zij achter. Waarom zeggen ze niet, dat ze zich
verheugen, omdat ze de kerk binnengaan - dat doen ze toch, ze hebben toch graag
een volle kerk - en ze zouden zich op die manier één kunnen voelen met de ‘Kerk’,
de gemeenschap der gelovigen.
Maar goed; de priester zegt, dat hij naar het altaar gaat (opgaan heeft geen zin)
en wel ‘naar de God van zijn vreugde’. Zo zou het kostschoolkind, dat naar huis toe
gaat, moeten zeggen, dat het gaat ‘naar de familie van zijn vreugde’! God is onze
Vader, Hij helpt ons, Hij staat voor ons klaar, Hij staat op ons te wachten. Ons
kostschoolkind zegt nu: ‘Mijn hulp is in de naam mijner ouders’. Het kind heeft een
slecht rapport mee naar huis gebracht. Vader is boos, maar het is Moeder, die de
tranen droogt. Of luidt de zin: ‘moeder, die droogt de tranen’? Waarom dan: ‘Lam
Gods, dat wegneemt de zonden’? Een hortende zin. Waarom toch?
Van Maria wordt ons vermeld, dat zij ‘in de heerlijkheid’ is. Had die mededeling
niet even kunnen wachten? Het gebed wordt erdoor onderbroken. En wij vragen
ons af, waar Petrus, Paulus en Andreas zijn. Want over hun verblijfplaats wordt
niets meegedeeld.
‘En met uw geest’. Een andere bron van ergernis. Een geest is zoiets als een
spook. Er zijn gelovigen, die steevast zeggen: ‘En met uw H. Geest’. Ze proberen
zin te geven aan deze onbegrijpelijke uitroep, die in alle geval wel eens ernstig
onder de loupe mag genomen worden.
Wij worden bij herhaling toegesproken als ‘broeders’. Wij zijn echter geen
‘broeders’. Dat zijn in het gewone spraakgebruik de leden van een religieuze
Congregatie: ziekenbroeders, onderwijsbroeders en vele anderen. Ook helpt het
niet, daar de aanspraak ‘zusters’ aan toe te voegen, want het kerkvolk is
samengesteld uit mannen en vrouwen, jongens en meisjes, zelfs kleuters en baby's
op zijn tijd, maar de broeders en de zusters zijn er maar zelden bij. Er wordt hier
dus een taal gebruikt die niet aan de normale omstandigheden beantwoordt.
Vertalen is een kunst. Maar niet iedere vertaler is of kan een kunstenaar zijn. Wel
mogen wij van hem verlangen, dat hij zijn handwerk goed verstaat. Daar hangt
teveel van af. Taal is namelijk neerslag van het leven. Ieder mens gebruikt de taal,
niet zoals hij een fiets gebruikt of een stuk zeep, maar van binnenuit. Hij maakt zijn
taal terwijl hij spreekt. De woorden worden hem aangereikt als kind en zijn hele
leven lang, niet als blokken uit een blokkendoos, maar rechtstreeks door een levend
mens, gevuld met menselijke waarden, die de man of de vrouw van wie hij die
woorden krijgt, er persoonlijk aan hecht. Hij neemt die waarden gedeeltelijk over,
doet er ook iets van zichzelf bij - hij interpreteert het woord op zijn eigen manier -
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en naargelang hij het langer bezit, zal het meer inhoud krijgen van hemzelf. Ieder
door een mens gebruikt woord heeft in het gebruik een individueel cachet en een
algemeen. Aan het algemene kenmerk wordt het door de
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persoon die het opneemt, hoort of leest, herkend, maar die hoorder of lezer kan niet
anders dan er zijn eigen persoonlijke opvatting in leggen. Zo komt het gehoorde of
gelezen woord tot leven.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor woorden, maar voor zinnen, uitdrukkingen,
constructies en alle andere modulaties die in de menselijke taal worden gevonden.
Een woord heeft geen onveranderlijke, statische betekenis, maar leeft. En wel
twee maal, in de persoon die het uitspreekt, en anders in de persoon die het hoort.
In het tussenstadium is het dood, althans voor het grootste deel. Het kan namelijk
weer tot leven worden gewekt. Een geschreven tekst mist veel aan leven, wat de
gesproken tekst bewaart. Het gesproken en terstond gehoorde woord komt als het
ware levend over, terwijl het geschreven woord eerst tot leven moet worden gebracht.
Hoe langer het geleden is dat een tekst geschreven werd, des te moeilijker is het,
hem weer tot leven te brengen. Van de studenten in de klassieke talen verlangt men
geen moderne vertaling, maar eerder begrip voor de structuur van de voorgehouden
tekst. Een Middeleeuwse tekst leert men interpreteren, niet vertalen. En er zijn oude
teksten in onbekende talen, die wij niet kunnen lezen, omdat wij het contact met het
leven van die taal verloren hebben. Geschreven taal zal er daarom ook anders uit
moeten zien dan gesproken taal, omdat de functie van de aanwezige, sprekende
mens door het geschreven woord moet worden overgenomen. De gelezen tekst zal
de gedachten moeten opwekken, die de schrijver wilde suggereren.
Het zijn juist de dichters, die de kunst verstaan de lezer te activeren. Een dichter
weet gevoelens op te wekken, voorstellingen op te roepen, begrippen wakker te
maken, die voor de lezer tot een levend beeld worden. Hij houdt de aandacht
gespannen, heeft verrassingen in petto en vermijdt vaagheden die de lezer in een
vacuüm doen wegzinken. Hij laat niets aan het toeval over en hij wil ook met zorg
worden gelezen. Hij is een intuïtief en uitzonderlijk kenner van het menselijke leven.
De dichter die zich in zijn tekst heeft ingeleefd, is uiteraard een goed vertaler.
De vertaling van een zo belangrijke tekst als het Misformulier zouden wij graag
zien toevertrouwd aan technisch bekwame vertalers en als het kan aan mensen
voor wie de taal een levende bron van inspiratie vormt.
Alleen als men er vanuit gaat, dat de gesproken tekst ook een gehoorde tekst is,
kan men de enkele bovengenoemde en de vele andere gewelddadigheden, waarmee
onze tegenwoordige vertalingen van de liturgische teksten belast zijn, vermijden.
Niet iedereen leest, er zijn ontzettend veel mensen - mogelijk meer dan de helft
van de bevolking van ons land - die nooit een boek of een artikel of zelfs maar een
krant lezen. Voor hen is de gesproken en voorgelezen tekst bedoeld, voor hen moet
hij verstaanbaar zijn. Dit is een deel van de prediking en misschien wel het
belangrijkste.
De taal is levend, varieert van eeuw tot eeuw, van jaar tot jaar, van dag tot dag
en van mens tot mens. Men moet zich daarom niet te veel vastleggen op een
constante, stabiele vertaling. Die is onmogelijk. Zoals er niets in deze wereld
standhoudt, maar alles blootstaat aan verandering en slijtage, zo zal ook de beste
vertaling op het moment dat hij gereed is, al begonnen zijn te verouderen. Men zal
met deze realiteit rekening moeten houden en opening moeten laten voor
vernieuwing. Het betrekkelijke van zelfs de beste vertaling zal ons ervan weerhouden
iets te zoeken wat niet eens bestaat.
Maar er is nog iets anders. De taal is namelijk eigendom, persoonlijk, karakteristiek
bezit van ieder mens. Dat geldt van zijn haren en de vorm van zijn gelaat en de
bouw van zijn lichaam, de gedachten die hem bezielen, en de gevoelens die hem
bewegen. De taal drukt zijn wezen uit. En we moeten eerbied hebben voor het
eigene van zijn wezen. We mogen ook zijn taal geen geweld aandoen. We moeten
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geen taal spreken die de zijne niet is, en we mogen hem nog veel minder dwingen
een taal te spreken die de zijne niet is. Hem keer op keer dingen laten zeggen die
hij uit
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zichzelf nooit in de mond zou nemen, is de ergste geestelijke dwang en kan alleen
maar ongelukkige gevolgen hebben. De Kerk zou zich voor zulke dingen moeten
hoeden. Zij is geen tiran, maar een moeder en een moeder tracht haar kinderen te
verstaan. Ik krijg niet de indruk, dat er veel moeders hebben meegewerkt aan de
vorming van onze nu gebruikte liturgische teksten.
H. Berndes S.J.

Godsdienstsociologie in Vlaanderen: onontgonnen gebied
Het Centrum voor Socio-religieus Onderzoek van de Leuvense Universiteit
organiseerde op 6 november 11. een colloquium voor vakmensen en
belangstellenden over de situatie van de godsdienst-sociologie in Vlaanderen. Het
is een feit dat deze wetenschap in het Vlaamse land nog niet de waardering geniet
die ze b.v. kent in Nederland, waar ze volle bestaansrecht heeft verworven. Over
het algemeen werd het socio-religieus onderzoek bij ons nog niet geïntegreerd als
een noodzakelijke voorwaarde voor een verantwoorde pastoraal. De drie referenten
wezen, althans impliciet, op dit tekort. Men verdedigde de noodzakelijkheid van de
godsdienstsociologie voor een efficiënte pastorale planning; er werd gewezen op
de talrijke lacunes die er op het gebied van het socio-religieus onderzoek in
Vlaanderen bestaan; de stelling werd geponeerd dat men er toe moet komen om
buiten elke pastorale bekommernis om de godsdienstsociologie ook als wetenschap
te beoefenen.
Drs. L. Vranckx, die nader inging op ‘de werking van de bisdommen’, releveerde
het belang van de diocesane centra waar de pastorale richtlijnen omschreven kunnen
worden op basis van de socio-religieuze discipline. Een eerste elementaire opdracht
van het diocesaan bureau is dan ook het verzamelen van het noodzakelijke
informatiemateriaal ten einde te komen tot een waarachtige ‘community organization’
en een verantwoorde ruimtelijke ordening.
In een probleemstelling van het socio-religieus onderzoek in Vlaanderen wees
Dr. J. Kerkhofs S.J. op de vrij grote sociologische produktie van de laatste jaren.
Toch vertonen deze sociologische onderzoekingen over het algemeen dezelfde
karakteristieken: ze zijn overwegend sociografisch van aard en werden praktisch
nooit in groepsverband verwezenlijkt. Studies over kerkelijke structuren en
binnenkerkelijke beslissingsvorming, over de verhouding tussen katholieke en
neutrale instellingen, over de zin en de onzin der christelijke standsorganisaties,
over de religieuze orden en congregaties ontbreken. Men slaagde er nog niet in
een typologie van de parochies te ontwerpen en een omschrijving te geven van de
invloed der grote communicatie-media. Een diepte-onderzoek van de typische
trekken der godsdienstigheid in Vlaanderen bestaat niet. Men weet heel weinig over
1
de geloofsbeleving en de religieuze houding van de arbeiders , de intellectuelen
e.a., over de levensopvatting van diegenen die zogenaamd tot geen enkele ideologie
behoren, over de verhouding leek-geestelijke, over de opvatting der
andersdenkenden over de katholieken en omgekeerd. Wordt er ten anderen reeds
aan gedacht, de weerslag te onderzoeken van de postconciliaire veranderingen op
de mentaliteit van gelovigen en niet-gelovigen?
Drs. K. Dobbelaere behandelde de godsdienstsociologie als wetenschappelijke
discipline. Hij stelde vast dat aan vele onderzoekingen geen werkhypothese ten
grondslag ligt en dat het uitdiepen en scherp stellen van de methodologie te wensen
over laat. Concreet wees hij op de noodzaak om de activiteiten te coördineren en
1
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om een research-instrument te creëren ten dienste van de wetenschapsmensen en
het hoger onderwijs.
Om verschillende redenen meenden wij het belang van dit gespreksforum te
moeten onderstrepen. Het bracht een aantal mensen samen die ieder op hun gebied
bezig zijn met de godsdienstsocio-
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logie, haar noodzakelijkheid en haar mogelijkheden. Voor de
pastoraal-geënga-geerden op dit colloquium bleek het evident dat het hoog tijd
wordt, door middel van de sociologische en sociaal-psychologische
onderzoekstechnieken te komen tot een zo objectief mogelijke analyse van het
pastorale veld. Toch schijnen sommige kerkelijke leiders en mensen uit de praktijk
dit niet zo evident te vinden. Zoals een van de voordrachtgevers het formuleerde,
is er van katholieke zijde dringend een ‘mentale reconversie’ nodig.
Men constateert immers dat pastoraal gezien, de industriële maatschappij met
haar waarden en mogelijkheden, haar eigen vormgeving en dynamiek nog niet
positief werd geïntegreerd. Men heeft zich mentaal te lang met de statische, gesloten
en homogene maatschappijvorm uit het verleden geïdentificeerd, terwijl men in
verweer tegen de dynamische, open en pluralistische samenleving taboe's heeft
gecreëerd die de kloof tussen kerk en wereld nog verbreed hebben. Men denke
maar aan de vooroordelen tegenover het industrialisatie-proces en de groeiende
socialisering; aan de traditionele argwaan voor het stedelijk levensmilieu en zijn
‘ongecontroleerde’ gedragspatronen, voor het contact met andere
levensbeschouwingen enz. In kerkelijke kringen heeft men maar al te vaak het failliet
betreurd van de relatieve veiligheid en geborgenheid van het sociaalreligieus
gecontroleerde plattelandsmilieu in plaats van positief de mogelijkheden te waarderen
welke voortvloeien uit een samenleving die een beroep doet op een meer persoonlijke
geloofsbeleving. De desintegratie van de gesloten gemeenschap is sociaal en
cultureel een wistpunt geweest; op religieus gebied is ze negatief uitgevallen. Is dit
niet te wijten aan het feit dat de kerk gedurende te lange tijd de realiteit vanuit
vooropgezette ‘dogmatische’ categorieën heeft benaderd en te weinig het zoekende
en experimentele moment in haar denken een plaats heeft gegeven? Reeds in 1917
schreef Teilhard de Chardin aan P. Fontoynont: ‘Je suis frappé de ce fait que l'Eglise
manque à peu prés complètement d'organe de recherches, à la différence de tout
ce qui vit et progresse autour d'elle.... ’.
Wil men het contact met de werkelijkheid herstellen, dan moet men eerst die
werkelijkheid leren kennen in al haar facetten. Eén van de kostbare middelen daartoe
is het godsdienstsociologisch onderzoek. Dit betekent dat men van kerkelijk
standpunt uit dit instrument positief gaat waarderen, en - zoals het op het colloquium
verschillende keren naar voren kwam - dat men toekomstige priesters en apostolisch
geïnteresseerden vertrouwd maakt met de elementaire sociologische inzichten.
Door het organiseren van ‘post-graduate’ studies moet men de practici in staat
stellen zich bij te werken en de reeds bestaande instituten en centra moeten door
daadwerkelijke steun genoeg armslag krijgen om hun opdracht deskundig te kunnen
vervullen.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat men dit ‘aggiornamento’ eens te meer gaat
beschouwen als een louter binnenkerkelijk opportunisme. In feite gaat het om een
noodzakelijke voorwaarde opdat de Kerk haar dialoog met de wereld ernstig zou
kunnen aangaan. Zoals Teilhard in bovenvermelde brief voortgaat: ‘... elle (l'Eglise)
ne gardera la Foi lumineuse, pour ses enfants et les étrangers, qu'en cherchant de
cette recherche qu'on sent être une question de vie ou de mort.... Donc, il faut que,
sous le controle de l'Ecclesia docens, s'organise, se développe, l'Ecclesia quaerens’.
Ongetwijfeld zal men van kerkelijke zijde voor pijnlijke verrassingen komen te staan.
Vele heilige huisjes zullen wellicht omver worden gehaald. Maar alleen de waarheid
kan ons bevrijden.
M. Van Gijsegem
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Een jaar Concilium
Concilium, Internationaal tijdschrift voor theologie, heeft met een nummer over de
H. Schrift zijn eerste jaargang afgerond. Tien welgevulde nummers, ontstaan uit de
samenwerking van een grote groep bekwame theologen met acht uitgevers, in
zeven talen, vormen het eerste indrukwekkende resultaat van een initiatief dat
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ontstaan is bij het begin van het Tweede Vaticaans Concilie. Er mag nog even
herinnerd worden aan enige bekende namen die onder het twintigtal leden van de
hoofdredactie worden aangetroffen: L. Alting van Geusau, L. Baas, Y. Congar, Hans
Küng, H. de Lubac, Karl Rahner, E. Schillebeeckx. Het is onmiskenbaar een gelukkig
teken van grote vitaliteit dat een aantal theologen die overbezet waren met
conciliewerkzaamheden tegelijkertijd ook dit nog hebben tot stand gebracht. Ze
hebben niet willen wachten tot het concilie achter de rug was, maar ze hebben direct
al een orgaan, een werkruimte geschapen waarin de dialoog van het concilie kon
worden voortgezet.
De opdracht die men zich gesteld ziet, is verre van gemakkelijk. Het tijdschrift wil
geen exponent zijn van een bepaalde school of groep. Het wil geen huisorgaan zijn
van de beroepstheologen en moet daarom het onderonsje van de vakbroeders die
het tegen elkaar hebben en voor elkaar schrijven, doorbreken. Zo'n internationaal
tijdschrift, dat wil spreken tot allen, kan ook niet uitgaan van of inspelen op lokale
problemen. De bedoeling stond in het eerste nummer door Rahner en Schillebeeckx
aldus geformuleerd: ‘In dit tijdschrift willen echte wetenschapsmensen van de
theologie zich richten tot de mannen van het praktisch werk in de Kerk, van wier
beslissing en daad veel in de Kerk afhangt en die, ook op grond van de ervaringen
van het concilie, weten dat de beslissingen van de praktijk en de verkondiging van
het evangelie in deze tijd ook iets moeten leren van de echte theologische
wetenschap (zoals natuurlijk ook omgekeerd)’.
Aan de hand van een enquête hebben redactie en uitgevers (voor Nederland
Paul Brand, Hilversum) zich bezonnen op de vraag of het tijdschrift aan de
verwachtingen heeft beantwoord. De verspreiding is een groot succes geworden.
Met een totaal van 39.450 verkochte exemplaren rekent men dat maandelijks een
lezerspubliek van minstens 100.000 personen bereikt wordt.
Maar de reacties van de lezers behelzen ook bezwaren: ‘De artikelen zijn te lang
en te zwaar, te technisch, vaak cerebraal en onleesbaar door hun zware stijl; het
overdadig kritisch apparaat schrikt de zielzorger af’. Daarbij vond men ook dat de
keuze van de auteurs te Europees was.
Zoals altijd wanneer de onverstaanbaarheid van de theologie ter sprake komt, is
ook in het gezelschap van Concilium de roep opgekomen om ‘deskundige
vulgarisators’, herschrijvers, die het brood van de moeilijk verteerbare teksten kunnen
breken. In de brief echter die de hoofdredactie in het laatste nummer aan de lezers
richt en die van de hand is van Prof. Schillebeeckx, staat: ‘Duidelijk is in elk geval
geworden, dat niet anderen, maar de theologen zelf zich de zware ascese zullen
moeten opleggen, van de “rewriting” van hun eigen artikel’. Het is ook duidelijk dat
het hier voor Concilium niet gaat om een bijkomstige kinderziekte.
Het is als het ware de helft van de taak die men zich heeft opgelegd: spreken
voor allen. De brute scheiding van vorm en inhoud, waarbij dan de vorm aan andere
‘specialisten’ zou worden toevertrouwd, is afgewezen. De theologen moeten zichzelf
herschrijven. Dat kan een ander niet doen, want er is meer mee gemoeid dan
woordkeus en zinsbouw. Misschien zal menig theoloog tot de conclusie komen dat
hij weer van voorafaan moet beginnen. De redactie van Concilium weet dat ook,
want er is niet aangekondigd dat het tijdschrift leesbaarder zal worden, maar dat
het een meer pastoraal karakter zal krijgen.
De gegevens die de uitgevers hebben verstrekt bevatten enkele de
nieuwsgierigheid prikkelende cijfers. Over de afname door leken bijvoorbeeld:
Duitsland 30%, Nederland/België 25%, Portugal/ Brazilië 40%. En daartegenover
de Amerikaanse uitgave, die als fors boekwerk verschijnt, leken 5% en de Engelse
6,8%.
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W. Pisa

Jacques Hamelink
1

Wanneer ik hier wat uitvoeriger op een dichtbundel inga , dan is dat omdat een

1

Jacques Hamelink, De eeuwige dag. - 2e 44 pp., f 4,90.
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man met woorden bezig is die mij onweerstaanbaar in de oren klinken, woorden
die mij beïnvloeden en inspireren, kortom authentieke poëzie. Voorop wil ik nog
eens expliciet stellen, dat ik deze voorliefde, zoals dat is met elke affectie, niet
beredeneren kan; men stelle zich er dus niet te veel van voor. Om de dichter zoveel
mogelijk recht te doen wedervaren, zal ik hem hoofdzakelijk zelf aan het woord
laten. Enkele van de fragmenten die van zijn dichterschap voor mij een duidelijke
zaak maken, wil ik daarom zomaar, zonder enig verband, aanhalen:
(p. 8.... en hese geluiden
maakt de waakzaam blijvende zee
die verder sprakeloos is en inzicht
te pijndoend om uit te spreken vergt
van de mergheldere oude vissers (...)
een zaag vis draait zich verraderlijk als een hand om in hun verhaal.
(p. 15) mijn huid wordt bevleugeld met tastzin.
(p. 10 pluizen dreven door de volwassenen vergeten
gingen wij traag en ruziemakend huiswaarts
de roep van een naamloos geworden vogel vloeide uit in ons merg. (...)
(p. 17) Ook jij bent maar een donker begin
een begin van zwerven over een krimpend heideland

De drie afdelingen van de bundel (Delta - De zomer jij - De eeuwige dag) kunnen,
naar ik meen, het best afzonderlijk besproken worden.
In ‘Delta’ richt het beeldend vermogen zich bijna uitsluitend op de wereld waarin
de jeugd geleefd werd, topografisch het Zeeuws-Vlaamse land. Opvallend is dat
hierin niet de mensen op de voorgrond staan, zij zijn enkel sprookjesachtige figuren
of een soort halfgoden uit de onderwereld, vgl.:
‘en grootmoeders sponnen mijn roem in kelders’ of ook ‘en holbewoners schrobden
de paalronde keien’. Een duidelijk refereren aan het magische element in de realiteit
van de jeugd, ‘dat onvergetelijk kinderlijk schiereiland’, geven de volgende regels:
‘zo leefden wij hartstochtelijk eenzaam
bij de hoeven te onwijs te praatziek
om de taal te verstaan die dood toen de volwassenen leerde
schelpen en kiezelstenen immers nog waren
ons amulet ofschoon binnen de einder van sterven
wij wreder waren dan zelfs de zwaluwen wisten’.

Het zintuiglijke, onbekommerde leven, de onrust, het eigen tijdsbesef - iedere dag
een nieuw leven, een nieuw avontuur - alles wat eeuwig eigen aan de jeugd is,
wordt in een taal, schitterend als spervuur, verbeeld. Het ritme van deze gedichten
is dat van een natuurgebeuren, is dat van de jeugd. Het slot van het magistrale
gedicht ‘Delta’ wil ik u niet onthouden:
‘en nooit kan de zon zo nog opkomen
als toen ik mijn naam voor het eerst in de stijgers graveerde
toen ik een kalken ei uit het waggelend vogelhuis rolde
en het mikrofoongeruis knarste en zeilen
zal geen dag meer op zijn gespikkelde vlerken
sinds in mijn hangmat onder de balken
volwassen ik mij slapeloos wieg en vriesganzen
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helder nachtelijk roepen naar het voorgoed door tijd onteigend niemandsgebied’.

‘De zomer jij’ bevat hef desgedichten. Op onverhulde wijze spreekt de dichter zijn
erotiek uit. Liefde en liefdesleven worden voortdurend geassocieerd met verwonden
(met een mes) en vergiftigen, ‘het vroeg lijk van liefde’ en ‘een middag van gifgas
van bloedvergif’ en ‘als je me doorsteekt en minder maakt / dan een mens
messcherpe rilling’.
Hadden de Deltagedichten het ritme van de jeugd, deze volgen op wonderlijke
wijze een verloop, gelijkvormig met dat van de liefdesdaad, met name het uitstekende
titelgedicht doet dit. Vergelijken we ‘De zomer jij’ nog verder met ‘Delta’, dan springen
direct twee andere
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verschillen in 't oog. ‘Delta’ is voor het grootste gedeelte in de wijvorm geschreven,
‘De zomer jij’ in de jij- of ik-vorm; de jeugd wordt als iets collectiefs ervaren, terwijl
de liefde natuurlijk veel persoonlijker is, altijd gerealiseerd moet worden in een
ik-jij-verhouding.
Dan is er ook het taalgebruik dat in ‘De zomer jij’ veel soberder geworden is. Het
in ‘Delta’ nogal barokke gebruik van adjectieven en metaforen is opvallend
afgenomen.
‘De eeuwige dag’ is misschien de belangrijkste afdeling. De dichter houdt zich
hier, zo mogelijk, op een afstand van zijn materiaal. Hij concentreert zich op het
meest elementaire, op ‘de elementen’. Daarin verschijnt de mens opnieuw en
voorgoed als een holbewoner en hij wordt wat hij is, tovenaar gevangen in zijn eigen
kunsten, een stuk alchemie:
‘Bijna niets menselijks meer
in mijn bloed kommuniceren
kristal en plant en ster
een duister proces voltrek ik
onthullend landschappen blind en wit (...)
om één nieuw uit zichzelf geboren en brandend licht
ga ik mij onophoudelijk te buiten
in een onrustbarende aarden taal...’.

Alle kosmische perspectieven worden opengelegd, heel de wereldruimte, ‘daarin
de mens geschrokken in zijn hol / niet meer dan een speling van krachten / korrel
stofgrond in een bodemloze hand / onophoudelijk in de krijten tekening laat een
man / met waaiende manen de bliksem ontspringen / uit zijn vingertoppen worden
rivierlopen aan het licht gebracht’.
De eeuwige dag, dat is wanneer het volbracht is, wanneer ‘steenkool weer
plantengroei is geworden, wanneer de onthechting heeft plaatsgehad’. ‘De koude
nadert ook dit laatste huis’ en ‘de leegte zuigt steeds verder naar binnen en de
mens, ‘de mens is tegen maar weinig / bestand het gerucht van een herberg maakt
hem dronken’, hij gaat teloor, een vage verdwijnende nevel. Eeuwig zijn de koude
en duisternis, de leegte van de dood:
‘Als ik sterf kan geen weten veel groter dan nu zijn
hoewel ik een nieuwe ster schep de koude zal komen
als ik het voorgoed donker maak is de nacht niet dieper geworden
duisternis is even goed als licht’
en dan:
‘ieder ogenblik is eeuwig genoeg’.

Aan deze ‘ophelderingen’ behoeft niets toegevoegd; ze spreken duidelijke taal. Om
te besluiten neem ik twee regels die me boeien, uit het hart gegrepen zijn, zoals dat
heet:
‘... in zijn hoofd blijven zoveel klokken luiden
dat het hem duizelt’.

W. Raaijmakers

Nieuwe Nederlandse literatuur
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Van verschillende leden van de Vijftigersgeneratie verschenen weer nieuwe
gedichtenbundels. Van Remco Campert Hoera hoera (Bezige Bij), van Gerril
Kouwenaar Autopsie!anoniem (Querido) en van Hans Andreus Syntropisch (Holland).
C. Buddingh, die vroeger ook bij deze generatie ingedeeld werd, heeft blijkens
zijn laatste bundel Deze kant boven (Bezige Bij) zich helemaal aangesloten bij de
jongste stromingen in de Nederlandse poëzie.
Gust Gils' laatste bundel heet Een plaats onder de maan (Bezige Bij). In Voeten
en vleugels (Nijgh en Van Ditmar) van Edith de Clerq Zubli zijn de gedichten
geïnspireerd op schilderijen van Mare Chagall. En als laatste gedichtenbundel Vrije
zaterdag (Arbeiderspers), het debuut van Aad Angevaare. De poëzieminnaars wijs
ik nog op de speciale novemberaflevering van Maatstaf, die geheel gewijd is aan
‘Het korte gedicht’.
Simon Carmiggelt bundelde weer een aantal van zijn Kronkels uit het Parool tot
Mooi weer vandaag (Arbeiderspers) en Rinus Ferdinandusse verzamelde zijn stukjes
uit Vrij Nederland tot Stukjes in de kraag (Arbeiderspers).
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De Vestdijk van deze maand heet De leugen is onze moeder (Bakker/Daamen),
een bundel met opstellen o.a. over Jung, Erotiek in de beeldende kunst en
Rembrandt en zijn mensen.
Marie Schmitz behoort tot de meer dan tachtigjarige auteurs die nog steeds
schrijven. Haar laatste roman heet Alles valt op zijn plaats (Querido).
Andere recente romans van vrouwelijke auteurs zijn De nesthond (Desclee de
Brouwer) van Fem Rutke en Terwille van Klaartje (Meulenhoff) van Yvonne de Man,
terwijl Lizzy Sara May weer een aantal verhalen bundelde tot Dansen op het koord
(Bruna).
Een Nederlands boek en toch in het Nederlands vertaald, dat is het geval met
het debuut van de Friese auteur Trinus Riemersma Fabriek (Van Ditmar). Een boek
dat de geestelijke aftakeling van een lopende-bandarbeider beschrijft.
De zakenwereld, en speciaal de katoenwereld, is het niet alledaagse decor van
het nieuwe boek van Victor Spoor Spijkers zonder koppen (Contact).
Bij dezelfde uitgever bundelde Johan van der Woude een aantal novellen Een
truck uit de hemel.
Het nieuwste boek van Marnix Gijsen Harmageddon (Meulenhoff) speelt in recente
jaren. O.a. komt de Cuba-kwestie ter sprake.
De hoofdfiguur van Een idealist (Querido) van Adriaan van der Veen is iemand
die door een bepaalde gebeurtenis met zijn zoon zich een voor een zijn zekerheden
afgenomen ziet.
De tweede roman van Paul de Wispelaere Mijn levende schaduw (Nijgh en Van
Ditmar) verhaalt hoe een jonge leraar en schrijver zich losmaakt van de banden van
zijn verleden.
Torbant (Arbeiderspers) is een absurdistisch toneelspel in twee bedrijven van de
21-jarige debutant George Kool. Jef Geeraerts verwierf bekendheid met twee boeken
die in de Kongo speelden. Zijn nieuwste boek heet Zonder clan (Van Kampen).
Tenslotte de nieuwe Jan Wolkers, getiteld Terug naar Oegstgeest (Meulenhoff).
In dit boek gaat Wolkers niet alleen in gedachten terug naar zijn jeugd en zijn
geboorteplaats, hij beschrijft hier wat er op dit moment nog van zijn geboorteplaats
over is en vermengt dat met zijn herinneringen.
Jaco Groot

Beeldende kunst in Nederland
De overheid en de kunst in het buitenland
Op 5 november jl. werd in het Moore College of Art te Philadelphia een expositie
geopend waarop werk te zien was van 23 Nederlandse beeldende kunstenaars,
vrijwel allemaal behoorlijk bekend en van een goed niveau. Deze tentoonstelling
was mogelijk door de persoonlijke inspanning van Benjamin D. Bernstein,
president-directeur van de Quaker Export Packaging Company in Philadelphia,
behalve fabrikant ook kunstverzamelaar en een vriend van de Amsterdamse schilder
Henk Willemse, die de collectie ‘Contemporary Dutch Painters’ samenstelde.
Bernstein betaalde de verzekering en het transport, liet een omvangrijke catalogus
drukken en sloofde zich uit om de expositie ook publicitair tot een succes te maken.
Dat dit niet gelukt is, wijt hij aan het gebrek aan belangstelling en de weigering tot
het verlenen van medewerking van de zijde van de Nederlandse ambassade. O. a.
met het oog op de publiciteit is het in de Verenigde Staten van essentieel belang
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dat de opening van een dergelijke expositie wordt verricht of bijgewoond door de
ambassadeur, de cultureel attaché of tenminste door een andere, hooggeplaatste
functionaris verbonden aan de ambassade in Washington. De Nederlandse
ambassadeur liet evenwel verstek gaan, de cultureel attaché ook, er kwamen geen
andere ambassademensen opdagen, evenmin als een functionaris van de
Nederlandse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in New York. Bovendien
werd geen medewerking verleend aan het totstandkomen van de tentoonstelling.
De 23 exposanten hebben spoedig na het bekendworden van deze feiten telegra-
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fisch fel geprotesteerd bij de ministers van cultuur en buitenlandse zaken, op 17
november gevolgd door een uitvoerige brief. Een aantal dag- en weekbladen heeft
aan deze affaire vrij uitvoerig aandacht besteed (zo verscheen in Vrij Nederland dd.
27 november 1965 een lang en goed gedocumenteerd artikel van Jan Eijkeiboom).
Het kamerlid J. Voogd heeft de betrokken ministers vragen gesteld, waarop de
bewindslieden weinigzeggend hebben geantwoord, o.a. door te vermelden dat er
wel twee Nederlandse officials aanwezig waren (nl. de honoraire consul en
vice-consul ter plaatse, mensen die nu eenmaal bij een dergelijke gelegenheid niet
zwaar genoeg wegen) en dat ze geen redenen aanwezig achten maatregelen te
nemen of te trachten in de toekomst dergelijke voorvallen te voorkomen.
De houding van de betrokken ministers en van de Nederlandse ambassade in
Washington is helaas symptomatisch voor het gebrek aan belangstelling van de
rijksoverheid voor de Nederlandse (beeldende) kunst in het buitenland. In het
hierboven genoemde nummer van Vrij Nederland geeft Frank Diamand een proeve
van deze onbegrijpelijke en verfoeilijke mentaliteit aan de hand van een aantal
sprekende voorbeelden.
Ik haal er hier drie aan. 1. Onze culturele man De Roos in Londen adviseerde het
ministerie van cultuur na afloop van een reizende expositie door Engeland van werk
van 50 Nederlandse kunstenaars (in het kader van de Unesco) dit soort
tentoonstellingen niet meer te subsidiëren. 2. Toen Lucebert vorig jaar op de Biënnale
in Venetië een prijs kreeg, gaf de Nederlandse ambassade als enig land van een
prijswinnaar geen cocktailparty, want ‘dat gaf zo'n rotzooi in het paviljoen’. Lucebert
werd niet gefeliciteerd - noch door de keuzecommissie, noch door de minister, die
tezelfdertijd wel roerende telegrammen verzond aan succesvolle sportsterren. 3.
De Nederlandse ambassade te Washington zond geen officiële vertegenwoordiging
toen Lucebert, Jaap Mooy en Jaap Wagemaker in 1960 exposeerden in Graham
Gallery te New York. Verschillende andere kunstenaars hebben mij verzekerd dat
ze soortgelijke ervaringen hebben opgedaan. Enkele uitzonderingen op deze trieste
regel zijn er natuurlijk wel (zo doet Sadi de Gorter van het Nederlands Instituut in
Parijs zeer veel en voortreffelijk werk). Algemeen echter heersen de laksheid, het
onbegrip, de ongeïnteresseerdheid en het onvermogen. Zolang ministers volstrekt
onbevredigende antwoorden menen te moeten geven en zolang in Den Haag niet
eens flink met een schone bezem wordt huisgehouden, zal dat wel niet veranderen.

Italianen in Rotterdam
Tot en met 16 januari stelt Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam ons in
de gelegenheid een aantal merendeels onbekende werken van drie generaties
Italiaanse beeldhouwers te bekijken. Voor de meeste van de exposanten geldt wel
de zinsnede waarmee prof. E. Trier (die in de catalogus een uitvoerige inleiding
over de hedendaagse Italiaanse beeldhouwkunst schreef) het werk van Marino
Marini kenschetste: ‘vitaliteit en oorspronkelijkheid, respect voor de traditionele
waarden en voor het moderne in even grote mate’. De 12 beeldhouwers die de
tentoonstelling in Museum Boymans tot een unieke gebeurtenis maken zijn: Arturo
Martini, de ‘vader’ van de moderne Italiaanse beeldhouwkunst, Lucio Fontana,
Marina Marini (bekend door de onafzienbare stroom gebeeldhouwde paarden),
Alberto Viani, Umberto Mastroianni, Mario Negri, Andrea Cascella, Pietro Consagra,
Petro Cascella, Arnaldo en Gio Pomodoro en Francesco Somaini.
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Het Dinghuis van Deurne
Ik heb er al even terloops melding van gemaakt: in Deurne is het Dinghuis of
Rechthuis gerestaureerd, met steun van Monumentenzorg. Het gemeentebestuur
van Deurne heeft dit verrukkelijke gebouwtje (vlak achter de ruïne van het kasteel)
een waardevolle bestemming gegeven. Het Dinghuis is ingericht tot museum en
biedt nu onderdak aan een deel van de collectie van Hendrik Wiegersma, de bekende
arts, kunstenaar en verzame-
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laar, die al lange tijd in Deurne woont. In de herfst van 1965 is het Dinghuis officieel
geopend. Het ligt in de bedoeling rond de vaste kern van de verzameling Wiegersma
t.z.t. ook wisselexposities te houden, die dan een (noodzakelijke) verlevendiging
kunnen vormen. Ook wordt overwogen in het Dinghuis culturele manifestaties van
andere aard (b.v. kleine concerten) te doen plaats vinden. Het Dinghuis heeft alles
mee om een voortreffelijk cultureel centrum te worden: het gebouwtje is sfeervol,
de inrichting is sober, gemakkelijk verplaatsbaar en zeer smaakvol, de mensen zijn
vriendelijk, de omgeving werkt inspirerend. Ook de eerste tentoonstelling is de
moeite waard. Naast interessant werk van Wiegersma zelf zijn er o.m. fraaie
schilderijen te zien van de Vlamingen Frits van den Berghe, Constant Permeke en
Gustave de Smet. In enkele vitrines zijn hart-veroverende staaltjes van volkskunst
opgesteld. Het is onbegrijpelijk dat de landelijke pers geen werk heeft gemaakt van
de opening van het Dinghuis. (Het zoveelste staaltje van laksheid aan de zijde van
de grote bladen zodra er iets belangrijks gebeurt buiten de Randstad Holland).

Kunst in de TH
Bij mijn weten wordt er tot dusverre nog weinig gedaan aan de kunstzinnige vorming
van de studenten aan onze universiteiten en hogescholen. Ik heb dat altijd erg
jammer gevonden en ben daarom des te meer ingenomen met het initiatief om in
de hal van het hoofdgebouw van de Technische Hogeschool in Eindhoven een grote
expositie van moderne kunst te houden. Onder de m.i. onhanteerbare titel ‘beeld
beoogt, beoogd beeld’ hebben de organisatoren een indruk willen geven van het
nieuwe beelden in Brabant. Er waren 13 kunstenaars in de hal met schilderijen,
beeldhouwwerk, ceramiek en pop-art. Omdat de tentoonstellingsdienst van het
Provinciaal Genootschap bewust alleen Brabantse kunstenaars heeft geselecteerd
(hetgeen een natuurlijke beperking betekent) kon niet elk werk een meesterwerk
zijn. Het niveau was over het algemeen echter behoorlijk, met voor mij als duidelijke
uitschieters de tombe voor een astronaut, een heerlijk stuk pop-art van Hubert
Leyendeckers uit Breda, de beeldenkasten van Jaak Frenken en het ceramische
werk van Marijke van Vlaardingen. Alleen dit laatste al rechtvaardigde een tocht
naar Eindhoven. Het voorbeeld van de TH verdient navolging.

Arm in de Gouden Eeuw
Bij een vorige gelegenheid heb ik mij reeds waarderend uitgelaten over het werk
van de directeur van de historische musea van Amsterdam, de jonge kunsthistoricus
dr. S.H. Levie. Er is nu weer reden tot lof, nl. over de onder zijn leiding tot stand
gekomen expositie ‘Arm in de Gouden Eeuw’, die nog tot eind januari in de Waag
op de Nieuwmarkt te Amsterdam wordt gehouden. Deze tentoonstelling belicht een
kant van de Gouden Eeuw, die sterk afwijkt van het ons zo vertrouwde beeld van
bloei en schittering. Er wordt iets getoond van de armoede en de ellende, die nauw
verweven waren met de rijkdom van de 17e eeuw. De expositie bestaat uit een
zestal onderdelen, die elk een bepaald en afgerond facet onder de loep nemen.
Aandacht wordt achtereenvolgens besteed aan de strijd om het bestaan, de
barmhartigheid, aan Dirck Volckertszoon Coornhert (de bepleiter van een betere
organisatie van de armenzorg en een doelmatiger strafstelsel), de maatregelen van
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de stad Amsterdam ter bestrijding van de armoede, de bedelarij en de daaruit
voortvloeiende vergrijpen, de bijzondere maatregelen tegen lediggangers en de
wisselwerking tussen bloei en armoede in Amsterdam. Uit archieven, musea en
particuliere verzamelingen bracht de museumstaf ruim honderd schilderijen,
tekeningen, etsen, kaarten, gravures en documenten bijeen, waaronder een aantal
prachtige bladen van Rembrandt. De tentoonstelling is interessant en verrassend,
zit goed in elkaar, is niet te groot en niet te klein. De catalogus (f5,-) is een waardevol
bezit. In de metselaarsgildekamer op de eerste verdieping valt op gezette tijden een
gesproken toelichting op de tentoonstelling te beluisteren, verlevendigd met
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lichtbeelden (duur 16 minuten). Omdat wij bij de keerzijde van de Gouden medalje
eigenlijk nooit stilstaan, mag u zich deze boeiende expositie niet laten ontgaan.

Wetenswaardigheden
De koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst, bestaande uit een beurs van 2500
gulden, is in 1965 toegekend aan de Haagse kunstenaars Peter Jansen en A. Chr.
Klop, aan Jaap v.d. Pol uit Edam en aan J.W. Westein uit Eindhoven.
De aankoopcommissie van de Jeugdbiennale te Parijs heeft een beeld gekocht van
de Gorkumse beeldhouwer Jan van Munster.
De E.M.S.-prijs 1965 voor beeldhouw-werk (7500 gulden) is toegekend aan mevrouw
Edith Imkamp-De Willebois (35) te Den Haag, leerlinge van Wessel Couzijn en Tajiri.
De jury (dr. W. Jos de Gruyter, kunstcriticus C. Doelman en prof. dr. H.L.C. Jaffé)
sprak als zijn oordeel uit dat de ingezonden bronzen ‘uitmunten door een
geraffineerd, kantig en spits lijnenspel’. De Rotterdamse beeldhouwer Perry
Abramsen (24) kreeg de tweede prijs (2500 gulden) voor zijn ‘oorspronkelijkheid,
een eigenschap die men tenslotte maar zelden aantreft’.
In het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam is t/m 20 maart de expositie
‘De Wereld van de Bijbel’ te zien, waarover ik al eerder in Streven heb geschreven.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
Nieuwe Testament met commentaar deel 8:
De brieven aan de Tessalonicenzen
De gevangenschapsbrieven
De pastorale brieven
vert. L. Witsenburg. Patmos, Antwerpen, 1965, 390 pp., 3 krtn., geb. 11
delen, F. 3500.
Paulus' oudste brieven (Tessalonicenzen), de gevangenschaps- en de pastorale
brieven zijn in dit deel samengebracht. Het belang van deze groepering ligt hierin
dat zij de persoon van Paulus doet kennen telkens uit een andere gezichtshoek. In
Tessalonicenzen spreekt Paulus, fier, dankbaar, vaderlijk en zonder diepere
theologische beschouwing tot zijn eerste stichting. In de tweede groep bezint Paulus
zich over het Christus- en Heilsmysterie. Een warm hart en aandoenlijke
menselijkheid openbaart Paulus in de korte brief aan Philemon. In de laatste groep
onderstreept hij vooral de deugden die verwacht worden van de leiders der Kerk.
Hier horen wij de oude Paulus aan het woord, gerijpt door beproeving en lijden; wat
een echte leider moet zijn zegt hij hier met kennis van zaken. Daarom is deze
bundeling van brieven zo boeiend en leerrijk.
R. D'hondt

Dr. A.D.R. Polman
De leer van God bij Augustinus
Kok, Kampen, 1965, 416 pp., f 19,75.
De analyse van drie gebeden, hoogtepunten in respectievelijk de Soliloquia (387),
de Confessiones (tegen 400) en de boeken De Trinitate (418), vormt het welgekozen
uitgangspunt van een uitvoerige uiteenzetting van Augustinus' denkbeelden over
God. De schrijver, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen, toont
niet alleen een grondige kennis van Augustinus' oeuvre en van de uitgebreide
moderne literatuur die over dat oeuvre handelt; hij verdient ook bewondering voor
de kritische trefzekerheid waarmee hij op vele controversiële punten zijn oordeel
weet te bepalen. Er is nog een verdere reden om hem te bewonderen: er staan in
zijn boek verscheidene bladzijden, waar hij boven het niveau van het
wetenschappelijk betoog en boven zijn anders wat houterige schrijftrant uitstijgt en
zijn onderwerp gaat behandelen met een persoonlijke bewogenheid die niet nalaat
de lezer diep te treffen en soms mee te slepen. De ‘dogmahistorische studie’ wordt
daar actueel in de beste zin van het woord.
G. Wijdeveld

De Ecclesia
The Constitution on the Church of Vatican Council II
Foreword by Abbot of Downside, Commentary by Gregory Baum OSA.
Darton, Long-man & Todd, London, 1965, 192 pp.
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De eerste Engelse vertaling van bovenvermelde constitutie. Goede, vlotte vertaling.
Voorwoord van abt Butler OSB, wiens interventies in de conciliedebatten steeds
werden opgemerkt. Bevattelijke inleidende commentaar (15-60), bestemd voor
breder, onderlegd publiek, van Gr. Baum OSA, gezagvol Consultor van het
Secretariaat voor de christelijke eenheid. Na ieder hst. volgt een reeks van een
25-tal, de leer resumerende, vragen, opgesteld voor een eventuele bespreking in
‘Study-Clubs’.
J. Van Torre
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Theologische Meditationen
Benziger, Einsiedeln, D.M. 3.90 per deeltje.
M. Pfliegler
Der Zölibat
No. 7, 1965, 58 pp.
Dit werkje behandelt de zin en de fundering van een vrijwillig aanvaarde ongehuwde
staat, die voor het leven bindend is en op religieuze gronden wordt aangegaan. Het
eerste hoofdstukje dat handelt over de maagdelijkheid resp. het celibaat als
fenomeen van de algemene godsdienstgeschiedenis, doet hier weinig ter zake,
omdat bij de verschillende volkeren het celibaat resp. de maagdelijkheid vaak werd
aangegaan uit een vijandige houding t.o.v. het huwelijk. Het tweede hoofdstukje
behandelt de geest die uit het Oude en Nieuwe Testament spreekt, te karig. Toch
weet de S. hier enige zeer behartenswaardige bladzijden te geven: nl. dat het celibaat
de vrijwillige onverdeelbare overgave is aan God en zijn heerschappij in dienst van
de mensen als Rijk Gods-arbeid. Het is een waagstuk dat het gehele élan vital van
de mens in dienst van die arbeid stelt. In het hoofdstukje over de geschiedenis van
het celibaat gaat de S. het maagdenwezen met al de lofliederen over de
maagdelijkheid in de oude Kerk voorbij en beperkt hij zich tot een enigszins verward
overzicht van de geschiedenis van de kerkelijke wetgeving van het celibaat. Het
laatste hoofdstukje is gewijd aan problematiek en discussie, maar het blijft allemaal
erg problematisch.

G. Hasenhuettl
Der unbekannte Gott?
No. 8, 1965, 79 pp.
In de oudheid antwoordde Lucretius op de problematiek van ons bestaan met een
drievoudige ontkenning: God heeft met ons mensen niets uit te staan; ons leven
krijgt geen zin door een hiernamaals; ook in dit leven is er geen werkelijkheid die
aan het gehele leven waardevolle betekenis geeft. Ook volgens Sartre vindt het
huidige leven geen zin in God en al zou God bestaan, dan heeft Hij met ons mensen
niets te maken. Ons heimwee, ons streven is gericht ‘vers le vide, vers le rien’. S.
werkt beide stellingen zeer diepgaand en verhelderend uit. Dan toont hij aan dat
reeds in het Oude Testament een ontmoeting tussen God en mens mogelijk wordt,
een ontmoeting die volkomen wordt in het Nieuwe Testament, wanneer God zelf
Mens wordt. Want God is liefde.

K. Rahner
Im Heute glauben
No. 9, 1965, 53 pp.
Karl Rahner heeft deze meditaties als redevoering uitgesproken op de duitse
katholiekendag van 1962 te Hannover. Hij schetst enkele karaktertrekken die ons
geloof eigen moeten zijn: een nederige liefdevolle houding tussen priester en leek
en tussen christeen en niet-christenen; een nederige houding t.o.v. God, die ons
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het geloof voortdurend schenkt; een eenvoudige, onbevangen geloofsbeleving; een
geloof in een transcendentele aanwezige God.
P. Grootens

J.-M. Aubert
Loi de Dieu, lois des hommes
(Coll. Le Mystère Chrétien. Théologie Morale, 1). - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1965, 275 pp.
Bij de studie van de moraaltheologie roept de uiteenzetting van het klassieke tractaat
over de Wet steeds heel wat weerstand op. S. was zich daarvan wel bewust toen
hij aanvaardde deze stof te behandelen in de reeks Le Mystère Chrétien. Keert men
terug, zo meent S., naar de opvatting omtrent de wet, zoals die door Sint-Thomas
beschreven wordt, dan zullen heel wat moeilijkheden een antwoord krijgen, en zullen
er voldoende elementen voorhanden zijn om de spannning wet - geweten en wet situatie op te lossen. Daarom wordt in een uitgebreid eerste hoofdstuk een analyse
voorgesteld van het begrip wet. Vervolgens bespreekt een tweede hoofdstuk de
goddelijke wet in haar verschillende vormen: de eeuwige wet, de natuurwet en de
positieve goddelijke wet van het Oude en het Nieuwe Verbond. Het laatste hoofdstuk
handelt dan over de menselijke wet, haar fundament, haar structuur en haar
verplichtend karakter. Het werk vertoont de eigenschappen van een goed handboek:
het is doordacht, open, evenwichtig en overzichtelijk. Het zal een uitstekende dienst
bewijzen bij het seminarie-onderricht. Ook priesters in het ministerie en gevormde
leken zullen het met nut doornemen.
L. Braeckmans
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Godsdienst
Karl Rahner
Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch
Kösel-Verlag, München, 1965, 305 pp.
Van Karl of van Hugo Rahner, de specialist in ignatiaanse spiritualiteit? Inderdaad
van Karl, de dogmaticus. Het zijn echter geen theologische bespiegelingen over
thema's van de Oefeningen, zeker is het geen commentaar op de Exercitia, maar
gewoonweg ‘punten’ voor meditaties in de volgorde van het boekje van Sint Ignatius.
Geïntegreerd in de tekst van de overwegingen is veel terug te vinden van R.'s
theologie. Het boek is ontstaan als een ‘collatie’ van aantekeningen van retraitanten.
De stijl vertoont dan ook de kenmerken van het gesproken woord: directheid,
plasticiteit en levendigheid. Zeer bruikbaar voor wie in de Ignatiaanse retraite meer
nadruk willen leggen op de theologische achtergronden van de meditatiestof.
P. De Greef

Eredienst in ontwikkeling
(do-c dossiers 1), Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 120 pp., f 5,90,
bij intekening (10 delen) f 4,90.
Het Nederlandse Documentatiecentrum voor het Concilie heeft grote bekendheid
verworven vanwege zijn goed gedocumenteerde overzichten over alle op het Concilie
aan de orde zijnde onderwerpen. De oorspronkelijke papers, bedoeld voor de
onmiddellijk bij het Concilie betrokkenen, verdienden een grotere verspreiding.
Daarom is besloten deze documenten, volgens thema's geordend, in een reeks uit
te geven, waarvan we hier het eerste deel voor ons hebben. De volgende
onderwerpen worden behandeld: de theologische achtergrond der liturgische
beweging (Alting van Geusau), de geschiedenis der liturgische vernieuwing
(Vismans), kroniek van de liturgische beweging en haar plaats op het Concilie
(Brinkhof), liturgie en algemeen priesterschap (Groot), concelebratie en lekenkelk
(resp. Vismans en van Bilsen), de talenkwestie (Schmidt) en tenslotte de liturgische
pastoraal in het Oosten (mgr. Edelby). Men leest met interesse de verschillende
hoofdstukken, die door competente auteurs zijn geschreven.
J. Mulders

De katholieke Kerk en de oecumenische beweging
(do-c dossiers 2), Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 118 pp., f 5,90,
bij intekening (10 delen) f 4,90.
Ook van deze bundel kan gezegd worden dat ze precies aan de opzet der dossiers
beantwoordt, door nl. goede informatie te geven en verantwoorde reflexie.
Vooraanstaande oecumenici schrijven over de ontwikkeling van het oecumenisme
in de katholieke Kerk (Alting van Geusau), de Wereldraad van Kerken (v.d. Heuvel),
de betekenis van het woord ‘oecumenisch’ (Witte-v. d. Linden), het oecumenisch
gesprek (mgr. De Smedt), de situatie der protestanten en orthodoxen (Hamer), het
gebed voor de eenheid (Le Guillou) en tot slot waarheid en tolerantie (Schillebeeckx).
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Een enkele drukfout: op p. 32 wordt verwezen naar noot 17, die echter op p. 35
ontbreekt. De uitspraak van het H. Officie in het geval Feeney is uit 1949 (p. 17; vgl.
p. 74).
J. Mulders

Piet Fransen S.J.
De Genade, Werkelijkheid en Leven
Patmos, Antwerpen, 2e herziene en vermeerderde druk, 1965, 548 pp.,
F. 250.
‘Onze vergoddelijking is onze vermenselijking’: dit éne zinnetje van p. Schoonenberg
vat dit hele boek samen. Zes jaar geleden verscheen Gods genade en de mens
van p. Fransen, dat spoedig in verschillende talen vertaald en in het Engels zelfs
een succesrijke paperback werd. Toen had het boekje een bescheiden omvang;
met de jaren is het volumineus geworden. De eenvoud ging echter niet verloren.
De taal spreekt ons aan in ons gewone leven (op enkele zeldzame momenten na)
en het gaat er om datgene waar het toch ieder van ons om te doen is: ons leven in
de gemeenschap, in de wereld, als het milieu waar God ieder van ons op een unieke
wijze aanspreekt en liefheeft. In een eerste deel, ‘Wat is theologie?’, bespreekt S.
o.m. het gebruik van de woorden in de theologie. Zou hier niet een ruimere
uiteenzetting over de verhouding tussen de bijbelse taal en ons moderne denken
wenselijk geweest zijn? De gelovigen nemen immers meer en meer zelf de H. Schrift
ter hand en dat brengt moeilijkheden mee die in de beste voetnoten in een bijbel
niet verwerkt kunnen worden. In een zo bijbels boek als dit zou dat geen misplaatste
uitweiding geweest zijn.
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In deel II, ‘Wat is genade?’, en deel III, ‘Wat kunnen wij van de genade verwachten?’
worden de brandende vragen niet afgewimpeld of door subtiel begrippenspel
gemystificeerd. De auteur zet ons volop in de mysteriën van de goddelijke personen
(‘Werkelijkheid en Leven’!), van de roeping tot vrij-zijn, van de Kerk in de wereld,
van de zonde, enz. Zo'n oprechte, ongeremde kijk in de diepte doet deugd.... is
reeds genade. Achteraan vindt men een werkplan voor persoonlijke studie en voor
groepsdiscussie. Daar treft men ook een selectieve bibliografie aan. Dit pretentieloze
boek brengt geen nieuwe vondsten van positief-theologische research, maar kan
de theologische wetenschap veel dienst bewijzen. Ook ‘leken en priesters die in het
werk staan, het dikwijls druk hebben en niet de tijd hebben waarover mensen
beschikken die zich aan de studie wijden’, zullen er zich in hun actuele situatie in
aangesproken voelen.
J. Van Nuland

J. Hulselmans en P. Marynissen
Ontmoetingen met de Heer
Brepols, Turnhout; Apostolaat voor kerkelijk leven, Tongerlo, 1965, 722
pp., geïll., Fr. 95 (fantasieband Fr. 154 à 410).
De auteurs willen aan de nood van het kerkvolk tegemoet komen, dat sinds de
vernieuwde liturgie geen weg meer weet met zijn missaal en de vele papiertjes. In
dit boek verzamelden zij gebeden en liederen voor de heiliging van de dag en het
leven, het ontvangen van de sacramenten en de loop van het kerkelijk jaar. Het
initiatief moeten wij toejuichen, maar over de uitwerking kunnen wij niet zo
enthousiast zijn. Het gebedsgedeelte blijft hangen in een subjectieve sfeer (en dus
slechts voor één mens geldig) en in een oneerlijke gebedsterminologie, die de
biddende mens dingen doet zeggen die hij niet kan menen, zelfs als hij ze uitspreekt.
Wij denken hier b.v. aan het gebed van een parachutist. De kruisweg, de tekst van
de sacramenten en de gebeden voor het kerkelijk jaar zijn het beste wat deze bundel
brengt, omdat er wordt aangeknoopt bij het objectieve gebed van de Kerk. Voor het
liedgedeelte (men geeft alleen de tekst zonder de muziek) hebben wij slechts één
kritiek: ongeveer alles wat er in Vlaanderen op de markt is, staat er in. En iedereen
die de liturgische muziek wat volgt, weet dat er veel minderwaardige liederen bij
ons gepropageerd worden. Dat het priesterschap geen waarborg is voor een zuiver
liturgisch en Nederlandse tekst wordt hier nogmaals bewaarheid. De uitgave zelf is
goed verzorgd (op enkele storende zetfouten na zoals Cromphont voor Cromphout
p. 709). Het overdadig gebruik van vetjes, cursief en rood-druk stoort echter wel als
men het een tijdje gebruikt.
St. Wellekens

Collection Assemblees du Seigneur
No. 15: Temps des dimanches verts, (104 pp); No. 48: Cinquième
Dimanche après Pâques, (104 pp.); No. 52: Semaine de la Pentecöte,
(108 pp.); No. 57: Troisième Dimanche après la Pentecöte, (92 pp.).
Van de zo gunstig bekende serie monografieën heeft de Biblica-équipe er thans
zowat 45 laten verschijnen. De vier laatste deeltjes gaan verder in de aangegeven
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richting. Bijdragen over het liturgisch formulier van de verschillende zondagen
wisselen af met een exegetische commentaar van epistel en evangelie en een
theologisch artikel. Een goed gestoffeerde toelichting uit de Vaders en een niet
oninteressante reeks pastorale notities bieden bijna teveel van het goede. Met
belangstelling zal de liturgist doornemen wat Dom Bornert schreef over ‘het gebed
in naam van de Heer’, of G. Danneels over de ‘de voorzienigheid en de
barmhartigheid van onze God’, of Dom Vandenbroucke over ‘de gave van de H.
Geest’. In No. 15 is het rijk gedocumenteerd opstel van P. De Fraine over het
Koninkrijk Gods en van A. George over de methode der parabels merkwaardig. Op
exegetisch domein zal men zeker de gefouilleerde studie van P. Spicq over Jac. 1:
22-27 waarderen zoals op theologisch domein die van A. Hamman, allen specialisten
van naam. Met deze vier deeltjes heeft de publikatie een nieuw uitzicht gekregen.
Alle brochures dragen nu een ondertitel op de gekleurde kaftstrook. Hieruit blijkt
dan voor elk nummer een zekere thematische eenheid. Zo heeft No. 15 als ondertitel:
Het Rijk Gods verkondigen; No. 48: Heer, leer ons bidden; No. 52: De gave van de
H. Geest; No. 57: Vader van de barmhartigheid. De titels leren hoe de belangstelling
van de uitgever gericht is hoofdzakelijk én op de schrift én op de liturgie. Maar wat
dit laatste aangaat komt het ons voor dat de studie van dit soort artikelen nog teveel
aan archeologisme doet en te weinig aanduidt hoe de Geest werkt in de
liturgievierende gemeenschap.
S. De Smet
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Xavier Rynne
Brieven uit Vaticaanstad 3
Ambo, Utrecht, 1965, 423 pp., f 12.90.
Bij de bespreking van de voorgaande delen hebben wij dit boek reeds een
populariserend standaardwerk genoemd, dat zeer betrouwbaar blijkt in zijn
uiteenzettingen. Dit derde deel gaat geheel in dezelfde lijn voort. De auteur zegt er
zelf van: ‘dat, ofschoon ons eerste boek door sommige kringen niet werd geloofd
en door andere werd afgewezen, niemand de juistheid ervan ernstig in twijfel heeft
getrokken’. Wat opvalt in dit derde deel is de problematiek die volgens schr. de
derde zitting meer dan theoretisch misschien nodig was geweest, beheerst heeft
en die, naar zijn zeggen, voortkomt uit het karakter van paus Paulus (p. 11, 277).
Toch is dit, ook volgens de auteur, een te simplistische verklaring om de totale gang
van het Concilie te verstaan. Daarom is het niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk
om de interventies en de debatten en stemmingen heel het boek door te volgen.
De toegevoegde documenten verhogen nog de praktische bruikbaarheid van dit
interessante en zelfs vaak - mirabile dictu - spannende boek.
G. Adriaansen

Psalter II: van Septuagesima tot en met Beloken Pasen
door de Affligemse Werkgroep voor Liturgie. Patmos, Antwerpen, 1965,
140 pp., Fr. 85.
De Affligemse werkgroep voor liturgie, waar o.a. E.H. De Sutter en Pater Weemaes
deel van uit maken, biedt ons hier het tweede deel van een liedboek dat in vier delen
het hele kerkelijke jaar wil bestrijken en dat verkrijgbaar is in twee uitgaven, een
mét en een zonder de muziek. Vooraan werd de officiële tekst van de misgebeden
afgedrukt. Psalter is een bedrieglijk woord, want niet alleen psalmen werden er in
opgenomen. Het is een keuze van liederen en psalmen, vooral dan uit Nederland
(58 op de 69) die bruikbaar zijn in de eucharistieviering van Septuagesima tot
Beloken Pasen. De selectie is ernstig verricht. De enkele zwakke teksten die we er
nog in vinden zitten dan nog in de Vlaamse inbreng. Er zijn heel wat liederen
opgenomen die op éénzelfde melodie gezongen worden. Dit maakt het repertorium
van een zingende kerkgemeenschap natuurlijk aanstonds veel uitgebreider, al vinden
wij dit toch eerder een armoede dan een rijkdom en enkel te verantwoorden als een
overgangsformule. De liederen zijn specifiek afgestemd op de eucharistieviering en
sluiten aan bij een dienstboek door dezelfde werkgroep uitgegeven. Maar zou het
niet goed zijn in het register een rubriek te voorzien voor andere liturgische of niet
strikt-liturgische diensten zoals b.v. boetecelebratie, morgen- of avondwijding, enz.?
Deze enkele opmerkingen doen geen afbreuk aan het feit dat dit voor het ogenblik
veruit de beste zangbundel is die in Vlaanderen voorhanden is. Al vinden we wel
dat de prijs vrij hoog ligt: het volledige psalter zal ± 350 Fr. kosten.
St. Wellekens

Filosofie
Georg Klaus

Streven. Jaargang 19

Die Macht des Wortes Ein erkenntnistheoretisch-pragmatisches Traktat.
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1964, 198 pp., MDN
8.40.
De marxistische wijsbegeerte heeft sinds de oorlog met name in Oost-Duitsland
een hoge vlucht genomen, zeker waar het de logica geldt. Verwonderlijk is dat niet,
want de Duitse filosofen zijn altijd bijzonder goede systematici geweest. De
marxistische logica stelt aan de systematiek hoge eisen. Prof. Dr. Georg Klaus heeft
enkele jaren geleden reeds naam gemaakt met zijn boek Jesuiten, Gott, Materie,
een deels overtrokken, deels ook begrijpelijke aanval op het standaardwerk van
Prof. G. Wetter. Prof. Klaus heeft inmiddels serieuzer werd aangepakt, en zijn jongste
publikatie is beslist niet een der slechtste specimina van marxistisch denken. Hij
stelt het woord natuurlijk centraal in de marxistische propaganda. Hij schrijft over
waarheid, objectiviteit en partijdigheid. En het geheel wordt op logistische wijze
geadstrueerd. Wie zich bezig houdt met de marxistische filosofie zal aan deze
publikatie nog een hele kluif hebben, want het gebruik van een soms voor
buitenstaanders bijna onbegrijpelijk jargon schijnt een voorliefde van de Oostduitse
hooggeleerde te zijn. Om een inzicht te krijgen in denkwijze, redeneertrant en
basisgedachten van het Diamat is dit een van de werken die we kunnen aanbevelen.
J.P. Schuyf
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Dr. J. Stellingwerff
Oorsprong en toekomst van de creatieve mens
(Christelijk Perspectief IV), Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1965,
243 pp., f 12.-.
Schr. is aanhanger van de neocalvinistische wijsbegeerte der wetsidee. Zoals hij
zelf opmerkt, behandelt dit boekje zeer veel verschillende onderwerpen. Daardoor
wordt het bij alle eruditie iets te onsamenhangend. Het interessantste leken ons de
eerste twee hoofdstukken, met kritische opmerkingen over dialectiek en
functionalisme, terwijl ook inzake Teilhard belangwekkende vragen worden
opgeworpen (189-197). Heel wat minder geslaagd schijnen de variant van de
pre-adamieten-hypothese (125-141), de verantwoording van schrijvers eigen
antropologie, die zowel het functionalisme als het substantiebegrip tracht te vermijden
(169-179), en de particuliere herziening van het dogma inzake de hel (226-230).
Wij blijven benieuwd naar de aangekondigde uitwerking van het hier gebodene. We
hopen, dat deze strikter de systematische samenhangen zal beklemtonen tussen
de onderwerpen, tussen wijsbegeerte, theologie en andere wetenschappen, en dat
ze wat meer reserve betracht bij de uitleg van de H. Schrift.
P. den Ottolander

Marcel Eck
Mensonge et Vérité
Casterman/Feuilles Familiales, 1965, 247 pp.
Hier is een psychiater aan het woord, vanuit een langdurige praktische ervaring en
een zeer moderne belezenheid. Naast een reeks concrete voorbeelden, verhalen
en anecdoten komen talrijke citaten uit Sartre, Pascal, Mircea Eliade en zoveel
anderen. Daarmee mag het duidelijk zijn dat deze studie niet bij 't louter pathologische
en pikant-freudiaanse van de menselijke leugen blijft, maar een levensbeschouwing
en een positieve spiritualiteit probeert te vestigen. Evenmin blijft het boek bij de
eng-moralistische, nogal formalistische opvatting van de leugen, zoals deze in
minder geciviliseerde tijden nog houdbaar was. Dr. Eek ontmoet de hedendaagse
mens waar deze dikwijls in conflict met zichzelf is en geconfronteerd met zeer
complexe sociale situaties. Boeiend, levensecht en weldadig is de grote positieve
waarden van de oprecht-vooral de wijze waarop telkens naast het weerzinwekkende
van de dubbelhartigheid, heid, de eerlijkheid, de trouw, de existentiële liefde tot de
waarheid uitgebeeld worden. Wie buiten de leugen wil staan, aldus Dr. Eek, moet
een grote liefde voor de waarheid bezitten. Maar dan ziet de S. de waarheid m.i.
toch ook weer zo vervaarlijk dicht bij de vrijheid dat de moralist er zich wel een
tikkeltje onbehaaglijk bij voelt. Als de waarheid identiek met de vrijheid is, zouden
we zeggen, waar blijft dan nog de leugen? Is deze dan juist niet het altijd pasklare
middel tot negatie en meteen tot zelfaffirmatie? Misschien is Dr. Eck alles samen
nog iets teveel onder de indruk gekomen van J.P. Sartre's ‘mauvaise foi’ en van de
resolute wijze waarop door de Franse existentialist de menselijke fantasie tot een
absolute vrijheid werd doorgedacht. Dit punt verhoogt ongetwijfeld de therapeutische
en bevrijdende betekenis van het boek, maar geeft het ook prijs aan een actualiteit
die voor sommigen reeds enigszins voorbij is. Het vertegenwoordigt in elk geval
een gelukkige harmoniëring van medicale praxis en geestelijke bezinning.
A. Poncelet
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Dr. G. de Grunt
Louis Lavelle
(Denkers over God en wereld, nr. 11), Lannoo, Tielt-Den Haag, 140 pp.,
F. 70.
Dr. Carl Bilo
Romano Guardini
(Denkers over God en wereld, nr. 13), Lannoo, Tielt-Den Haag, 128 pp.,
F. 55.
Eigenlijk wordt in deze twee voortreffelijke werkjes heel wat meer geboden dan een
loutere inleiding op Lavelle's of Guardini's denken. Men voelt er voortdurend de
speciale belangstellingssfeer van de doctorsthesis door. Daarmee is gezegd dat de
uiteenzetting, naast de interessante en degelijke informatie, ook gelegenheid geeft
tot verder nadenken en bezinning. Bij Lavelle wordt vooral onderzocht of hij als
irenisch en optimistisch denker van het eeuwig-tegenwoordige Zijn wel voldoende
de mundane werkelijkheid au sérieux neemt. Bij Guardini wordt de aandacht speciaal
gevraagd voor het onderscheid dat hij meende te moeten doorzetten tussen abstracte
wijsbegeerte en concrete wereldbeschouwing. Uit de confrontatie van beide denkers
is bovendien nog heel wat te leren. Maar de auteurs hebben ze vooral gezien en
belicht vanuit de hedendaagse problematiek van het fenomenologisch in-dewereld
zijn en van de vrije, christelijke existentie.
A. Poncelet
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Dr. Norb. M. Luyten
Teilhard de Chardin
Een nieuwe weg naar het weten?
Leuvense Universitaire Uitgaven, Leuven, 1965, 80 pp., Fr. 120.
Dit boekje biedt de tekst van drie voordrachten die de auteur te Leuven hield over
Teilhard de Chardin. Het behandelt vooral de vraag, welke methode Teilhard eigenlijk
gebruikt om tot zijn visie te komen op het wereldgebeuren van de evolutie en de
groei van het mensdom. Deze vraag is zeker niet gemakkelijk. Is de visie van Teilhard
eigenlijk wetenschap, zoals hij zelf graag beweert? Of is ze toch filosofie en theologie,
ofschoon hij, door een zekere allergische reactie tegen de filosofie, dit ontkent? Of
is ze een slordige vermenging van de twee denkmethodes? Het oordeel van P.M.
Luyten valt nogal streng uit: hij besluit dat het laatste waar is, maar vindt hierbij als
verzachtende omstandigheid, dat de wederzijdse verhoudingen tussen filosofie en
wetenschappen nog niet voldoende bestudeerd zijn.
M. De Tollenaere

Sociologie
Prof. Dr. W. Banning
Confrontatie van Oost en West
Een vergelijkende analyse van de samenleving in het Westen en het
Russische communisme. (Serie: Mens en Medemens). Het Spectrum,
Utrecht-Antwerpen, 1965, 116 pp., f 5.25.
De emeritus-hoogleraar Banning behoort tot degenen in ons land die zich het meest
serieus bezig houden met problemen van coexistentie en dialoog. Men kan hem
voornoen tegenstander noemen. Doch bij herhaling heeft hij met een feilloze christelijke, althans diepgelovige - logica de noodzaak van bestudering van en
contacten met de marxistische wereld aangetoond. Meer dan de wenselijkheid toont
hij de noodzakelijkheid van coëxistentie aan. Zijn jongste publikatie is een
sociologische analyse van de situatie in het Oosten en in het Westen, van wat er
leeft en groeit in beide ideologische blokken. Men zou dit werkje de verantwoording
van het denken over coëxistentie kunnen noemen. Banning drukt de lezer met de
neus op een aantal feiten. Hij is kritisch, zowel ten opzichte van de communistische
wereld als ten opzichte van het Westen, maar hij legt ook parallelle ontwikkelingen
bloot. Een uitspraak over de mogelijkheid of onmogelijkheid van coëxistentie doet
hij niet. Hij laat dat aan de lezer over, die dit moet kunnen beoordelen aan de hand
van de door hem aangevoerde feiten. Hiermee zet Banning een bewust begonnen
traditie voort: hij wil zijn lezers aan het denken brengen. Zijn onderwerp is het
overdenken waard.
J.P. Schuyf

L. Vranckx
Godsdienstsociologie der leefgroepen
(Kernen en Facetten), Lannoo, Tielt, 1964, 80 pp., ing. F. 40.
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Aan de hand van de sociologische categorieën van Weber, Gurvitch, Kint, Riesman,
Parsons e.a. omschrijft de auteur de voornaamste karakteristieken van de leefgroep
der ‘burgers’ en der ‘arbeiders’. Vervolgens wordt de godsdienst met de burger- en
arbeiderswereld geconfronteerd. Men krijgt hier in het kort de benadering van de
vraagstelling die besloten ligt in de ondertitel van dit werkje: ‘Is de Kerk een
burgerkerk?’
M. Van Gijsegem

Handbuch der Sozialerziehung III: Praxis der Sozialerziehung bei
gestörten sozialen Beziehungen
Herausg. von E. Bornemann und G. von Mann-Tiechler, Herder, Freiburg
i/Br., 1964, XVII - 586 pp.
Terwijl het tweede deel van dit imposante handboek de sectoren aanwees waar
een normaal sociaal-pedagogisch optreden gewenst is, biedt dit laatste deel een
synthese van het hele domein der therapie in bijzondere gevallen. Zo worden
behandeld: de hulp aan jongeren bij gestoorde gezinsverhoudingen, aan
gehandicapten, aan zieken, ontwortelden, veroordeelden, enz. Uitvoerig worden
daarbij de voornaamste in aanmerking komende methoden belicht. Tot slot volgt
een lijst waarin de voornaamste hulpverlenende organisaties in Duitsland hun opzet
en werking voorstellen. Dank zij de medewerking van een talrijke groep deskundigen
ligt hier een standaardwerk ter beschikking dat ook buiten het Duitse taalgebied
een grote dienst zal bewijzen aan juristen, sociale assistenten en aan al wie voor
de groeiende groep sociale randgevallen professionele verantwoordelijkheid draagt.
J. Kerkhofs
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Mgr. G. de Vet
De mens in het bedrijf
(Nieuwe Geluiden), Lannoo, Tielt, 1965, 144 pp., ing. F. 68, geb. F. 92.
In dit keurig uitgegeven werkje, met smaakvolle foto's geïllustreerd, worden een
aantal meditaties van Mgr. de Vet over het arbeidsleven gebundeld. M. Huybregts,
nationaal voorzitter van het bedrijfsapostolaat in Nederland, stelt in de inleiding vast
dat ‘de Kerk in de loop der geschiedenis veel ervaring heeft gekregen met het grote
internationale politieke leven en met de kleine, op nauwe en vaak persoonlijke
relaties berustende, gestabiliseerde maatschappij’. Hij vraagt zich echter af of ‘ze
haar antwoord weet op de moderne arbeidsmaatschappij, waarin het levensritme
zo heel anders is komen te liggen?’ Het valt immers op dat ‘de Kerk bij haar zorg
voor de gevolgen van de moderne industrie-arbeid nogal eenzijdig geredeneerd
heeft vanuit de maatschappij, zoals ze was: het geordende gezin, de geordende
Kerkmaatschappij, en dat de vragen aan de industrie sterk van daaruit werden
gesteld’ (pp. 12-13). Deze overwegingen zijn een lofwaardige poging om na te
denken over de wijze waarop een gelovige arbeider zijn roeping kan vervullen in
het arbeidsmilieu waar hij het grootste deel van zijn leven moet doorbrengen. Van
hem wordt trouw, eerlijkheid, solidariteits- en verantwoordelijkheidszin gevraagd.
Dit blijven echter schone - maar lege - begrippen zolang in de ondernemingen zelf
structureel de voorwaarden niet vervuld worden waarin de arbeider als mens - en
niet louter als een onkostenfactor - zijn verantwoordelijkheid kan opnemen.
M. Van Gijsegem

Politiek
Ossip Flechtheim
Weltkommunismus im Wandel
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1965, 256 pp., D.M. 19,80.
Een moeilijk maar ook een rijk boek, waarin de auteur zijn hypothesen en studies
samenvat die ontstonden in de periode van 1936 tot 1964. Hij behandelt in hoofdzaak
drie problemen. In de eerste plaats het bolchevisme, zijn ideologie en het historisch
en sociaal kader waarin het groeit. Vervolgens de wisselwerking tussen het
bolchevisme, de communistische partij en de Sovjet-Unie. F. komt tot de conclusie
dat er reeds in 1937 een scherpe tegenstelling bestond tussen de Sovjet-ideologie
en de Sovjet-opvattingen over Realpolitik. Tenslotte behandelt hij in het kort de
gevolgen van Stalins dood. De toenemende aanpassing aan de realiteit moest
noodzakelijk leiden tot ideologische conflicten.
A. van Peteghem

Heinz Brahm
Trotzkys Kampf um die Nachfolge Lenins
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1964, 232 pp., D.M. 22,50.
De auteur heeft in zijn werk, een doctoraatsverhandeling, twee thema's behandeld
die van het grootste belang waren in de geschiedenis van de jonge revolutionaire
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Sovjet-Unie. Het eerste deel behandelt de verhouding tussen Lenin en Trotzky van
1902 tot 1921. Het tweede deel onderzoekt de strijd die gevoerd werd tussen Stalin
en Trotzky om de opvolger te worden van de grote Lenin. Het is een merkwaardig
en bijna onmogelijk feit uit de geschiedenis dat de wilde en onbetrouwbare Stalin,
die door Lenin gewantrouwd werd, toch zegevierend uit deze strijd kwam. Volgens
de auteur moet de nederlaag van Trotzky toegeschreven worden aan zijn persoonlijke
karaktereigenschappen. Over dit kiese probleem, de reden van Stalins opkomst, is
men zeker nog niet uitgepraat. Eerst als de archieven van de partij zullen geopend
worden, kan men tot een definitief beeld komen. Onderhavige studie is echter de
beste welke tot nog toe over dit onderwerp verschenen is.
A. van Peteghem

Sven Allard
Diplomat in Wien
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1965, 248 pp., D.M. 22.
De auteur was Zweeds gezant in verschillende landen van Oost-Europa tot hij in
1953 verplaatst werd naar Wenen. Daar beleefde hij de wanhopige strijd die de
Oostenrijkers leverden tot ze in 1955 hun lang verwacht vredesverdrag verkregen.
De beschrijving van
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de diplomatieke en politieke evolutie van de Oostenrijkse kwestie van 1953 tot 1955
vormt het centrale thema van dit boek. De schrijver heeft er geen wetenschappelijke
verhandeling van gemaakt. Hij behandelde zijn thema onder de vorm van
herinneringen en anekdoten. Sven Allard schrijft prettig en humoristisch. Hij vertelt
op een eenvoudige manier zijn belevenissen achter en voor het IJzeren Gordijn met
een fijne humoristische toets, het kenmerk van een scherpe opmerkende geest. Al
kan men het misschien niet eens zijn met de - overigens schaarse - interpretaties
die de schrijver over bepaalde feiten geeft, toch vormt zijn boek een bron van
inlichtingen en geeft het enkele bijzonder geslaagde portretten van de
hoofdpersonages van de hier behandelde tijd.
A. van Peteghem

Geschiedenis
Jacques de Launay
Histoire contemporaine de la diplomatie secrète 1914-1945
Edit. Rencontre, Lausanne, 1965, 518 pp.
Reeds vroeger publiceerde J. de Launay Secrets diplomatiques 1939-1945 (zie
Streven, aug. 1963, p. 1102). Behalve een toevoegsel, ‘La médiation
belgo-néerlandaise’ (pp. 355-358), geeft hij hier zijn vorig boek ongewijzigd opnieuw
uit als derde deel van dit boek, waarvan het eerste deel loopt over de eerste
wereldoorlog en het tweede over de twintig jaren tussen de twee wereldoorlogen.
De volle aandacht gaat naar de diplomatie, en bij voorkeur, maar lang niet altijd,
naar de geheime diplomatie: in zover is de titel niet heel en al juist. De auteur heeft
tal van weinig bekende en een paar onbekende documenten opgespoord en ook
heel wat boeken over deze periode gelezen. In een gespannen, zenuwachtige,
ietwat kortademige stijl verhaalt hij de met feiten overvolle dertig jaren tussen 1914
en 1945; de lezer ondergaat onwillekeurig de spanning. Hier en daar lijkt de
voorstelling ons te weinig genuanceerd, en ook het uitgesproken verlangen, geheime
en sensationele feiten te verhalen, wekt wel eens argwaan. In 16 annexes publiceert
de Launay enkele belangrijke documenten, zoals nota's van Kard. Mercier en van
Kamiel Huysmans, of de geheime protocollen van het Staalpact van 28 mei 1939
en van het Duits-Sovjetisch pact van 23 aug. 1939. De historici zouden zeker een
meer uitgebreid kritisch apparaat gewenst hebben, om nieuwe gegevens uit dit boek
zo maar over te nemen. Dit alles neemt niet weg dat wij al lezend een dieper inzicht
krijgen op die dertig bewogen jaren die de ouderen onder ons persoonlijk
meemaakten en die zo hun stempel hebben gedrukt op onze eigen tijd.
M. Dierickx

Propyläen- Weltgeschichte
Eine Universalgeschichte o.l.v. Golo Mann e.a. Band:
Summa Historica
Die Grundzüge der welthistorischen Epochen, Propyläen-Verlag, Berlin
- Frankfurt - Wien, 1965, 735 pp., 70 illustr., 9 kleurenplaten, 5 facsimilé's,
geb. D.M. 68.
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De tien banden van de Propyläen-Weltgeschichte, die de hele wereldgeschiedenis
chronologisch behandelen, worden afgesloten door een afzonderlijke band, die wij
best bezinningsband noemen. Als men zo het hele historisch gebeuren overschouwt,
wat treft dan in de verscheidene perioden en in de verscheidene ‘societies’, om met
Toynbee te spreken, welke zin of welke richting kunnen wij in deze wirwar van
gebeurtenissen bespeuren? In Egypte is de farao de centrale figuur en in de
Grieks-Romeinse wereld gaat het hoofdzakelijk om de verhouding
heerschappij-vrijheid. In de hele Chinese geschiedenis valt het blijvende op te
midden van de wisselende politieke regimes, ook dat van Mao. Indië slaagt erin alle
inwijkende veroveraars te assimileren, behalve de islam, en komt op onze dagen
met die ene dan ook niet klaar. Bij de islam zelf overheerst het conservatisme dat
de eeuwen en landen overspant. Byzantium, ofschoon zo oosters getint, vertoont
toch typisch Romeinse kenmerken. De middeleeuwers geloofden, niet in een
‘middentijd’, maar in een Endzeit te leven, die met de wederkomst van Christus
eindigen zou. Afrika heeft niet alleen eigen biologische kenmerken, maar een eigen
cultuur en hierop alleen kan het een duurzaam bestaan bouwen. In het laatste, het
meest interessante hoofdstuk, wijst Golo Mann de kenmerken van de Europese
moderne tijd aan. Men kan, zegt hij, bijv. Indië uit de laatste vijf eeuwen wegdenken
en de wereld zou niet erg verschild hebben van de huidige, terwijl Europa op de
wereldgeschiedenis van de laatste eeuwen zijn onmiskenbaar stempel heeft gedrukt.
Europa heeft de emancipatie-
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gedachte verbreid, welke leidde tot revolutie, democratie en onafhankelijkheid, het
heeft de waarde van het individu en de persoonlijkheid benadrukt, het heeft door
zijn industrie en techniek het aanzien van de wereld veranderd. Dit zijn slechts
enkele grepen uit dit stimulerende boek dat, zoals de vorige banden, superieur is
geïllustreerd. Vermelden wij nog dat, niettegenstaande zijn hoge prijs, de
Propyläen-Weltgeschichte op 55.000 exemplaren gedrukt is.
M. Dierickx

Fischer Weltgeschichte
2: E. Cassin, e.a.
Vom Paläolithikum bis zur Mitte des 2. Jhts
(Die Altorientalische Reiche, 1);
5: H. Bengtson
Griechen und Perser
(Die Mittelmeerwelt im Altertum, 1);
6: P. Grimal
Der Hellenismus und der Aufstieg Roms
(Die Mittelmeerwelt im Altertum, 2);
22-23:
Süd- und Mittelamerika
1: R. Konetzke
Die Indianerkulturen Altamerikas und die spanisch-portugiesische
Kolonialherrschaft
2: G. Beyhaut
Von der Unabhängigkeit bis zum Krise der Gegenwart
Fischer Bücherei, Frankfurt/M., 1965, 400-424-412-400 en 346 pp., geïll.,
D.M. 4.80 (ieder).
De Fischer Weltgeschichte wil in 35 pockets, van ongeveer 400 bladzijden elk, een
wereldgeschiedenis uitgeven, geschreven door een 80 geleerden uit verscheidene
landen. Het merkwaardige hiervan is dat elk deel op zichzelf een gesloten geheel
vormt; elk deel is geïllustreerd met de nodige kaarten en zelfs enige platen, die
echter in offset op gewoon papier gedrukt zijn en dus van mindere kwaliteit, maar
toch de tekst verduidelijken; ook enkele voetnoten, een beknopte bibliografie en
een verzorgd register verhogen, voor historici vooral, de waarde van dit groots
opgezet werk. Ter informatie delen wij nog mee dat de Fischer Weltgeschichte ook
in Engelse, Franse en Italiaanse vertaling gaat verschijnen. Laten wij even de eerste
vijf verschenen delen nader typeren. Pocket 2 over de Oudoosterse rijken loopt van
omstreeks 10.000 tot 1500 vóór Chr.; de oer- en voorgeschiedenis is door Jean
Bottéro geschreven, de geschiedenis van het tweestromenland door Edzard en
Falkenstein; de Egyptische door Jean Vercoutter. Dit deel geeft veel politieke
geschiedenis, maar, voor zover de bronnen het toelaten, ook economische en
sociale, culturele en godsdienstige geschiedenis. De pockets 5 en 6 handelen over
de wereld om de Middellandse Zee in de oudheid (zoals delen 7 en 8 die later
volgen). Bengtson schreef het leeuwenaandeel van band 5 die handelt over de
Grieken en Perzen tot omstr. 300 vóór Christus, maar vier andere auteurs schreven
de hoofdstukken over Egypte, Mesopotamië in de Perzische tijd, de Joden en Arabië.
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De hele politieke en culturele geschiedenis van de Grieken, het knapste volk dat
ooit leefde in deze geografische ruimte, ontplooit zich voor onze ogen. Pocket 6
behandelt de Diadochenrijken na de dood van Alexander de Grote, en heel het
hellenisme, waarbij dan de randgebieden in Azië en Afrika betrokken worden en
het opkomende Rome met de Punische oorlogen; acht auteurs werkten aan dit deel
mee, wat soms wel schaadt aan de eenheid van visie. De pockets 22 en 23
behandelen Zuid- en Midden-Amerika. In pocket 22 schetst één auteur, de bekende
Konetzke, zowel de oude Indiaanse beschavingen vóór de ontdekking van Amerika
als de Spaanse en de Portugese koloniale heerschappij na de conquista; hij toont
aan hoe de rijken der Inca's en Azteken in het Iberisch imperium voortleven en wijdt
interessante bladzijden aan de kolonisatievormen, de demografie, de houding van
de Kerk en de missionarissen en de economische ontsluiting. Band 23 over
Latijns-Amerika sinds de onafhankelijkheid begin 19e eeuw tot op onze dagen werd
volledig geschreven door de Urugese historicus Beyhaut die vooral een Franse
vorming kreeg. Alle levensaspecten bespreekt hij en hij wijdt uitvoerig uit over de
Noordamerikaanse heerschappij op Latijns-Amerika, over de ontzaglijke economische
en structurele moeilijkheden van deze Latijns-Amerikaanse staten en over de huidige
confrontatie met het communisme in Cuba en elders, terwijl hij over de Kerk en de
godsdienst weinig meedeelt. Wie in een goedkope pocket-uitgave degelijke informatie
over de wereldgeschiedenis of over een of ander onderdeel zoekt, heeft in de Fischer
Weltgeschichte zijn gading gevonden.
M. Dierickx
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H.H. Hartwich, e.a.
Politik im 20. Jahrhundert
G. Westermann-Verlag, Braunschweig, 1965; 60e duizend, 480 pp., 320
platen, kaarten en diagrammen, geb. D.M. 24.80, paperback D.M. 16.80.
Na het mislukken van de Weimar-republiek en het nazi-regime en na de oorlog en
de ineenstorting van Duitsland, richtte Theodor Heuss te Berlijn de ‘Deutsche
Hochschule für Politik’ op. Als resultaat van de bezinning en samenwerking van
professoren en studenten verschijnt nu dit merkwaardige boek. Eerst onderzoeken
de auteurs de maatschappelijke en economische grondslagen van de politiek en
de leidende gedachten in de politiek, als daar zijn de ideeën over de mensenrechten,
de verantwoordelijke regering, de heerschappij van het recht, de democratie en de
sociale gerechtigheid. Daarna zetten zij uitvoerig de regeringsstelsels uiteen van
de Duitse Bondsrepubliek, de U.S.A., de Sovjet-Unie, de Duitse Democratische
Republiek en de totalitaire nazi-regering. Zij eindigen met een overzicht van de
verscheidene politieke, economische en militaire groeperingen op onze dagen. Tot
nog toe hebben wij nergens een zo grondige en verhelderende ontleding van de
politieke systemen en hun grondslagen gevonden. Talrijke platen en, wat belangrijker
is, vele diagrammen en kaarten, vaak in twee kleuren, brengen de droge cijfers in
beeld. Voor de politieke scholing kan dit boek de leraren geschiedenis zeer grote
diensten bewijzen, maar wij bevelen het ook aan allen die zich voor de politiek en
de annexe problemen interesseren, zeer aan.
M. Dierickx

Literatuur
Jan Van den Weghe
Offerhonden van stro
Manteau, Brussel/Den Haag, 1964, 197 pp., f 12.50.
De auteur, die als literator de tijd van de machtsovername in Kongo zelf heeft beleefd,
heeft in deze roman een zeer suggestief beeld ervan gegeven. Enigszins
vereenvoudigd, door dat hij de vele problemen rond een paar personen heeft
geconcentreerd, weet hij een boeiend relaas te geven van de vele en verschillende
hartstochten die de verhouding neger-blanke juist in die tijd in verhevigde mate
hebben getekend. Men kan de figuur van de jonge planter Marcel en die van zijn
beminde, Maria, een ontwikkelde negerin, wat erg geromantiseerd vinden - hierin
menen we de echte Vlaamse verteller te herkennen, die in al zijn zeer realistische
beschrijvingen nog altijd een ruime plaats heeft voor romantiek. Een boeiend boek.
G. Adriaansen

Jan Van den Weghe
Kinderen van Congo
Marnixpocket, Manteau, Brussel/Den Haag, 1965, 144 pp., f 2.90.
De kracht van Van den Weghe's vertelkunst hebben we reeds leren kennen in zijn
boek Offerhonden van stro, dat bovendien getuigt van een scherp bewustzijn van
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de Afrikaanse problematiek. De drie hier gebundelde novellen sluiten daar geheel
op aan. ‘De inlandse schoolmeester’ is de sterkste, doordat ze het meest gaaf de
blanke-zwarte-problematiek weet uit te beelden. De andere twee hebben nog een
navrant-romantisch trekje, dat de aandacht van het wezenlijke zou kunnen afleiden.
R.S.

Edwin Muir
Essays on Literature and Society
Revised and Enlarged Edition, The Hogarth Press, London, 1965, 240
pp., 30/.
Als literair-cultuurhistorisch essayist de rivaal van T.S. Eliot, ordent S. in deze bundel
een aantal opstellen die vakkundigheid, kritische zin, eruditie en moderne visie ten
toon spreiden. De selectie omvat thema's en figuren uit de wereldliteratuur (van
Shakespeare en W. Scott tot Hölderlin en Kafka), maar eveneens
literatuurwetenschappelijke motieven (b.v. ‘The Political View of Literature’, ‘The
Decline of the Novel’, ‘The Poetic Imagination’). De bedoeling is nergens alleen
historisch-kritisch of modern-evaluerend; S. speurt naar menselijkheidsbegrippen
die via auteur en oeuvre, als expressie van hun tijd en gemeenschap, het toen zowel
als het nu belichten. Literatuur als leven, niet als esthetisch spel.
C. Tindemans
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Werner Kohlschmidt
Dichter, Tradition und Zeitgeist
Gesammelte Studiën zur Literaturgeschichte. Francke Verlag, Bern,
1965, 390 pp., SFr. 42.50.
S., professor aan de Universiteit te Bern, heeft over twee gebieden een mozaïek
van 25 studies gebundeld. In de eerste afdeling (Studia Germanica generalia) staan
literatuurwetenschappelijke opstellen, monografische essays en motiefinterpretaties
en de behandelde thema's en auteurs lopen van Schiller tot H. Laxness, met o.m.
de invloedsgeschiedenis van H.C. Andersen in Noord-Nederland. Het tweede deel
is geconcentreerd op Zwitserland (Studia Helvetica) en tracht het eigen aandeel te
bepalen aan de Duitstalige literatuur, met individuele auteurs (Gotthelf, Meyer),
invloedssferen (Haller, Th. Storm) en thema's (Tell, eenzaamheid, reformatie, van
novelle tot roman). Dit panorama van geesteswetenschappelijke perspectieven
gemengd met detailinterpretatie in een degelijk filologische traditie, staat met
overtuiging in dienst van het comparatisme, terwijl S. nadrukkelijk belang en nut
van de bronnenstudie aantoont om tot een nauwkeuriger visie op de samenhang
te geraken. Voor deze synthetiserende bedrijvigheid is deze bundel een voortreffelijk
document.
C. Tindemans

Erwin Strittmatter
Ole Bienkopp
Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh, z.j. (1964), 365 pp.
Met luidruchtig bazuingeschal is deze in het jaar 1963 in Oostduitsland verschenen
en door een van de coryfeeën van het Sowjet-zonale ‘Schriftstellerverband’
geschreven roman door een groot deel van de Westduitse literatuurcritici ontvangen,
en nu ook door een Westduitse uitgeverij uitgebracht. Enigszins verwonderd vraagt
men zich af, of dit boek zoveel lof wel waard is? De kleine, oersaaie wereld van een
Oostduitse kolchose in opbouw, met al zijn kleinmenselijke, vaak ideologisch
gecamoufleerde veten, kan natuurlijk stof voor een goede roman bieden. Maar als
de schildering van dit benepen milieu schuchter literaire procédé's toepast, die in
het Westen alweer bijna versleten zijn; als door die benepenheid heen de struise
trant van de boerenroman gevlochten wordt, zoals die enkele tientallen jaren geleden
populair was; als dit geheel bovendien overgoten is met een onmiskenbare scheut
Blubo-romantiek (Blubo was de afkorting voor het helaas al te bekende begrip ‘Blut
und Boden’); waarbij dan nog een behoorlijke portie communistische propaganda
komt, gepaard met een even stevige dosis grondige, maar verborgen en slechts
tussen de regels door te lezen kritiek op het Sowjet-zonale regiem: dan moet dit
merkwaardig amalgaam meer op politieke dan op literaire gronden in de
Bondsrepubliek zoveel opzien gebaard hebben. Toch maakt die als laatste punt
genoemde heimelijke kritiek, die ten Oosten van de Elbe waarschijnlijk nog veel
beter wordt verstaan dan bij ons, deze roman ook voor een zorgvuldig Nederlands
lezer tot interessante lectuur. Het is een boeiende bezigheid, de vele noodgedwongen
aangebrachte deklagen voorzichtig af te pellen en zo de eigenlijke bedoeling van
de schrijver bloot te leggen. En dit moet ondanks alles wel geweest zijn: originaliteit
en eigen waarde van de mens tegenover bureaucratie en ideologie in bescherming
te nemen. Men moet Strittmatter nageven, dat hij dit in zijn omstandigheden wel
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moeilijk op een literair meer bevredigende wijze tot stand had kunnen brengen.
Anderzijds staat evenzeer vast, dat hij het niveau van een ander Oostduits schrijver,
de onlangs gestorven Johannes Bobrowski, lang niet gehaald heeft.
Th. van Oorschot

Nikolai Gogol
Die toten Seelen
Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1965, 507 pp., MDN. 9.30.
De Duitsers zijn altijd meesters geweest in het vertalen van de Russische klassieke
literatuur. Deze vertaaltraditie wordt niet alleen in West-, maar ook in Oost-Duitsland
voortgezet, getuige de werkelijk voortreffelijke vertaling die het Aufbau-Verlag heeft
gepubliceerd van de onsterfelijke Dode Zielen. Gogols satirische werk behoort
zonder enige twijfel tot het beste van de Russische, en zelfs van de wereldliteratuur.
Dat rechtvaardigt ook alleszins een zoveelste vertaling van dit werk, vooral omdat
onnauwkeurigheden van andere vertalingen in deze nieuwe uitgave zijn verbeterd.
Interessant is het nawoord van Michael Wegner. Natuurlijk komt even de
onvermijdelijke marxistische explicatie om de hoek kijken, maar in hoofdzaak geeft
Wegner toch een intelligent commentaar op dit onsterfelijke werk, dat wij ieder van
harte aanbevelen.
J.P. Schuyf
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Manfred Hausmann
Und wie Musik in der Nacht
Prosa-Dramen-Gedichte. G.B. Fischer & Co, Frankfurt, 1965, 463 pp.,
DM 14,80.
De zoeterig-romantische titel waaronder deze anthologie van M. Hausmann (geb.
1898) wordt aangeboden, harmonieert niet volkomen met S.'s eigen toon en aard.
Romantisch is hij beslist met zijn opzoeken van uitzonderingsfiguren,
vagebondenfilosofie en wereldwijze bon-vivants, maar zoeterig is dit zoeken naar
een weg door de levensrealiteit allerminst. Het is veeleer een terugkeer tot
grondwaarden, tot conservatieve levensblijheid, tot vertrouwen en geloof, met
vagantenherinneringen en een gezond-brutaliserend afwijzen van eruditie en cultuur,
iets neo-middeleeuws, een verlangen naar elementaire ongecompliceerdheid. Het
meest overtuigend slaagt hij daarin in zijn balladeske toneelspelen (Der Fischbecker
Wandteppich, Lilofee, Der dunkle Reigen), al doet het zoeken naar ongewone
vormen om eentonigheid in constructie te voorkomen, toch krampachtig en epigoon
aan.
C. Tindemans

Kunst
W. Boesiger
Le Corbusier et son atelier, Oeuvre compléte 1957-1965
Les Editions d'Architecture-Artemis, Zürich, 1965, 240 pp., geïll., geb.
68 ZwF.
‘Ouverte pour recevoir, ouverte aussi pour que chacun y vienne prendre’, schreef
Le Corbusier in ‘Le poème de l'angle droit’ over de hand. Het is dit symbool van de
open hand, zoals Le Corbusier dat voor het kapitool van Chandigarh projecteerde,
dat de uitgever gekozen heeft om de stofomslag te sieren van het zevende deel
van het gezamenlijke oeuvre van Le Corbusier en van zijn atelier, rue de Sèvres
35, dat gaat van 1957 tot 1965. Dit symbool staat er goed als afscheid van een
architect die als geen ander de architectuur van een nieuwe tijd heeft verpersoonlijkt,
een architectuur die niet meer gedacht is als een unieke, originele vormentaal, maar
als een universeel principe, hoe persoonlijk dit dan ook kan en moet beleefd en
uitgedrukt worden. Dit deel toont eens te meer hoezeer het gehele oeuvre van Le
Corbusier tot enkele fundamentele intuïties en zelfs tot enkele fundamentele
vormprincipes herleid kan worden. Maar ook hoe in die beperktheid de hoogste
vrijheid kan leven. Het is zo dat men in dit laatste boek evenzeer als in elk van de
voorgaande de volledige Le Corbusier ontmoet. Het boek is ingeleid door Oscar
Niemeyer en Hans Girsberger. Hun inleidingen zijn onwillekeurig in memoriams
geworden. De volgende projecten worden voorgesteld: de Franse ambassade te
Brasilia, tentoonstellingspaviljoenen te Zürich en te Stockholm, het
Olivettirekencentrum te Rho-Milaan, de kerk te Firminy, het hospitaal van Venetië,
het congrespaleis te Straatsburg, het cultureel centrum te Orsay, het kunstcentrum
te Erlenbach (allemaal projecten die nog niet uitgevoerd zijn); het
dominikanenklooster te Eveux, het Visual Arts Centre te Cambridge Mass.,
Chandigarh, het jeugdcentrum te Firminy, het huis voor de Braziliaanse studenten
te Parijs, het museum te Tokio, de unité te Briey-le-Föret (die voltooid zijn). H.
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Girsberger, die zelf de vorige delen van het gezamenlijke oeuvre uitgaf, beweert
terecht dat dit laatste deel door de zorg van de nieuwe uitgever in presentatie alle
voorgaande overtreft.
G. Bekaert

Architektur-Wettbewerbe
S. Planung Neue Stadt Wulfen
72 pp., 114 afb., D.M. 19,80.
43. Die City
128 pp., 240 afb., D.M. 28,80, Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1965.
Aansluitend bij Neue Stadt Wulfen, waarin de redactie van de
Architektur-Wettbewerbe de prijsvraagontwerpen voor deze nieuwe stad in het
noordelijk Ruhrgebied heeft gepubliceerd, is nu Planung Neue Stadt Wulfen
verschenen. Daarin worden de uitgewerkte plannen van het project van prof. Fr.
Eggeling en de eerste resultaten van een nieuwe prijsvraag voor de woningbouw
voorgesteld. De voorstelling gebeurt door de betrokken auteurs zelf, zodat men hier
geen kritische studie mag verwachten. De uitgave is echter wel belangwekkend
omdat op een ook voor niet-specialisten toegankelijke manier de complexiteit én
de noodzakelijkheid van een algemeen stedebouwkundig ontwerp in detail wordt
getoond. Ook het laatste nummer van de Architektur-Wettbewerbe over de city
knoopt aan bij een vroeger verschenen publi-
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katie, Zentren in neuen Wohngebieten (Streven, nov. 1965, p. 194). De algemene
inleidende studie over de kenmerken van de city is van Harald Ludmann, Baudirektor
bij de stedebouwkundige dienst te Keulen. Behalve met voorbeelden van Keulen
zelf, wordt deze uiteenzetting geïllustreerd met voorbeelden van Stockholm,
Philadelphia, en Londen, en met prijsvraagontwerpen voor Ludwigshafen, Neuss,
Marl, Stuttgart en Tel-Aviv. Boven principiële beschouwingen wordt in deze cahiers
de voorkeur gegeven aan technische gegevens en empirische bevindingen.
G. Bekaert

Buchheimkalenders 1966
Moderne Malerei
Blumen und Vögel aus China
Wildpferde aus China
De uitgeverij Buchheim, Feldafing, heeft ook dit jaar weer een aantal aantrekkelijke
kunstkalenders verzorgd, naar keuze voor een grote of een kleine beurs. De
Europese schilderkunst is vertegenwoordigd door een kalender met een twaalftal
moderne klassieken. De Chinese afbeeldingen dateren ook uit de laatste decennia,
maar dragen alle kenmerken van de oude traditie.
W. Pisa

C. Blok
Doolhof of museum
een leidraad voor de museumbezoeker. (Fibulareeks), C.A.J. van
Dishoeck, Bussum, 112 pp., 49 ill., f 5.90.
Over ontstaan, organisatie en taak van het museum is in ons land nog weinig
verschenen. Daarom alleen al valt de komst van het boekje van C. Blok toe te
juichen. Het heeft echter ook duidelijk intrinsieke kwaliteiten: het is met grote kennis
van zaken eenvoudig en aangenaam geschreven en bevat ook zeer recente
gegevens. Schrijver (verbonden aan de educatieve dienst van het Haagse
Gemeentemuseum) staat o.m. uitvoerig stil bij de ontwikkeling van het Nederlandse
museumwezen, de conserverende en opvoedende taken van de musea, de
verlegging van het accent naar het verstrekken van informatie en het scheppen van
een gunstig klimaat (contact), alsmede bij museumbouw, presentatie en
wetenschappelijk werk. Aan het eind van het werkje is een beschrijving opgenomen
van een aantal belangrijke musea, waar-bij ik er eigenlijk nog wel een paar mis. De
illustraties zijn wat onbenullig, de foto's zijn zeer goed. De gedeeltelijk onjuiste en
nietszeggende titel van dit overigens hoogst aantrekkelijke werkje werd de schrijver
door de uitgever opgedrongen.
Paul Mertz

Toneel
André de Baecque
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Le théâtre d'aujourd'hui
Seghers, Parijs, 1964, 190 pp.
In de serie ‘Clefs du temps présent’ is dit een uitstekend werkje. S. behandelt de
huidige theatersituatie in Frankrijk, het schouwburgwezen met en zonder subsidie,
het publiek, de dramatische centra buiten Parijs, de regisseurs, om af te sluiten met
een kritische commentaar op het Malrauxplan. Vele van zijn opvattingen zijn voor
discussie vatbaar maar altijd is zijn houding eerlijk en constructief. Zonder
uitdrukkelijk aan informatie te willen doen, brengt het boekje een schat van zakelijke
gegevens, waaraan de kritische notities nergens ontbreken. Wie de vlugge evolutie
van het Franse theaterstelsel wil volgen, dient dit boekje voortdurend te raadplegen.
C. Tindemans

Robert Edmond Jones
The Dramatic Imagination
6
Theatre Arts Books, New York, 1965 , 157 pp., $ 3.45.
Dit lange essay, ‘Reflections and Speculations on the Art of the Theatre’, zoals de
ondertitel belooft, houdt zich slechts gedeeltelijk bezig met het drama zelf en schakelt
reeds vlug over naar de Taakgebieden van een opvoering: decor, scène, kostuum,
licht. S. is in deze onderdelen een professioneel pionier voor de U.S.A. geworden.
Treffend is, dat niet de materieel-inventieve kant wordt behandeld, maar de
speculatief-dramaturgische. S. verraadt meteen zijn expressionistische impulsen
en de idealistische obsessie om ‘théâtre pur’ te brengen. Zo reveleert hij een facet
van het Amerikaanse theaterdenken dat zich in het commerciële repertorium niet
heeft kunnen handhaven.
C. Tindemans
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Theater 1965. Chronik und Bilanz des Bühnenjahres
Jahressonderheft der Zeitschrift ‘theater heute’, E. Friedrich Verlag,
Velber, 196 pp., D.M. 6.50..
Een speciaal tijdschriftnummer met meer stimulansen dan vele boeken over het
theater vaak bezitten. Een aantal bekende critici bespreken hun beste vertoning
van het seizoen 1964-1965 en de redactie ontleedt haar eigen keuze, B. Bessons
regie van E. Schwarz' Der Drache in het Deutsches Theater te Oost-Berlijn,
gedocumenteerd met vele foto's. Het hoofddeel bestaat uit een uitvoerige discussie
over ‘Theater und Politik’ door twee moedige redacteurs (S. Melchinger en H.
Rischbieter), waarbij een ruime enquête en discussie aansluit, ook met de politieke
partijen. De tekst van P. Weiss' jongste stuk, Die Ermittlung, wordt in voordruk
gepresenteerd; de dramatisering van het proces over Auschwitz laat niet toe met
de normale theatertechnische begrippen om te springen omdat het systematisch
onderdrukken van elke emfase in deze oratoriumvorm ontsnapt aan commentaar.
Het thema van het politieke theater wordt verder nog behandeld in een essay over
Sartre, aangevuld met analyses van J. Malina en J. Beek, A. Gatti, A. Wesker, G.
Strehler en J. Grossmann.
C. Tindemans

Varia
C.E. Koehne
Belgien und die Niederlande
Landschaft, Geschichte, Kultur. Kohlhammer, Stuttgart; voor België:
Meddens, Brussel; 1965, 244 pp., 24 pl., 7 krtn., geb. DM. 19,80.
Een interessant boek voor gecultiveerde toeristen. De auteur volgt drie reisroutes:
een eerste over het oosten van België vanuit Aken, over Eupen, Spa, Luik, Namen
en Bouillon, naar Luxemburg, Echternach, Sankt-Vith; een tweede van Maastricht
door Limburg en Brabant, over Brussel, Oudenaarde, Doornik, Kortrijk, de Belgische
Kust, Brugge en Gent, naar Antwerpen; een derde reisroute van Zeeland en
Dordrecht, over Delft en 's-Gravenhage, naar Amsterdam, Noord-Holland, Utrecht,
de Hoge Veluwe en Nijmegen. Telkens geeft hij de merkwaardige kunstwerken en
het natuurschoon aan, met de geschiedenis. Wij betreuren dat de auteur op
geschiedkundig gebied talrijke vergissingen begaat: Brussel komt niet van Bruksel
= kleine Brücke (passim), maar van Broekzele = huis in het moeras; onder Keizer
Karel vormden de lutheranen en calvinisten niet de meerderheid in de Nederlanden
(p. 38), maar een zeer kleine minderheid, en onder Alva werden niet tienduizenden
terechtgesteld (p. 38), maar, naar de telling van een protestants geschiedschrijver,
1073; er waren in de middeleeuwen geen 200.000 inwoners in Ieper (p. 126) en in
Brugge (p. 140), slechts respectievelijk 25.000 en 35.000. De historische inleiding
steunt op verouderde bronnen en zou grondig moeten worden herschreven. De
kaart met de reisroute in België moet van p. 172 naar p. 88, en die met de reisroute
in Nederland omgekeerd van p. 88 naar p. 172. De illustraties zijn goed gekozen,
maar waarom de bladzijden over Brugge (pp. 140-150) voorzien met illustraties over
Delft, Leiden en 's-Gravenhage? De auteur spreekt van talrijke talen en dialecten
in Benelux, maar zegt helaas nergens dat het Nederlands de cultuurtaal is voor alle
Noord-Nederlanders en Vlamingen. Bij een volgende druk zouden de totaal
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verouderde spellingen van de plaatsnamen gemoderniseerd moeten worden. Dit
boek biedt dus veel goeds, maar zou eens grondig herzien moeten worden om aan
de vereisten van een gecultiveerd reiziger te voldoen.
M. Dierickx

Echo's van Johan
Verhaaltjes van een kind. Desclée de Brouwer, Brugge-Utrecht, 1965,
48 pp., 48 F.
In dit boekje staan 28 verhaaltjes, geschreven door Johan Lammertyn, een Kortrijks
jongetje dat in mei 1964 door een auto werd doodgereden. Hij was toen 9 jaar.
Verder 16 tekeningen, een brief aan Sinterklaas en de melodie van een liedje dat
Johan zelf op de piano uitvond. De verhaaltjes zijn geschreven vanuit de fantasie
en de gevoelswereld van een kind dat reeds over een fraaie taalbeheersing beschikt.
Heel geschikt voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
R.S.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aken, P. van, Het begeren. 3de druk. - (Marnix pocket), Manteau, Brussel, Den
Haag, 1965, 148 pp., f 4,50.
Albee, E., Kleine Alice. - van Ditmar, Amsterdam, 1965, 144 pp., f 6.90.
Albee, E., Tiny Alice. - Atheneum, New York, 1965, 190 pp., $ 4.50.
Amerongen, van, e.a., De prinses die kiest een man. - Polak & van Gennep,
1965, 48 pp., f 4.-.
Ancelle, Waarom wij beiden? - Lannoo, Tielt, 1965, 128 pp., F. 75.
Andel, Dr. C.P. van, Ethiek van arbeid en rust. - Callenbach, Nijkerk, 1965,
122 pp., f 5.90.
Andrzejewski, J., Daar komt hij, springend over de bergen. - 1965, 207 pp., f
12.50.
Andriesen, H., De groei van het geweten. - van Loghum Slaterus, 1965, 182
pp., f 9.90.
Baers, J., Ook ik veroordeel u niet. - De Vroente, Kasterlee, 1965, 212 pp., F.
110.
Berg, Prof. Dr. J.H. van den, De Dingen. - Callenbach, Nijkerk, 1965, 100 pp.,
f 6.90.
Berger, Drs. W.J., Op weg naar empirische zielzorg. - Dekker & v.d. Vegt,
Nijmegen, 1965, 109 pp., f 5.50.
Bergschicker, H., Berlin, Brennpunkt deutscher Geschichte. - Deutscher
Militärverlag, 1965, 257 pp., O.M. 28.50.
Bieder, W., Gottes Sendung und der missionarische Auftrag der Kirche. - E.V.Z.
Verlag, Zürich; imp. Callenbach, Nijkerk, 1965, 52 pp., f 6.50.
Böckle, F., Wet en geweten. - Paul Brand, Hilversum, 1965, 95 pp., f 5.90.
Brasch, H., Kyoto, die Seele Japans. - Urs Graf Verlag GMBH, Olten, 1965,
208 pp.
Breedveld, W., Seger Baas. - De Fontein, Utrecht, 1965, 287 pp., f 9.75.
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[1966, nummer 5]
Leuven na de splitsing
Vlaamse redactie
Op woensdag 24 november wist De Standaard te melden, en het klonk als een
bewogen triomfkreet: ‘Het ondenkbare is gebeurd: de grote meerderheid van de
Vlaamse professoren en van het wetenschappelijk personeel van de katholieke
universiteit te Leuven is in opstand gekomen. De eersten hebben in een scherpe
tekst aan het adres van de rector magnificus, van het episcopaat en van de leden
van de raad van beheer drie stellingen geformuleerd die men ophefmakend mag
noemen: 1. uitbouw van een volkomen autonome Vlaamse universiteit te Leuven;
2. geleidelijke en volledige overheveling van de Franstalige afdeling naar Wallonië;
3. voor deze beide universiteiten gelijke kansen in het arrondissement
Brussel-hoofdstad’.
Hoe ophefmakend deze stellingen in de Belgische en Leuvense context ook mogen
klinken, wij geloven dat zij zo vanzelfsprekend en normaal zijn, dat men over een
jaar of tien reeds niet meer zal begrijpen waarom ze niet eerder werden gerealiseerd.
In het artikel van M. Dierickx over Ontstaan en ontwikkeling van het Vlaams
bewustzijn, verder in dit nummer, wordt even gewezen op ‘de versnelling van de
geschiedenis, die wij op onze dagen op elk gebied constateren’ en die zich op dit
ogenblik ‘ook in Vlaamse zaken volledig laat gelden’. De Vlamingen zullen aan die
versnelling nog moeten wennen.
Heel, heel langzaam immers is de Katholieke Universiteit te Leuven, die sinds
haar herstel in 1833, een ééntalig-Franse universiteit was, in het begin van deze
eeuw een Franstalige universiteit geworden ‘waar ook in het Nederlands gedoceerd’
werd. In hun Instructions collectives van 1906 deden de Belgische bisschoppen
enkele toegevingen aan het Nederlands in het hoger onderwijs (ten gevolge van de
wetten op het hoger onderwijs werden er op het einde van de vorige eeuw in Leuven
reeds een paar cursussen in het Nederlands gegeven), maar als principe werd
gehandhaafd dat zowel in het secundair als in het universitair onderwijs de voertaal
een internationale taal, dus Frans, moest zijn. (Kard. Mercier in 1908: ‘Une université
flamande: jamais’). In oktober 1911 werd in Leuven het eigenlijke begin gemaakt
met de vernederlandsing. In 1921 telt Leuven 991 Nederlandssprekenden op 2.294
studenten; ongeveer 20 cursussen worden in het Nederlands gegeven, de rest in
het Frans. In 1924 wordt onder impuls van Mgr. Sencie de vereniging Vlaamse
Leergangen te Leuven
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opgericht. Haar hoofddoel is de bevordering van het onderwijs in het Nederlands
aan de Leuvense universiteit. Tot 1934 duurt het vooraleer de meeste vakken
gesplitst zijn. In 1964-65 telt Leuven 9.256 Nederlandssprekenden op 17.287
studenten.
Intussen heeft in het hele Belgische staatsbestel de algemene trend naar een
grotere autonomie van de twee volksgemeenschappen een ietwat vastere vorm
gekregen. De taalgrens wordt vastgelegd: de tweetalige universiteit bevindt zich in
een stad die wettelijk ééntalig is. Van Franssprekende zijde groeit verzet tegen de
toepassing van deze taalwetgeving in de Leuvense agglomeratie en worden
allerhande ‘faciliteiten’ op scholair en administratief gebied buiten de universiteit
gevraagd of gewoon genomen. Manifesten van Franssprekende studenten en
professoren (deze laatsten gegroepeerd in de Acapsul) willen in de jaren 1962-63
in Leuven een tweetalig regime verkrijgen zoals in de Brusselse agglomeratie.
Anders is de Franstalige afdeling van de universiteit niet langer leefbaar. Een grote
en representatieve groep van het Franstalig academisch corps publiceert een (fraai
gedrukt) witboek, waarin geschermd wordt met de ‘eenheid van het land’, met het
‘nationale karakter’ en de ‘universaliteit’ van de Alma Mater, met de ‘ontmoeting van
de twee culturen’. De slotzinnen van dit manifest luiden: ‘Enfin il faut évoquer le
trouble profond que susciterait, dans toute la catholicité, le déchirement de la
première Université catholique du monde à cause des exigences d'un totalitarisme
linguistique dont personne, hors de Belgique, ne comprend les raisons.... Sera-t-il
1
permis qu'un tel scandale se produise au sein de l'Eglise?’ . De Vlamingen weten
wat zulk een pathetisch beroep op katholiciteit en Kerk in de Belgische context
betekent. De Vereniging der Leuvense Professoren, opgericht in het kader van de
Vlaamse Leergangen, repliceert met een uitvoerig (gestencild) memorandum: ‘Dit
memorandum is - zoals het behoort - ingegeven door een tweevoudige bekommernis:
het belang van de Universiteit en het belang van de Vlaamse gemeenschap.... In
het huidig overspannen klimaat van actie en reactie wensen wij te getuigen dat we
het vraagstuk van de Franse afdeling in een wettelijk volkomen eentalige
universiteitsstad met openheid willen onderzoeken. Niettemin zal men begrijpen dat
wij het probleem niet alleen kunnen beschouwen volgens de maatstaf van de
collegiale solidariteit. Wij hebben ook plichten tegenover het volk waartoe wij behoren.
Welnu, in deze kwestie staat voor de Vlaamse gemeenschap meer op het spel dan
een oppervlakkig toeschouwer zou kunnen menen.... Wij zouden de reële
moeilijkheden kunnen wegmoffelen met enige hoogstaande, doch algemene
beschouwingen omtrent de ontmoeting van twee culturen of de eisen van de
christelijke caritas. Dat zou echter geen positieve bijdrage zijn tot de oplossing van
het probleem. Het is beter, duidelijk te schrijven hoe de zaken staan, wat kan en
niet kan, in plaats van onze Waalse landgenoten valse illusies te laten koesteren’.

1

‘Tenslotte willen wij erop wijzen hoe diep de hele katholieke wereld geschokt zou worden
indien de eerste katholieke universiteit van de wereld in twee gescheurd zou worden omwille
van eisen van een taaltotalitarisme waar niemand buiten België iets van begrijpt.... Mag men
dulden dat zo'n schandaal zich voordoet in de schoot van de Kerk’.
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In april 1962 neemt het episcopaat stelling: ‘De Nederlandstalige en Franstalige
faculteiten moeten, elk volgens hun eigen aard en karakter, hun volledige ontplooiing
bereiken en aan de studenten op wetenschappelijk, godsdienstig en sociaal gebied
een volwaardige vorming bieden’. In oktober 1963 worden de faculteiten van
rechtsgeleerdheid, geneeskunde, wijsbegeerte en letteren en van de wetenschappen
gesplitst. De faculteiten van toegepaste wetenschappen en van economische en
sociale wetenschappen volgen later. De professoren behoren voortaan tot een van
de beide secties, naargelang de taal van hun voornaamste leeropdracht (de taalrol).
De spanningen omtrent de integriteit van het Vlaamse taalgebied te Leuven en
in de éne, tweeledige universiteit blijven echter voortduren. In de Franstalige afdeling
worden op alle niveaus van de personeelsdienst ostentatief Nederlands-onkundige
elementen aangeworven; in belangrijke unitaire diensten, zoals de
universiteitsbibliotheek, gebeurt hetzelfde; zowel in de gesplitste als in de unitaire
diensten worden in feite Franstalige elementen op de Nederlandse taalrol
ingeschreven; in de klinieken en andere universitaire diensten wordt de taalwet
2
veelvuldig overtreden , enz. enz. De feitelijke discriminatie tussen Franssprekend
en Vlaams personeel blijft voortduren. De Vlamingen hebben zoveel minder
assistenten dan de Franssprekenden, dat met de benoeming van ineens 65 nieuwe
assistenten in de Vlaamse sectie op 1 oktober 1965 de verhouding nu 50/50
geworden is, nog te weinig in verhouding tot het aantal studenten. Voor de kernfysica,
de mechanica en de elektronica hebben de Franssprekenden in sommige gevallen
90% meer laboratoriumruimte dan de Nederlandse sectie; in het landbouwinstituut
heeft de Nederlandse sectie 30%, de Franse 70% van de beschikbare ruimte.
Op 3 november 1965 verschijnt in het studentenblad L'Ergot een interview met
Prof. Woitrin, de Franstalige secretaris-generaal en algemeen beheerder van de
universiteit. Daarin wordt gepleit voor een uitbreiding van Leuven in de richting van
Brussel (Woluwe) enerzijds, van Waver (juist over de taalgrens in Wallonië)
anderzijds. De driehoek Leuven-Woluwe-Waver zal binnen twintig jaar opgenomen
zijn in Groot-Brussel en deze driehoeksexpansie ‘moet nu geïntegreerd worden in
een algemeen aanlegplan van het gebied van het zeer grote Brussel van de
toekomst’. In een aantal Franstalige milieus wordt deze visie sympathiek onthaald
(van de 8.031 Franssprekende studenten waren er in februari 1965 slechts 2.983
uit Wallonië afkomstig; 2.296 kwamen uit Groot-Brussel; in sommige faculteiten
bereikt het aantal studenten uit de Brusselse agglomeratie 85%). De Vlamingen
daarentegen beschouwen deze verklaringen als een ultieme provocatie. Rechtstreeks
en openlijk wordt er op aangestuurd om heel Vlaams Brabant tweetalig te maken
zoals het huidige Brussel, en gezien de positie van de man die deze verklaringen
aflegt blijkt hieruit de wil om de

2

Als het in de academische ziekenhuizen alleen maar om overtredingen van de taalwet ging!
Hier heersen echter toestanden die aan het ongelooflijke grenzen. Het is in Leuven een heel
gewone zaak dat Nederlandsonkundige dokters en verpleegsters zieke en stervende Vlaamse
mensen bijstaan die geen Frans verstaan. Cfr. de brochure uitgegeven door het Katholiek
Vlaams Hoogstudentenverbond, De faculteit der geneeskunde: onze trots en onze ellende,
1962.
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expansie en de reorganisatie van de universiteit - die ook zonder taalproblemen
dringend nodig zijn - in deze richting te oriënteren. Een tweede keer reageert de
vereniging Vlaamse Leergangen met een bewonderenswaardige rust en
vastberadenheid, en deze keer radicaler: ‘(Wij zijn) de mening toegedaan dat
onverwijld maatregelen moeten genomen worden om de Franstalige afdeling van
de Universiteit naar Wallonië over te plaatsen.... Wat betreft de Nederlandstalige
afdeling, zijn we van oordeel dat in de huidige structuur van de Universiteit de
wetenschappelijke ontplooiing van deze sectie niet voldoende is gewaarborgd, daar
ze niet over de nodige autonomie beschikt. Daarom menen we dat binnen het kader
van de éne Katholieke Universiteit de Nederlandstalige afdeling onverwijld tot
autonoom-werkende afdeling moet uitgebouwd’.
Door de afdeling-Leuven van de Vereniging van Vlaamse Professoren wordt een
ongeveer gelijkluidende motie aan het academisch en wetenschappelijk personeel
van de Vlaamse sectie ter ondertekening voorgelegd. Enkele artikelen in De
Standaard, waaronder een interview met prof. Van Hee, decaan van de
3
rechtsfaculteit , geven bij een aantal aarzelende professoren (de druk van boven is
altijd zo groot geweest) de doorslag: in enkele weken tekenen meer dan 93% van
de leden van Lovan (Leuvense organisatie van Vlaamse assistenten en navorsers)
en ongeveer 70% van de professoren.
Op 21 december kiest het Belgische episcopaat positie: ‘Wij hechten eraan
nogmaals te bevestigen.... dat wij met onwrikbare wil de eenheid van onze universiteit
zullen behouden en meteen de maximale ontplooiing verzekeren van haar twee
taalgemeenschappen, met voor beide volledig dezelfde rechten en plichten’. Het
probleem van ‘de structuratie van de instelling, en meer bepaald van de organen
van besluitvorming’ wordt erkend. Een commissie wordt opgericht die de concrete
modaliteiten van de structuratie zal uitwerken. Deze

3

In dit interview verwees Prof. Van Hee o.m. naar de splitsing van de Belgische
jezuïetenprovincie. In gesprekken over ‘Leuven’ treft het ons telkens weer hoe velen aan dit
‘precedent’ herinneren en er graag iets meer over zouden vernemen. Het is verleidelijk, deze
geschiedenis eens in detail te beschrijven. Voorlopig willen we er slechts het volgende over
zeggen.
Vlaamse jezuïeten maken in het begin van de eeuw deel uit van een ééntalig-Franse provincie.
Ze vragen of ze in de eigen groep ook wat Nederlands mogen spreken en horen. Na veel
moeilijkheden mag dat. Op den duur wordt er evenveel Nederlands gesproken als Frans,
méér Nederlands dan Frans. In het samenleven is er veel vriendschap tussen de afzonderlijke
leden van de twee groepen, maar structureel wordt het steeds moeilijker. De Vlamingen
voelen zich in dit tweetalig milieu, dat structureel en psychologisch op Franse eentaligheid
neerkomt, vervreemd van hun eigen volk, zij zijn niet thuis in hun eigen cultuur. Als ze uiteen
willen gaan, krijgen ze de ‘universalité’, de ‘unité’, de ‘charité chrétienne’ voor de voeten
gegooid. Zo gauw ze uiteen zijn, weten zij de weg vrij voor een gezonde eigen ontwikkeling.
Zij hebben niet het gevoel dat zij er iets van hun openheid op de wereld door verloren hebben.
Integendeel.
Of men nu terugdenkt aan de splitsing van de twee provincies in 1935 (de eerste stap daartoe:
de benoeming van een Waalse vice-provinciaal in 1929, werd aangekondigd met de formule:
‘Una atque integra remanente Provincia Belgica...’: De Belgische Provincie blijft één en
onverdeeld...), aan de splitsing van de opleidingshuizen in 1948, of aan de vernederlandsing
van sommige instituten, zoals b.v. het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel, steeds krijgt
men een ontwikkelingspatroon te zien dat zo onveranderlijk hetzelfde is, dat zij die dit hebben
meegemaakt, soms niet meer begrijpen hoe grotere en belangrijker groepen die voor hetzelfde
probleem staan, tegen dit patroon nog op willen tornen.
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commissie zal rekening moeten houden met de volgende factoren: ‘de eigen
doelstellingen van de Katholieke Universiteit, haar taak in de huidige wereld, haar
groeiend internationaal karakter, de noodwendigheden van onderwijs en
wetenschappelijke arbeid, en tevens haar dienstbaarheid aan de beide
cultuurgemeenschappen van het land’. Zij zal o.m. onderzoeken ‘welke diensten of
instituten te Leuven moeten gevestigd blijven en welke concrete vormen de territoriale
uitbreiding verder kan aannemen; hierbij zal met alle factoren, ook met de taalfactor,
rekening gehouden worden’.
De Verklaring van de bisschoppen wekt ontstemming in het Vlaamse land, door
haar vaagheid en onduidelijkheid. Insiders voelen zich echter gerustgesteld. Wie
tussen de regels kan lezen, zeggen zij, beseft wel dat bisschoppen niet ineens alles
kunnen zeggen. En inderdaad, op 24 december geeft de Rector, Mgr. Descamps,
mondeling enkele preciseringen: de twee secties zullen voortaan volledig autonoom
werken; de gewone begrotingen worden gescheiden; indien de Vlaamse faculteit
van geneeskunde voor de doktoraten naar de Brusselse agglomeratie wil, zal deze
kwestie door de bisschoppen welwillend onderzocht worden; voor eventueel nieuwe
inplantingen is de keuze gevallen op Waver; de beloofde commissie zal onmiddellijk
aan het werk gaan. Na nog enkele dagen van scepticisme ten opzichte van deze
commissie wordt op 8 januari 1966 de samenstelling ervan bekendgemaakt. De
voorzitters zijn Prof. E. Leemans en Prof. X. Aubert. Het feit dat de eerste gedurende
acht jaar professor geweest is aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, wettigt
de hoop dat voor de reorganisatie van Leuven ook naar Nijmegen en andere
4
Nederlandse universiteiten zal gekeken worden .

Na de splitsing
In de verklaring van de bisschoppen is de dienstbaarheid aan de twee
cultuurgemeenschappen van het land of de taalfactor slechts ‘één der factoren’ van
het probleem. Ook voor de Vlaamse professoren is dat zo. Als zij spreken van de
herstructurering van de universiteit noemen zij steeds in één adem de aanpassing
aan de noden van de Vlaamse en Waalse gemeenschappen én de aanpassing aan
de behoeften van een moderne katholieke universiteit. Zij vragen dan ook een
grondige hervorming van de structuur van de universiteit in haar geheel. Zij weten
dat de splitsing een delicate opdracht zal zijn en dat ze niet van vandaag op morgen
gerealiseerd kan worden, maar nog veel meer beseffen zij dat, wanneer de volledige
autonomie eenmaal verworven is en zelfs wanneer de autonome Vlaamse universiteit
een structuur heeft gekregen die aan hun wensen beantwoordt, het probleem nog
lang niet opgelost is. Zelf zullen zij dan een dynamisch en synthetisch antwoord
moeten vinden op de vragen: wat verstaan wij onder een universiteit, wat verstaan
wij onder een Vlaamse universiteit en wat onder een katholieke Vlaamse universiteit?
Indien het oude beeld van de

4

Wie meer wil weten over zijn opvattingen betreffende een moderne universiteit, leze zijn
opmerkelijk referaat: De hedendaagse universiteit, idee en structuur, in Onze Alma Mater,
1964, 4.
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Alma Mater de nieuwe Vlaamse universiteit zal blijven bepalen, zullen noch de
wetenschap, noch Vlaanderen, noch de Kerk er veel baat bij vinden.
De wetenschap (research en onderwijs) staat in hun bekommernissen voorop.
Als zij klagen over verouderde structuren in de besluitvorming en gebrek aan
medezeggenschap, dan is dit in de eerste plaats omdat zij ervaren hoezeer zij
daardoor in hun wetenschappelijke arbeid gehinderd worden. De organisatie van
de wetenschappelijke arbeid en het wetenschappelijk onderwijs is in deze tijd een
business geworden. Zij moet modern, efficiënt geregeld worden. Dat kan niet meer
door één man gebeuren, ook niet door een oligarchische groep van vijf.
Als wetenschapscentrum zal het nieuwe Leuven meer selectief dienen te worden.
Ook wat de professoren betreft. Pendel-professoren, professoren-politici en
professoren-zakenlui ondermijnen nu niet enkel de research, doch maken ook het
meest elementaire contact met studenten onmogelijk. Verbeelding zal er nodig zijn
om nieuwe opleidingstechnieken uit te denken in plaats van het zuiver ex cathedra
onderricht, om de internationale uitwisseling van professoren te bevorderen, om de
studenten van alle faculteiten in staat te stellen gastcolleges in vreemde talen te
volgen. Binnen iedere faculteit zullen de prioriteiten in de specialisatie
geprogrammeerd moeten worden in gezamenlijk overleg, zodat geleidelijk de nu
soms ontbrekende team-geest tot stand kan komen. Zo zullen de structurele en
psychologische voorwaarden worden geschapen waaruit groot wetenschappelijk
groepswerk voort kan komen.
Als Vlaamse universiteit (in 1964-65 telde Leuven-Vlaams 50,7% van alle
Nederlandstalige studenten van België) zal Leuven aan duizenden Vlamingen zonder
intellectuele en culturele traditie geassimileerde wetenschap en cultuur mee moeten
geven op een meer aangepaste wijze dan dit in de vroegere eenheidsstructuur kon
gebeuren. In tegenstelling met de Franstalige afdeling is de studentenbevolking van
de Nederlandstalige sectie geografisch en sociaal veel meer gespreid. De invloed
van de recente democratisering laat zich hier veel meer voelen. Meer dan de
Franstaligen hebben de Vlamingen in het eigen Leuvens milieu behoefte aan
hoogstaande Nederlandse en internationale cultuurvoorzieningen. Ook tegenover
de grotere volksgemeenschap heeft Leuven, als grootste Vlaamse universiteit,
voortaan een nieuwe leidinggevende rol te spelen. Van haar wordt een beslissende
invloed verwacht op de wetenschappelijke en economische evolutie van Vlaanderen
en op zijn culturele ontwikkeling. Zij zal nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde
ontwikkelingsperspectieven moeten openleggen, o.m. door de verdere uitbouw van
haar sociaal-economische faculteit. Zij zal zich niet mogen laten obsederen door
de mythe van haar ‘internationale uitstraling’, maar trachten zo degelijk te werken,
dat zij internationaal mee kan spreken.
Als katholieke universiteit tenslotte staat Leuven voor een herbezinning op haar
bijzondere roeping. Hierbij zal het niet volstaan de leiding te deklerikaliseren (hoe
dringend dit ook nodig wordt), noch de groeiende groep van min of meer
ontkerstenden in de universitaire gemeenschap realistischer en zinvoller te
benaderen (hoe verheugend de bloei van de nieuwe vormen van studenten-
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zielzorg ook reeds is). Het zal evenmin volstaan de terecht beroemde theologische
5
faculteit nog te versterken . Leuven zal het risico moeten durven lopen, een
voortdurend open dialoog tussen de theologische faculteit en de andere faculteiten
positief te bevorderen. Hier is misschien de meest diepgaande omschakeling nodig
in de mentaliteit, ook van de lekenprofessoren. Zonder angst voor de ‘orthodoxie’
zullen hier eventueel gewaagde formules van interdisciplinaire approach aangedurfd
moeten worden, bijvoorbeeld tussen de psychologie, resp. de geneeskunde en de
moraal; tussen de sociologie en de ecclesiologie; tussen de moderne filosofie en
de dogmatiek, zoals Leuven dat steeds gedaan heeft voor de filologie en de exegese.
Dan zal Leuven niet een universiteit zijn met ‘katholieke oplossingen’ voor de
steeds ingewikkelder wordende vraagstukken van de moderne samenleving, doch
een in positieve zin geseculariseerde universiteit van katholieke professoren en
studenten die, gedragen door de grondoriëntatie van het geloof, in dialoog met allen
meezoeken naar de waarheid en meewerken aan de vermenselijking van de wereld.
De volgende tien jaren zullen voor de Vlaamse Katholieke Universiteit Leuven
beslissend zijn. Zij zal moeten bewijzen dat zij dank zij haar autonomie een originele
bijdrage kan leveren zowel aan de wetenschap als aan de Kerk, zowel aan
Vlaanderen als aan de wereld. En alleen door dit te bewijzen kan zij haar bestaan
zelf rechtvaardigen.

5

Graag verwijzen wij hier naar een voortreffelijk artikel van J. Grootaers over Leuven op het
Concilie, in Onze Alma Mater 1965, 2, pp. 80-107. Van de andere kant geloven wij niet dat
vele Vlaamse professoren ver mee zullen lopen met de opvattingen welke J. Drèze ontwikkelt
in een overigens lezenswaard artikel De Universiteit in deze tijd, in De Maand juni-juli en
augustus-september 1965) en La Revue Nouvelle (15 juni 1965): ‘Leuven is heden de enige
universiteit welke in staat is om - indien zij het wil - voor rekening van de universele Kerk de
taak van permanent geweten van de ontwikkeling der wereld te vervullen..... Leuven speelt
thans een rol in de massa-opvoeding ten bate van de christelijke gemeenschap in België; die
taak valt niet samen met het dienstbetoon aan de universele Kerk en moet er ondergeschikt
aan blijven. Leuven is thans het voorwerp van rechtmatige, maar uiteenlopende aspiraties
van de zijde der Belgische culturele gemeenschappen; die aspiraties dreigen Leuven mee
te slepen op een weg welke niet die is van zijn kerkelijke opdracht en bovendien de eenheid
van opvatting en van wil te ondermijnen, welke onontbeerlijk is om te voldoen aan de door
die taak gestelde eisen’. - Wij geloven dat de Vlaamse professoren de katholieke roeping van
Leuven bescheidener en reëler opvatten.
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De vrouw ongewenst in 't kerkelijk ambt?
Maria Chr. Schouwenaars
Vele katholieke vrouwen hadden gehoopt dat het Concilie toch iets in het vooruitzicht
zou stellen betreffende de vrouw in het kerkelijk ambt. Indien het nog niet mogelijk
bleek nu reeds iets in die richting te doen, dan meenden zij toch te mogen verwachten
dat het Concilie op de een of andere manier duidelijk zijn waardering zou hebben
laten blijken voor de vernieuwde persoonlijkheid van de hedendaagse vrouw. De
aarzeling waarmee tenslotte enkele waarneemsters werden toegelaten, getuigde
meer van een al te geringe belangstelling dan van een werkelijke erkenning van de
vrouwelijke waarde in Kerk en maatschappij. En de boodschap aan de vrouwen, bij
de sluiting van het Concilie, was wel een mooi gebaar, maar geen nieuw geluid.
Enkele stemmen in de hoge vergadering hebben gepleit voor het vrouwelijk
diakonaat, maar ze vonden weinig weerklank. Wij zijn zo gewend uitsluitend mannen
in het ambt te zien, dat niet alleen mannen maar ook vrouwen de vraag naar de
vrouw in het ambt ondenkbaar en zelfs onzinnig vinden. Welke vrouw verlangt er
nu priester te worden? De grote meerderheid zeker niet. En wie het wel zou wensen,
komt er waarschijnlijk het minst voor in aanmerking. Maar dat is de vraag niet. De
vraag is deze: zijn er op het ogenblik in de zielzorg van de Kerk geen noden - in de
missies, de ziekenhuizen, de gevangenissen, het milieu van de prostitutie, de
heropvoeding van meisjes en zelfs in de gewone school - welke alleen door vrouwen
of door vrouwen beter dan door mannen verholpen kunnen worden? En als dat zo
is, zijn er steekhoudende theologische argumenten om de vrouw uit het ambt te
houden?
Vrouwen waren aanwezig bij het Kruis. Zij waren de eerste getuigen van de
Verrijzenis. Niets in het Evangelie laat vermoeden dat alleen mannen deelachtig
werden aan het Pinksterwonder, het begin van de Kerk. Integendeel, gezien het
Palestijnse gebruik volgens welk vrouwen nooit samen met mannen aan één tafel
aten, is het nogal merkwaardig dat het Evangelie uitdrukkelijk de aanwezigheid van
Maria en de vrouwen in het Cenakel vermeldt. En Paulus, wie men zeker geen
bijzondere sympathie voor de vrouw kan toeschrijven, kende in zijn gemeenten
diakonessen en profetessen.
Een eminente peritus bij het Concilie heeft me eens verzekerd dat er theologisch
niets kan ingebracht worden tegen de vrouw in het kerkelijke ambt. Een andere gaf
me als zijn mening te kennen dat er in de westerse Kerk betere kansen
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bestaan voor de aanvaarding van het priesterschap van de vrouw dan voor de
afschaffing van het celibaat.
De specifieke noden waarvoor de vrouw kan worden ingezet, worden zo groot,
dat de innovatie van de vrouw in het ambt wel eens veel vlugger zou kunnen komen
dan men doorgaans denkt. Het wordt tijd dat men er de opinie op voorbereidt.

Polemiek in Amerika
Tijdens een recent verblijf in de Verenigde Staten was ik in de gelegenheid, iets op
te vangen van de deining welke ontstaan was naar aanleiding van twee artikelen,
gewijd aan het priesterschap der vrouw, in het tijdschrift Commonweal (Jan. 15,
1965): The Priesthood and Women. Tradition is not an insuperable obstacle en The
forgotten sex. A built-in bias. De artikelen waren geschreven door twee vrouwen
die theologie studeerden aan de universiteit van Fribourg in Zwitserland: Gertrud
Heinzelmann en Mary Daly, een Zwitserse en een Amerikaanse. Zij verdedigden
het priesterschap der vrouw vanuit een theologisch en historisch standpunt, en
deden dit met een opvallende deskundigheid. De eerste waagde zich zelfs aan een
meer psychologische ontmaskering van de contra-argumenten die door de man
gewoonlijk gehanteerd worden om zijn machtspositie in de Kerk te handhaven. De
stijl was nogal scherp en hierdoor werd de reactie van vele lezers precies het
tegenovergestelde van hetgeen de schrijfster bereiken wilde. De tweede schrijfster
trachtte aan te tonen, dat het lastig wordt, de anti-feministische traditie van de Kerk
nog langer vol te houden.
Een paar uittreksels om de toon van de artikels te doen aanvoelen: ‘Wie als
christen denkt, komt tot het besef, dat het feit dat diep-religieus geïnteresseerde
vrouwen uit centrale kerkelijke functies uitgesloten worden, een grove
onrechtvaardigheid is, in strijd met de Blijde Boodschap, die leert dat ieder mens
1
Gods beeld in zich draagt en kind is van God’ (Gertrud Heinzelmann) . - ‘In een tijd
waarin er in vele landen een schreeuwende nood aan priesters heerst, kan de
uitsluiting van de vrouw uit het kerkelijk ambt tragische gevolgen hebben’ (Mary
2
Daly) . Zij citeert Father José Idigoras S.J. van de universiteit van Lima, die in een
studie over Paulus' houding tegenover de vrouw de nadruk legde op het feit dat de
diakonessen de handoplegging door de bisschop, met de aanroeping van de H.
Geest, op dezelfde wijze ontvingen als de diakens.
Via eigen lessen en lezingen op verschillende plaatsen in de U.S.A. kreeg ik de
gelegenheid me in het debat te mengen. Ik benaderde de kwestie tegen de

1

2

‘Now the realization is growing among those who think as christians.... that the exclusion of
women deeply interested in religion from central ecclesiastical functions is a grave injustice,
contradicting the Good News, the doctrine that every human being bears the likeness of God
and is a child of God’. Gertrud Heinzelmann, advocate in Zürich; Commonweal, Jan. 15, 1965,
p. 504.
‘In an age in which there is a crying need for priests in many countries, it is possible that the
exclusion of women from orders will have tragic consequences’. Mary Daly, Universiteit van
Fribourg, Zwitserland, filosofie; Commonweal, Jan. 15, 1965, p. 511.

Streven. Jaargang 19

410
achtergrond van bepaalde noden in de zielzorg van deze tijd, noden die ik van
dichtbij mocht leren kennen. In een uitvoerig artikel nam het weekblad Pittsburgh
Catholic (20 mei, 1965) deze zienswijze over. Na het verschijnen van dit artikel heb
ik talrijke gesprekken gehad in zeer uiteenlopende sociale milieus en in verschillende
steden, vooral in Pittsburgh (Pennsylvania) en in steden van de Midwest en in San
Francisco, zelfs in een katholiek Byzantijns seminarie, na twee lezingen over het
onderwerp. Velen hebben me gezegd, dat zij de kwestie steeds weinig interessant
hadden gevonden tot zij nu geconfronteerd werden met moeilijkheden in de zielzorg
welke door de man-priester bezwaarlijk kunnen verholpen worden of waarbij hij,
ook ingevolge het schromelijk priestertekort, niet aanwezig kan zijn.
Het was bemoedigend te kunnen vaststellen, hoe de mentaliteit van nadenkende
gelovige Amerikanen aan het kenteren ging ten voordele van de vrouw in het kerkelijk
ambt. Doch de tegenstand liet ook niet op zich wachten. In oktober schreef Mgr.
Charles Owen Rice, een zeer bekend priester in de States, die zich verdienstelijk
heeft gemaakt als sociaal werker en polemist, in het reeds genoemde weekblad,
Pittsburgh Catholic (21 oct., 1965), 'n striemend en bepaald grievend artikel. Hij
verdedigde de suprematie van de man en diens onweerlegbare uitverkiezing voor
het priesterschap. Hij bracht er zelfs de Koran bij te pas. ‘Wat is er verkeerd in de
situatie zoals zij nu is? De vrouwen zijn tevreden en wensen geen gelijkheid in de
Kerk. Noch geestelijk noch op een andere wijze wensen zij beheerd te worden door
haar sexegenoten. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de meesten onder de
lieve schepselen zijn gelukkig met wat ze zijn. In de Koran, een boek dat wij
schromelijk onderschatten, wijdt Mohammed een heel hoofdstuk aan de vrouw. Hij
plaatst het tussen het hoofdstuk over de Koe en dat over de Tafel. Hij zegt: “Mannen
hebben gezag over vrouwen, omdat Allah de enen superieur gemaakt heeft ten
overstaan van de anderen”. En hij voegt daaraan toe: “Goede vrouwen zijn
3
gehoorzaam” ’ .
Onder de titel From Canada to Germany - Women defended werden daarop week
na week de brieven gepubliceerd welke het weekblad te verwerken kreeg. En de
kritiek was niet mals. De algemene verontwaardiging over het optreden en over de
gedachten van Mgr. Rice was van zulke aard, dat sommigen de indruk kregen, dat
een verontschuldiging van zijnentwege of van de Amerikaanse Kerk in het betrokken
diocees op haar plaats zou zijn. Maar voor zover ik weet, is dit nog niet gebeurd.
Vooral een brief van Thomas L. Thompson (universiteit van Tübingen, Duitsland)
loog er niet om. Hij noemde het artikel van Mgr. Rice ‘de zoveelste sterke verklaring
van de clergé, dat de Kerk minder dan de wereld, minder dan menselijk moet blijven’.
En hij vervolgde:

3

‘What is wrong with the way things are now? Women, actually, are content and do not want
equality in the Church. They do not want really to be ruled spiritually, or any other way, by
their own sex. There are exceptions, of course, but most of the dear creatures are happy as
they are.... Mohammed in the Koran, that most underrated book, treats of Women. He gives
them an entire chapter between the chapter on the Cow and the one on the Table. He says:
“Men have authority over women because Allah has made the one superior to the other”. He
adds: “Good women are obedient”’. Pittsburgh Catholic, Oct. 21, 1965, p. 5.
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‘Indien deze stem gehoor vindt bij de priesters (want zij zijn het tenslotte, jammer
genoeg, die over deze kwestie zullen beslissen), dan ben ik bang dat de Amerikaanse
celibataire katholieke geestelijkheid zichzelf in de totaal absurde positie gaat bevinden
4
van het laatste phallisch symbool van Amerikaanse mannelijke suprematie’ .
Hoe pijnlijk het artikel van Mgr. Rice ook was voor de vrouw - ook omwille van de
grenzeloze mannelijke pretentie, die men geenszins van een priester zou verwachten
- toch is het hoopgevend te zien dat er zoveel verstandige mensen het aandurven,
ook een monseigneur duchtig tegen te spreken. Bij ons is het niet te verwachten,
dat kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en sociale werkers de gedachten van
Mgr. Rice op dezelfde manier zouden uitdrukken. Maar ik ben er wel van overtuigd
dat zijn negatieve mening omtrent de vrouw ook die is van vele bisschoppen en
priesters en van vele leken in Europa. De massa van de katholieke gelovigen is
geenszins gunstig gestemd tegenover de mogelijkheid van de vrouw in het kerkelijk
ambt. En gezien de gevestigde traditie is dat begrijpelijk.

Priestertekort en specifieke noden
En nochtans, zoveel blijft ongedaan in het apostolaat van de Kerk, omdat het tekort
aan priesters steeds nijpender wordt. Missieposten worden niet gesticht, andere
worden afgeschaft, omdat er niet genoeg priesters zijn. Vele priestersmissionarissen
moeten dikwijls lang wachten op vrouwelijke hulp, en als die dan komt, kan zij nooit
de priester vervangen: ook die vrouwelijke hulp eist hem op. In niet-christelijke
landen van Afrika en Azië durven kleine vrouwen-communauteiten een beroep te
doen op de enige priester in een uitgestrekt gebied om het voorrecht te behouden
van de Eucharistische Aanwezigheid. En zeer bevolkte onderwijsinrichtingen in
christelijke landen eisen voor de wekelijkse of veertiendaagse biechtdag soms een
tiental priesters op. Is dit redelijk als men denkt aan de massa's die het zonder
priester moeten stellen?
Duizenden gedoopte mensen sterven zonder sacramenten, anderen ontvangen
ze uiteindelijk niet bij bewustzijn, terwijl de verzorgende vrouw, die altijd aanwezig
is, het vertrouwen van de zieken geniet. In de oosterse landen, waar de
bevolkingsexplosie het grootst is, wordt de vrouw zeer moeilijk benaderd door de
vreemde man. Dit was één van de redenen waarom Dr. Anna Dengel haar
congregatie van medische missiezusters stichtte. Is er genoeg realisme in de Kerk
voor deze typisch oosterse nood? Het is niet goed, dat de missionaris listen moet
gebruiken om zijn ambt te kunnen uitoefenen onder de vrouwen. Zelfs in onze
westerse landen is het niet altijd passend, dat men voor de geestelijke hulp aan
vrouwen uitsluitend bij een man terecht kan. Voor vrouwen

4

‘.... another bold declaration on the part of the clergy that the Church must remain less than
the world - less than human’. - ‘If his voice (Mgr Rice) finds a response in the clergy (they are
the ones after all, sadly enough, who are going to decide this issue), I fear that the American
celibate Catholic clergy will find themselves in the totally absurd position of posing as the last
existing phallic symbol of American male supremacy’. Thomas L. Thompson, University of
Tübingen, Germany; Pittsburgh Catholic, Nov. 18, 1965, p. 5.

Streven. Jaargang 19

412
met een zwaar verleden of met psychische stoornissen is de weg naar de
spreekkamer van de priester of naar de biechtstoel soms te moeilijk. Sommige lezers
vinden deze overwegingen misschien buitenissig. Men moet deze realiteit ontmoet
hebben om ze met haar tragische aspecten te kennen. Soms duurt het maanden
eer een vrouw met een bezwaard gemoed tot de laatste verlossende bekentenis
komt. Moet zij daarna dan nog eens netjes de inventaris opmaken met 't oog op
een berouwvolle biecht? In die omstandigheden tracht de helpende vrouw haar
toelating te verkrijgen om met een priester te spreken en zijn instemming te vinden
voor concrete hulp bij de noodzakelijke belijdenis, die door de betrokkene zelf niet
meer kan worden opgebracht. Onnodig hier te vertellen, in welke hachelijke
moeilijkheden men zich dan kan bevinden. Nadat de ‘patiënte’ Gods barmhartigheid
ervoer in de persoon van de vrouw die haar met begrijpende liefde en ook met
blijken van tederheid bejegende, is het dikwijls al te bar, de absolutie bij iemand
anders te moeten zoeken. Vooral het feit dat er geen vergiffenis mogelijk is zonder
confrontatie met de man-priester, is voor vele vrouwen bijna onoverkomelijk. Ik
vraag me soms af: beseffen de kerkelijke overheden de draagwijdte van de zielzorg
in de vrouwenwereld? Kennen zij de moeilijkheden rond de biecht van meisjes in
de groeijaren, vooral wanneer zij bij die gelegenheid op een vraagstelling stuiten
die haar totaal van streek brengt? Vele priesters weten niet eens, door welke vragen
en uitdrukkingen deze meisjes geschokt worden. Kennen zij de reële situatie van
meisjes die verslaafd zijn aan ontmoedigende gewoonten waarover ze met geen
man willen of durven praten? Zijn de zieleleiders in de grootstad voldoende op de
hoogte van de concrete houding tegenover de biecht van een vrouw die haar kost
verdiende met zich ter beschikking te stellen voor alle schakeringen van mannelijke
sexuele nood, en die een publiek met ‘standing’ had? En zo zijn er talloze
voorbeelden om de vrouwelijke hulp in de directe zielzorg meer aannemelijk te
maken.
Wie meent dat het eenvoudig is, als man meisjes en vrouwen in de zielzorg te
benaderen, vergist zich. Wie veronderstelt dat het seminarie de priester daar dan
toch wel op voorbereidt, weet weinig van de traditionele priesteropleiding. Misschien
komt er beterschap op dit punt, maar dan moet toch nog gezegd worden, dat de
confrontatie met de realiteit voor de jonge seminarist, zonder enige levenservaring,
altijd heel moeilijk zal blijven. Een vrouw die in zielenood verkeert of in moreel leed,
wordt doorgaans beter begrepen en geholpen door een andere vrouw die
opgewassen is tegen zulk een ontmoeting. Tragische vrouwelijke nood moet niet
alleen met eerbied, doch ook met concrete blijken van tederheid omringd worden.
Zij moeten behandeld worden in een gemoedelijke sfeer, met attenties die de vrouw
aanspreken; dus een heel andere sfeer dan die van een pastorie of van een
mannenklooster; en het donkere hokje van de biechtstoel blijkt totaal ongeschikt te
zijn.
De celibataire man-priester staat in zulke gevallen voor een al te delicate taak.
Wij weten het, Gods genade doet wonderen, ook langs de klassieke priesterlijke
contactname. De liefde van Christus werkt soms sterker in de heel bescheiden,
diepgelovige priester dan in diegene die voor zijn apostolaat psychologisch
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meer verantwoorde wegen bewandelen wil. Doch deze typisch vrouwelijke noden
vergen de beste aandacht van de Kerk. Nog één voorbeeld om voorgaande
beschouwingen ietwat concreter te onderlijnen. Een jong priester bezocht de
vrouwenafdeling van een gevangenis. De aalmoezenier ter plaatse gaf hem, naast
andere wenken, ook de zeer nadrukkelijke raad: ‘En vooral, raak ze niet aan!’ Hij
had waarschijnlijk zijn redenen voor die waarschuwing. Maar wanneer we aan het
geheel van zulke zielzorg-stijl denken ten overstaan van vrouwen die maanden,
jaren, levenslang boeten voor een vergrijp dat ook gevolgen had voor de familiale
relaties van deze vrouwen, dan worden we huiverig voor het effect van het priesterlijk
optreden. De vrouwelijke begeleiding van de directe zielzorg in de gevangenissen
is misschien menselijker, maar de verzorgsters, dikwijls kloosterzusters in onze
christelijke landen, zijn zelf meestal opgevoed in een stijl die alle tederheid gevaarlijk
acht. Het is niet genoeg bekend, welke tragische afmetingen de ontzettende nood
aan tederheid die zich ophoopt in het hart van de ongelukkige vrouw, kan aannemen.
Zo deze nood niet enigszins gelenigd wordt door concrete blijken van vriendschap,
doet de gemoedsverharding haar slopend werk en volgt de verwording van de
persoonlijkheid, en elke kans op geestelijke groei wordt vernietigd.

Vrouwelijke diakens
We komen nog even terug op het steeds erger wordend tekort aan priesters en op
de noodzakelijkheid hier een oplossing voor te vinden. Het handhaven van het
priestercelibaat, hoe waardevol ook, zal in de komende jaren het aantal
priesterroepingen nog doen verminderen. Er bestaat geen hoop dat de
priesterroepingen zullen groeien in een ritme dat de stijging van het mensenaantal
over heel de wereld enigszins volgen kan. Mannelijke diakens zullen een
gewaardeerde hulp worden in de vernieuwde Kerk. Waarom geen vrouwelijke?
Vrouwen worden thans ingenieur, dokter, advocaat, minister, professor aan een
universiteit. Zij treden op in het openbaar, leiden debatten, publiceren, staan aan
het hoofd van grote ondernemingen. Maar zij hebben geen medezeggenschap in
het beleid van de Kerk, zelfs niet voor kwesties die door de vrouw beter kunnen
beoordeeld worden dan door de man. De kwestie is in de Verenigde Staten van
Amerika, ook in Duitsland en Nederland, misschien ook elders, reeds vaak te berde
gebracht. Maar is er tot nog toe iets aan gedaan?
In de vernieuwing van de liturgie wordt de vrouw mooi op afstand gehouden.
Geen gewijde tekst wordt door haar in de kerk voorgelezen. Of gebeurt dit wel op
sommige plaatsen? Kleine meisjes vragen, waarom alleen jongens aan het altaar
mogen dienen. Grote meisjes hebben daar een verklaring voor: ‘Wij zijn gevaarlijk
voor de priesters’ of ‘zij houden niet van ons’. Deze negatieve indrukken doen de
religieuze opvoeding van de vrouwelijke jeugd geen goed. En de volwassen vrouw
moet het maar nemen dat een knaap zonder voldoende begrip de brieven van
St.-Paulus voorleest of dat een volwassen man die schools leerde lezen, de gewijde
teksten naar inhoud en vorm verknoeit. Zij mag het niet beter doen, ook niet als ze
lerares is, of wanneer ze cursussen gevolgd heeft
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in de theologie en opgeleid is voor de verkondiging van het Woord. De talentvolle
vrouw blijft momenteel vooral aangewezen op de studie van de profane wetenschap,
want in een kerkelijke richting vindt ze geen baan, tenzij als catechiste (daar is ze
al blij mee). Bij gebrek aan een doorgedreven theologische specialisatie op hoog
niveau door de vrouw die dit aankan en er zich toe geroepen voelt, blijven de
opvoedingswereld en de zielzorg gespeend van een typische verrijking. De synthese
van geloof en wetenschap in de intellectuele vrouwenwereld wordt er door bemoeilijkt.
Het moet ons dan ook niet verwonderen, dat de geloofsafval onder de gestudeerde
vrouwen toeneemt en dat de godsdienstige onverschilligheid in deze milieus
angstwekkende proporties aanneemt. Af en toe vernemen we een hoopgevend
bericht betreffende een uitgesproken kerkelijke erkenning van de vrouw. In Mainz,
Duitsland, wordt een katholiek theologisch instituut, het Bischöfliches Seminar für
Seelsorge-Helferinnen, geleid door een vrouw, de theologe Reinarzt, en in vele
Duitse steden hebben vrouwen een eigen taak in de zielzorg. Ook Nederland heeft
nu enkele zielzorgassistenten, wier vorming aan een vrouw werd toevertrouwd. In
de praktijk bestond deze vrouwelijke hulp reeds op vele plaatsen, maar ze was tot
nog toe anoniem en moest het stellen zonder speciale vooropleiding. In vele
parochies zijn het kloosterzusters die de zaken opknappen die moeilijker door de
priesters behartigd worden. Enkele Dochters van Liefde in Zuid-Amerikaanse
missieposten hebben de toelating gekregen om de H. Communie uit te reiken.
Misschien worden reeds in meerdere landen de beschikbare vrouwenkrachten meer
doelmatig door de Kerk gebruikt. Maar waarom hielden de bisschoppen, in Rome
vergaderd, de waarde van deze vrouwelijke hulp, speciaal in het kerkelijk ambt, zo
angstvallig buiten beschouwing? Nadenkende katholieke vrouwen vinden dit in het
raam van dit vooruitstrevende Concilie onbegrijpelijk. En het is voor haar een grote
ontgoocheling dat de goede christelijke gemeenschap er zich zo gemakkelijk bij
neerlegt. Er zijn misschien heel sterke opportuniteits-redenen om deze houding te
verdedigen. Maar waarom worden ze niet uitgesproken, als ze steekhoudend zijn?
Gaat deze toestand als vanzelfsprekend bestendigd worden?
Indien ik goed ben ingelicht, hebben tijdens de vier Conciliezittingen slechts zestien
Vaders gevraagd, dat er meer aandacht zou geschonken worden aan de vrouw in
de veranderde maatschappij. De waardering van de Kerk voor de vrouw blijft echter
meer theoretisch dan praktisch. Hoewel zij de helft van het Godsvolk uitmaken,
moeten zij zich tevreden stellen met een tweede-rangsplaats. Vele vrouwen vragen
zich af, of de schone godsvrucht tot O.-L.-Vrouw, door priesters en bisschoppen
met zoveel innigheid betuigd, ook geen compensatieverschijnsel inhoudt? Het ligt
toch voor de hand, dat deze devotie ook meer en meer gestalte zou wensen te
geven aan Maria in de gedoopte vrouw. Misschien zal de Synode van de
Bisschoppen zich hierover willen bezinnen. Of zullen de katholieke vrouwen van de
toekomst het aan de niet katholieke kerken te danken hebben, dat er verandering
komt in de ongunstige mentaliteit ten overstaan van de vrouw in het kerkelijk ambt?
Want er is veel minder oppositie bij de andersdenkende broeders dan bij de
geloofsgenoten. Natuurlijk, wanneer
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men de vrouw in het kerkelijk ambt ziet naar het concrete beeld van de huidige
parochiepriester, wordt de eventuele vernieuwing moeilijk aanvaardbaar. Doch tegen
de achtergrond van reële noden in het apostolaat van de Kerk, op die terreinen waar
de vrouw bijzonder thuishoort en waar ze meer effectief kan werken dan de man,
wordt het wenselijk haar een gewijde functie toe te vertrouwen.

Mentale omkeer
Wat zou het niet betekenen voor de vernieuwing van het vrouwelijk kloosterleven,
indien de echte consecratie voor een kerkelijk ambt daar mogelijk werd? Zonder de
leken uit te sluiten durven we toch te zeggen, dat vele kloosterzusters hiervoor in
aanmerking komen. Dit zou een andere vernieuwing zijn dan die van het
kloosterkleed. Het is begrijpelijk dat de frisse en bloeiende Amerikaanse
vrouwencongregaties niet haastig zijn met de wijziging in haar uiterlijke verschijning.
Zij wensen een andere manifestatie te geven van haar vrouwelijke en kerkelijke
waarde en van haar aanpassing aan de moderne tijd. De Noord-Amerikaanse
kloosterzusters kunnen zich deze houding veroorloven, omdat de Kerk in de
Verenigde Staten niet denkbaar is zonder haar. De geestdrift die de gedachte aan
een vrouwelijk diakonaat en priesterschap daar wekken kan, wordt gedragen door
de wens het apostolaat steeds efficiënter te maken, zowel in eigen land als in de
missies. Aan het eind van deze onvergelijkbaar interessante Conciliejaren is het
voor vele verstandige, apostolische en in dienst van de Kerk hard werkende vrouwen,
zowel in Europa als in Amerika en in de missielanden, een zware dobber, op dit
stuk niets in vervulling te zien gaan.
Deskundige vrouwen, vooral op de terreinen van de opvoeding, de heropvoeding,
de ziekenzorg, de schoonheidszorg, en verschillende gebieden van artistieke,
wetenschappelijke en technische scholing speciaal behartigd door de vrouw, ook
vrouwelijke kloosteroversten en andere dames met zware verantwoordelijkheden
in de hedendaagse samenleving, hebben soms geleden onder het onbegrip van
kerkelijke overheden, tengevolge van een al te mannelijk zicht op feiten en
toestanden, ook vaak onder misbruik van macht. Deze intelligente vrouwen staan
dikwijls verbijsterd te kijken bij iets wat voor haar op een verwaande uitoefening van
het gezag begint te lijken. Ik wil hier niet te concreet op ingaan, maar het wordt
hoogst wenselijk dat de competentie van de vrouw, in haar eigen domein, de volle
erkenning krijgt. Ook in deze tijd ervaren waardevolle vrouwen soms een gebrek
aan de meest elementaire hoffelijkheid van de kant van geestelijke overheden. Dat
zou niet mogen zijn.
Intussen weet de katholieke vrouw, in deze tweede helft van de XXste eeuw, dat
de genade van het doopsel met dezelfde kracht van de H. Geest in haar werkt als
in de man die priester wordt. Zij zou dan ook graag onderstreept zien, dat het doopsel
van de vrouw in niets verschilt van dat van de man, dat het voor haar ook alle
sacramenten toegankelijk maakt, geen enkel uitgezonderd. Een kerkrechtelijke
beslissing blijft echter eerbiedwaardig, ook wanneer ze de vrouw en het apostolaat
berooft van mogelijkheden tot creatieve bijdragen en
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wanneer de persoonlijke geestelijke groei van de vrouw hierdoor gehinderd wordt.
Toch moet het gezegd worden, dat de moderne vrouw zoiets minder gemakkelijk
aanvaardt dan die uit het verleden. Het mannelijk Concilie, hoe boeiend ook, heeft
het vertrouwen van de intellectuele vrouw op de proef gesteld. De geestdrift om wat
het Concilie wèl was, werd steeds getemperd door wat het niet was voor de vrouw.
Doch de allure, ook de besluiten en de suggesties, wettigen de hoop op meer begrip
in de toekomst.
De zeer vlugge evolutie in de mentaliteit en in de situatie van de moderne
vrouwenwereld vergt een begeleidende kerkelijke emancipatie en aanpassing. Wie
aandachtig toekijkt, ziet teveel tekenen aan de wand, om nog langer gerust te blijven
in het geloofsleven van de katholieke intellectuele vrouw. Rekening houdend met
de vervlakking in haar religieuze houding en met de eigengereide ‘morele
oplossingen’ door zovelen aan haar liefdes- en huwelijksproblematiek gegeven, kan
de vraag gesteld worden, of we in de geschiedenis van deze tijd geen tweede
massale geloofsafval tegemoet gaan? Destijds waren het de arbeiders die de Kerk
de rug toekeerden. Nu zou het een deel van de vrouwenwereld kunnen worden,
omdat al te velen zich onbegrepen voelen in de huidige kerkelijke sfeer.
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Julian Huxley's humanisme
M. Jeuken S.J.
Sir Julian Huxley is een man met een brede belangstelling en hij getuigt hiervan
telkens opnieuw in woord en geschrift. Om slechts enkele van zijn werken te noemen:
Man in the modern world (1927), Evolution in action (1953), New bottles for new
wine (1957), Religion without revelation (1957), en nu zijn jongste boek: Essays of
a humanist (1964). Verschillende van die boeken zijn bundelingen van essays en
toespraken, zodat het geen verwondering mag wekken wanneer wij zijn ideeën
telkens en telkens herhaald vinden als een thema met variaties. Dit thema is het
evolutionistisch humanisme, en zijn opstel over ‘Evolutionary humanism’ vinden wij
1
afgedrukt zowel in New bottles for new wine als in Religion without revelation .
Huxley is een exponent van het moderne evolutionistisch wereldbeeld. Zijn
totaliteitsvisie is inderdaad gekenschetst door de twee woorden: evolutionistisch
humanisme. Humanisme, omdat zijn ideeën-systeem (‘idea-system’, EH, p. 73)
alleen gebaseerd is op het begrijpen van de mens in diens relaties met zijn omgeving;
evolutionistisch, omdat dit systeem moet georganiseerd zijn rondom de feiten en
ideeën van de evolutie (EH, p. 73). Een dergelijk humanisme is volgens Huxley
noodzakelijk unitarisch, niet dualistisch, en zijn Credo geeft hij in vier uitspraken
weer: ‘I personally believe in the uniformity of nature... I believe also in the unity of
nature... I believe in unity by continuity... I believe in the unity of mind and matter in
the one ultimate world-substance, as two of its aspects’ (RR, pp. 40-42). De totale
geschiedenis van de aarde ziet hij in drie fasen verlopen. Eerst was er de
kosmologische fase met zijn fysico-chemische processen, waarin de materie zich
structureerde naar het leven, vervolgens was er de biologische fase, waarin het
leven zich ontplooide naar de mens, en tenslotte kwam, toen de mens eenmaal
ontstaan was, de psycho-sociale fase.
Als humanist is Huxley zeer geïnteresseerd in deze laatste fase en zijn
belangrijkste opstellen gaan dan ook hierover. Deze fase is gekenmerkt door
zelfreproduktie en zelfvariatie van de geest, de culturele evolutie (BW, p. 84; RR,

1

Voor onze verwijzingen gebruiken wij: Essays of a humanist, uitg. Chatto & Windus, London
(afgekort tot EH); New bottles for new wine, 2e dr., uitg. Chatto & Windus, London (= BW);
Religion without revelation, 2e dr., uitg. Parrish, London (= RR); Evolution in action, Pelican
book (= EA).
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p. 219, 220). De mensheid vormt één soort, er zijn niet verschillende ‘interbreeding
groups’, maar wel verschillende ‘inter-thinking groups’, en aldus verschillende
‘noosystems’. De evolutie van de mens is gericht naar de vorming van een enkele
inter-thinking group, gebaseerd op een enkel raam van denken, op eenzelfde
noosysteem (EH, p. 204; EA, p. 145, 146).
In een noosysteem zijn organen, zoals ook het menselijk lichaam organen heeft.
Het orgaan dat denkt over rol en bestemming van de mens is de religie. Alle religies
zijn psychosociale organen van de evoluerende mens (EH, p. 106, 86). De mensheid
moet streven naar één religie. In de loop der mensheidsgeschiedenis heeft de religie
meerdere vormen aangenomen. Eerst kwam de ‘magic hypothesis’, vervolgens de
‘spirit hypothesis’ en tenslotte de ‘god hypothesis’ (RR, p. 205), de laatste gekenmerkt
door absolute waarheden en door een openbaring. In de moderne tijd evenwel
moeten we ook de god-hypothese verlaten om een nieuwe religie zonder openbaring
te verkrijgen. Deze nieuwe religie moet opgesteld en beheerst worden door de
wetenschap (‘science’). De plaats van de god-hypothese wordt dan ingenomen door
‘the idea of fulfilment.... of the evolutionary process on this earth’ (RR, p. 218; cf. p.
227). Of, in andere termen, na de ‘tribal thought’ kwam de maatschappij die
‘god-centred’ was, maar nu moet ze ‘science-centred’ of ‘evolution-centred’ worden
(EH, p. 83, 220).
In zijn Religion without revelation geeft hij in een speciaal hoofdstuk, Personalia
geheten, een autobiografie. Opgevoed in Eton en Oxford in de beginjaren van deze
eeuw (hij werd geboren in 1887), heeft hij kennis gemaakt met de christelijke tradities.
Hij kent en waardeert de grote mystieken, maar alles wordt gezien in het licht van
het evolutieproces van de mens. De christelijke waarheden worden zuiver vanuit
de wetenschap bekeken. Zo is b.v. de Triniteit bij Huxley een psychologische projectie
geworden, waarbij de mens op de troon van God komt te zitten. ‘In onze taak van
her-interpretatie moeten wij ons afvragen, welke de realiteit is die gesymboliseerd
wordt door de vereniging van de drie personen in één God. Het is in dit aspect van
de theologie dat naar mijn mening de feiten van de wetenschap als van de grootste
waarde kunnen worden beschouwd. Wetenschap heeft een zeer lange weg afgelegd
naar het bewijs van de wezenlijke eenheid van alle fenomenen’ (RR, p. 40). Huxley
ziet dan de relatie tussen de drie aspecten van de eenheid van de natuur, nl. eenheid,
uniformiteit en continuïteit, gesymboliseerd als de drie personen van de Triniteit.
‘De eerste persoon vertegenwoordigt de macht en de uitwendigheid van materie
en materiële wetmatigheid, gegeven en onverklaarbaar. De derde persoon
vertegenwoordigt de verlichting en de dwingende macht van de gedachte, het gevoel
en de wil - de faculteiten van de geest (“mind”) in zijn hoogste toppen en zich
bewegend op die hoogte wanneer hij handelt over universele concepten en waarden;
ook deze zijn onverklaarbaar, maar moeten als gegeven worden beschouwd. De
tweede persoon is de schakel tussen de andere twee; het is leven, in concrete
actualiteit, bemiddelend tussen ideaal en praktijk, incarnerend (in volmaakt letterlijke
zin) meer en meer geest (“spirit”) in materie. Deze progressieve incarnatie kan
onbewust zijn, zoals dit het geval blijkt bij de orga-
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nische evolutie, of bewust, zoals in de weloverwogen poging van de mens zijn visies
te realiseren’ (RR, p. 43).
Van een Openbaring blijft niets over. Hautain schuift Huxley alle openbaring opzij.
Sprekend over de Godsopvattingen zegt hij: ‘Men zou eenvoudigweg kunnen wijzen
op de zogenaamde openbaring van de Schrift. Daar dit voor mij en voor de meeste
ontwikkelde mannen en vrouwen van vandaag gewoon een beroep op mythologie
2
is, heb ik mijzelf er niet mee ingelaten’ (RR, p. 93). Het ontgaat Huxley ten enen
male, dat een gegeven feitelijkheid als de Openbaring zich niet met een pennestreek
laat wegmaaien. Hij poneert zonder bewijs zijn subjectieve mening als objectief
gemeengoed (‘to most educated men and women to-day’), zonder er zich druk over
te maken of hij dit kan aantonen en zonder zich te bekommeren over de feiten
waarop het geloof aan de Openbaring mede steunt. Geen wonder, dat er voor
deemoed geen plaats meer is: ‘Het geloof in bovennatuurlijke wezens die in staat
zijn het menselijk lot te beïnvloeden voert tot smeekgebed eerder dan tot overwegend
gebed en tot alle soorten van verzoeningspraktijken, van het gebruik van wierook
tot het schenken van rijke giften, van ascetisme tot boete-offer.... Ieder geloof in
Absoluutheden, hetzij de absolute geldigheid van moraalvoorschriften, van
openbaringsautoriteit, van innerlijke zekerheid, of van goddelijke inspiratie, richt een
geduchte barrière op tegen vooruitgang en de mogelijkheid van verbetering, moreel,
3
rationeel of religieus...’ (EH, p. 103-105). Dit alles en nog veel meer wordt zonder
meer geponeerd, maar niet waar gemaakt. De bioloog en wetenschapsbeoefenaar
Huxley doet geen poging om zijn visie wetenschappelijk te staven. Er wordt in zijn
aanval tegen Kerk en Openbaringsreligie niets weerlegd, alleen maar terzijde
geschoven. Hij is blijven steken in de eeuw waarin hij geboren werd, de eeuw van
zijn grootvader Thomas Huxley. Heeft hij dan, ook in de jaren dat hij
directeur-generaal van de UNESCO was, van 1946 tot 1948, geen andere indrukken
gekregen dan zijn ingeperkte visie?
Toch wel. Hij heeft b.v. een grote bewondering voor Teilhard de Chardin. Er is
ook verwantschap tussen Huxley's ideeën en die van Teilhard. Teilhard verdeelt de
geschiedenis van de aarde door twee kritieke punten, ‘point critique de vitalisation’
en ‘point critique de réflection’ (de hominisatie) in drie perioden, die met Huxley's
drie fasen overeenkomen. Ze liggen ook voor de hand. Huxley's term ‘noosysteem’
is geïnspireerd door Teilhards ‘noosfeer’. In Evolution in action neemt Huxley
Teilhards term nog over (EA, p. 115), pas later verandert hij die in noosysteem.
Teilhard ziet in de mensheid een convergentie naar het punt Omega, Huxley ziet
een convergentie naar één religie. Bij alle

2

3

‘One may simply point to the so-called revelation of Scripture. Since this to me and to most
educated men and women to-day is simply an appeal to mythology, I did not concern myself
with it’ (RR, p. 93).
‘The belief in supernatural beings capable of affecting human destiny leads to petitionary
rather than aspirational prayer, and to all kinds of propitiatory practices, from the use of incense
to the bequeathing of rich gifts, from ascetism to penitential sacrifice.... Any belief in Absolutes,
whether the absolute validity of moral commandments, of authority of revelation, of inner
certitude, or of divine inspiration, erects a formidable banier against progress and the possibility
of improvement, moral, rational, or religious...’ (EH, pp. 103-105).
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overeenkomsten echter blijven fundamentele verschillen, die hun oorsprong vinden
in Teilhards Christendom dat Huxley afwijst als voorbij, maar dit neemt Huxley's
bewondering voor Teilhard niet weg. Het is de humanist Huxley, die voor de Engelse
uitgave The phenomenon of man van Teilhard het voorwoord heeft geschreven, dat
ook is afgedrukt in Essays of a Humanist. Voor Huxley een gerede aanleiding zijn
eigen visie weer naar voren te brengen. De Nobelprijswinnaar Medawar, die in Mind
1961 deze Engelse uitgave van Teilhard aan een harde kritiek onderwerpt
(‘philosophy-fiction’), spaart ook Huxley niet. ‘Huxley's inleiding doet weinig meer
dan de aandacht vestigen op parallellen tussen Teilhards denken en het zijne. De
voornaamste van deze parallellen is de kosmische betekenis die gehecht wordt aan
een bruikbaar (“suitably”) gegeneraliseerde opvatting van evolutie - een opvatting
zo verwaterd of verzwakt in dit generalisatieproces, dat het op alle gebeurtenissen
of verschijnselen kan slaan die niet onbeweeglijk in de tijd zijn. Speciaal juicht Huxley
de naar mijn mening oppervlakkige en slecht uitgedachte visie toe, dat de
zo-genaamde “psycho-sociale evolutie” van de mensheid en de genetische evolutie
van de levende organismen twee episoden zijn van een continu integraal proces’
(Mind, 1961, p. 106).
Men kan Medawar verwijten dat hij geen oog heeft voor visies. Van de andere
kant mag men niet zeggen dat Medawars kritiek geen hout snijdt. Medawar is een
wetenschapsbeoefenaar en stelt wetenschappelijke eisen, en ik meen dat het
bezwaar van Medawar zowel bij Teilhard als bij Huxley vooral gericht is tegen de
onkritische popularisatie van hun visies, alsof popularisaties niet wetenschappelijk
verantwoord behoeven te zijn. Men kan zich natuurlijk afvragen of popularisaties
moeten worden geschreven als wetenschappelijk gedocumenteerde artikelen. Dit
hoeft niet, maar het is wel een eis in de popularisatie van de wetenschap, dat men
geen grotere zekerheden voorspiegelt dan er in werkelijkheid zijn. Men is verplicht
de grenzen van fantasie en feitelijkheden getrouw weer te geven, daar men anders
de niet ter zake kundigen zand in de ogen strooit. En hier richt zich precies mijn
grootste bezwaar tegen Huxley's essays. Met het grootste gemak worden hier opinies
naar voren gebracht in een ongetwijfeld aantrekkelijke en leesbare stijl, alsof het
allemaal zo vanzelfsprekend is. Over God, Openbaring, eugenetica, finaliteit worden
beweringen geuit die de wetenschappelijke en wijsgerige toets niet kunnen doorstaan.
Huxley's opinies over God en Openbaring werden reeds vermeld. Over finaliteit zegt
hij het volgende: ‘De doelstreving (“purpose”) die vele filosofen en theologen graag
denken in de natuur te kunnen bespeuren.... draait er op uit louter een schijnbare
doelstrevendheid (“apparent purpose”) te zijn, het resultaat van de geheel
ondoelmatige werkingen (“non-purposive workings”) van natuurlijke selectie. Alleen
in de psychosociale evolutie kan ware doelstrevendheid (“true purpose”) beginnen
4
te werken’ (EH, p. 50, 51; cf. p. 224). Het valt op

4

‘The purpose that many philosophers and theologians like to think that they can discern in
nature.... turns out to be merely an apparent purpose, the results of the wholly non-purposive
workings of natural selection; only in psychosocial evolution can true purpose begin to operate’
(EH. p. 50, 51; cf. p. 224).
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dat Huxley in deze zin voortdurend het woord ‘purpose’ gebruikt. De misleiding is
nu hierin gelegen, dat de filosofen en theologen in de natuur buiten de mens geen
‘purpose’ hebben gelegd, maar wel een ‘end’. Er is een verschil tussen
doelgerichtheid en bedoeling, tussen ‘end’ en ‘purpose’, tussen ‘Zweck’ en ‘Absicht’.
De teleologie, een woord waarmee velen ook in de wetenschap de finaliteit in de
natuur willen aanduiden, beoogt te wijzen op de natuurwetenschappelijk vast te
stellen doelgerichtheid, en laat in het midden of hier ook een bedoeling achter zit.
Dit is meer voer voor wijsgeren. Teleologie erkennen in de wetenschappelijke
fenomenen, met name in de biologie, is tegenwoordig niets vreemds. Bovendien
lijkt Huxley, wijsgerig beoordeeld, in de boven aangehaalde passage een valse
voorstelling te geven van de verhouding causaliteit-finaliteit, alsof het kunnen
aanwijzen van causale factoren (hij noemt de natuurlijke selectie als causale factor
van de evolutie) de finale beschouwingswijze ipso facto zou uitsluiten. Maar de
bewering is neergeschreven in zijn essay en het betoog kabbelt rustig voort.
Als we ons niet beheersen, werkt dit irriterend, omdat de argeloze lezer er in kan
vliegen en de niet-deskundige in bewondering kan gaan staan voor opvattingen die
Huxley niet waar kan maken. Zo schrijft hij in zijn opstel over hogere en lagere
organismen: ‘The polymorphic differentiation of bee and ant societies clearly involves
mind - mental activities of some sort’ (EH, p. 39). Dit ‘clearly’ is bedriegelijk en
wetenschappelijk weten we hier niets van. Misschien dat hier wijsgerige opvattingen
over bestaan (Portmann over ‘Innerlichkeit’, Teilhard over ‘le dedans’), maar ‘clearly’
is het niet. De moderne dier-gedragskunde of ethologie is duidelijk anders gericht
dan de dierpsychologie, en Huxley weet genoeg af van ethologische
beschouwingswijzen (zie b.v. EH, p. 59), om van deze controverse niet te weten.
Hij schijnt de termen ‘mind’ en ‘mental’ te willen gebruiken om in het algemeen alle
activiteiten te beschrijven die bewustzijn insluiten (BW, p. 280, RR, p. 203, 204), en
hij behandelt dit sprekend over de mens. Met een uitbreiding van de princiepen van
de vergelijkende studie, zoals ze gebruikt worden in de vergelijkende anatomie,
fysiologie en andere terreinen van de biologie, wil hij ook deze
bewustzijnsverschijnselen die bij de mens bekend zijn, vergelijkend op de lagere
dieren toepassen (EH, p. 40). Dit kan hij doen, maar het ‘clearly’ is te vlot uit de pen
geschoten, vooral ook omdat men zich moet afvragen, hoever men het
vergelijkingsprinciep mag doorvoeren. Bijen en mieren zijn wel erg ver van de mens
verwijderd. De vergelijkende anatomie in het gebied van de Vertebraten kan men
ook niet meer op de Invertebraten toepassen.
Wat betreft zijn eugenetische opvattingen is Huxley gevoelig de les gelezen in
Scientific American van oktober 1964 door A.E. Mirsky, een biochemicus, die sinds
1927 aan het Rockefeller Institute werkzaam is. Gevoelig, want Huxley reageert
prompt met een ‘Letter to the editor’ in het januarinummer 1965. Dit heeft weer
reacties opgeroepen van anderen, o.a. van Dobzhansky, in maart 1965, die vrijwel
allen Mirsky bijvallen. Kort gezegd komt het dispuut hierop neer, dat de opvattingen
van Huxley over eugenetica wetenschappelijk niet gefundeerd zijn. Huxley brengt
namelijk in zijn Essays of a Humanist als zijn
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mening naar voren, dat sociale probleemgroepen met hun laag IQ, zoals ze in
achterbuurten e.d. gevonden worden, door eugenetische maatregelen moeten
worden ingeperkt, als b.v. vrijwillige sterilisatie (EH, p. 270). Alsof dit lage IQ bij
dergelijke probleemgroepen duidelijk door genetische factoren bepaald zou zijn. Zo
zegt hij: ‘Het staat nu wel vast, dat het menselijk I.Q., mits op de juiste wijze getoetst,
5
grotendeels een maatstaf is van genetische aanleg’ (EH, p. 254). Waaruit blijkt dit?
Wetenschappelijk gesproken, hebben we nog steeds het probleem, in hoeverre een
laag IQ, een fenotypisch gegeven, een resultaat is van genetische factoren, en in
hoeverre van milieufactoren. Het vraagstuk daarenboven van de overerving van
psychische kenmerken is bij lange na niet eenvoudig. Huxley glijdt er weer te licht
overheen. Mirsky zegt als zijn oordeel: ‘Wij hebben bevonden dat de discussie over
menselijke genetica door een evolutionistisch humanist zowel emotioneel en
messiaans als onkritisch is en gebrek toont aan menselijk gevoel’ (La, p. 137). En
Dobzhansky valt Mirsky bij: ‘Eugenetica is niet synoniem met humanisme;
humanisme betekent niets tenzij het een appreciatie van de menselijke waardigheid
6
inhoudt, en dit is niet al te overvloedig in Sir Julians Essays of a Humanist’ (l.c., p.
8).
Een dergelijk oordeel is dodelijk. Wat Huxley zegt over de toepassing van
kunstmatige inseminatie ter verbetering van het gehalte van de mensheid, doet
onwillekeurig denken aan Brave new world van zijn broer Aldous. Julians laatste
boek is opgedragen aan Aldous, ‘Brother and Fellow Humanist’. Maar Aldous
gebruikte zijn Brave new world als een satire en een waarschuwing. Julian lijkt
serieus naar de moedige nieuwe wereld op weg te willen.
Aan Sir Julians persoonlijke goede bedoelingen mag niet getwijfeld worden. Zijn
opvattingen volgen consequent uit het prijsgeven van wat hij de god-hypothese
noemt. Uit het prijsgeven ook van alles wat met Openbaring samenhangt. Hij heeft
er geen weet van, dat ook in het openbaringsgegeven elementen zijn die voor
empirisch onderzoek vatbaar zijn, eenmaal het feit gegeven dat God in de stoffelijke
wereld is ingetreden. De stoffelijke aspecten van het Christendom, zoals het literaire
karakter van de H. Schrift, de historische gestalte van Christus en de Kerk, laten
zich ook wetenschappelijk onderzoeken. Het is onwetenschappelijk dit zonder meer
weg te strijken met een ‘I did not concern myself with it’, ‘Ik heb mijzelf er niet mee
ingelaten’ (RR, p. 93). Maar dan is voor Huxley de toegang weggevallen tot het
enige humanisme dat aan zijn goede bedoelingen kan beantwoorden: het humanisme
dat wortelt op de Menswording van Gods Woord. Dit alleen kan de uiteindelijke
objectieve grondslag zijn voor een optimistische waardering van de mens als mens,
met het behoud van diens waardigheid.

5
6

‘It is now well established that the human I.Q., when properly assayed, is largely a measure
of genetic endowment’ (EH, p. 254).
‘We have found the discussion of human genetics by an evolutionary humanist to be
impassioned and messianic as well as uncritical and lacking in humane feeling’ (l.C., p. 137)....
‘Eugenics is not synonymous with humanism; humanism has no meaning unless it signifies
an appreciation of human dignity, which is not overabundant in Sir Julian's “Essays of a
Humanist” ’ (l.C., p. 8).
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De grenzen van het socialistisch realisme
J.P. Schuyf
De marxistische literaire kritiek beleeft op het ogenblik een renaissance. De starre
- stalinistische - interpretatie van de kunst wordt als verouderd beschouwd. De
literaire conventies van het socialistisch realisme worden door de marxisten zelf op
hun waarde getoetst, gedeeltelijk gerevideerd en voor een ander deel verworpen.
Een dergelijke ontwikkeling voltrekt zich natuurlijk niet van de ene dag op de
andere. Reeds in 1956 schreef de toenmalige hoogleraar voor Duitse literatuur aan
de universiteit van Leipzig, Hans Mayer, in een artikel Zur Gegenwartslage unserer
Literatur: ‘Hoe lang zullen we eigenlijk nog doen alsof Kafka nooit geleefd heeft,
alsof de Ulysses van Joyce nooit geschreven werd?’
Zeven jaar later, in 1963, kwamen literaire critici en schrijvers uit Polen,
Joegoslavië, Hongarije, Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije, Frankrijk en Oostenrijk
in Praag bijeen om te discussiëren over de betekenis van Kafka voor de socialistische
maatschappij.
Inmiddels had de Franse marxist Roger Garaudy, die ook aan de conferentie van
Praag deelnam, reeds zijn boek D'un réalisme sans rivage (het vorig jaar onder de
titel Realisme zonder grenzen bij de uitgeverij Pegasus verschenen) gepubliceerd.
De ondertitel van dit boek geeft precies aan, in welk slop de marxistische literaire
kritiek was geraakt: ‘Vraagstukken van de marxistische kunstbeoordeling tegen de
achtergronden van het werk van Picasso en Kafka’. Die vraagstukken zijn in de loop
der jaren inderdaad legio gebleken. Want het kernprobleem van de marxistische
kunstkritiek is immers dat de marxisten vanuit hun wereldbeschouwing conclusies
trekken over de sociale uitwerking van geestesuitingen. Zij plaatsen artistieke
processen in een concreet maatschappelijk verband en het historisch materialisme
is voor hen een onontbeerlijk hulpmiddel om de kunst in een bredere samenhang
te zien.
Dat men met een dergelijke instelling nog niet aan een kunstbeoordeling toe is,
hebben de marxisten van het verleden ternauwernood beseft. Zij vergaten dat de
verhouding van kunstenaar en publiek niet alleen door objectieve, maar ook door
subjectieve factoren wordt bepaald. En dit heeft het ‘socialistisch realisme’ tot een
verstard systeem gemaakt. De Franse partij-filosoof en lid
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van het Centraal Comité Roger Garaudy is zonder enige twijfel de belangrijkste
voorvechter voor een herziening van het marxistische standpunt. Op de Praagse
conferentie van 1963 bleek echter dat hij niet alleen stond. Hij vond medestanders
in Tsjechoslowakije (Eduard Goldstücker), Polen (Leszek Kolakowski), Joegoslavië
(Dragan Jeremic). Er waren natuurlijk ook tegenstanders, waarvan de Oostduitser
Alfred Kurella het krachtigst de orthodoxe leer verdedigde.
De discussie betrof vooral drie punten: de begrippen realisme, decadentie en
vervreemding. Wat het realisme betreft verdedigde Garaudy de stelling, dat ook dit
aan de dialectische wetten van de ontwikkeling onderworpen was. Ten aanzien van
de decadentie verklaarde hij, dat het simpele standpunt ‘waardoor een kunstwerk
gedegradeerd wordt tot een onmiddellijke weerspiegeling van louter maatschappelijke
vehoudingen’ opgegeven moest worden. En over de vervreemding merkte Garaudy
op dat deze zelfs in de landen van Oost-Europa nog niet verdwenen was, zodat
een schrijver als Kafka ook hier een grote betekenis had. (Kurella had het primitieve
argument gelanceerd, dat Kafka en andere burgerlijke schrijvers het begrip
‘vervreemding’ niet konden begrijpen omdat zij Marx niet gelezen hadden). Dat de
betekenis van deze discussie voor de ontwikkeling van het marxisme van wezenlijk
belang is, behoeft hier nauwelijks gezegd te worden.

De dogmatische literaire kritiek
De traditionele marxistische kritiek meende dat de literatuur een precieze uitdrukking
moest zijn van de waarheid des levens in haar revolutionaire ontwikkeling. De
Joegoslaaf Dragan Jeremic omschrijft dit heel duidelijk in zijn artikel Iskustva
marksisticke knjizevne kritike (Ervaringen van de marxistische literaire kritiek) in het
literaire tijdschrift Knjizevne Novine van 4 augustus 1965: ‘Volgens veel marxistische
critici stelt de literatuur een soort bewustzijn voor welke zich van de filosofie en de
wetenschap slechts in de vorm van overdracht onderscheidt. In deze visie worden
die elementen van de literatuur die niet bijdragen tot dat bewustzijn verworpen of
gebagatelliseerd als overvloedig, onnodig of zelfs schadelijk’.
Hij wijst er bovendien op dat de literatuur door de marxisten als een strijdmiddel
van de arbeidersklasse werd gebruikt, waarbij men zich dan beroept op hetgeen
Lenin in 1905 in zijn artikel Partij-organisatie en partij-literatuur schreef: ‘Het literaire
werk kan geen individuele zaak zijn, het is een zaak van het proletariaat. Weg met
partijloze literatoren!’
Jeremic blijkt zijn Lenin echter goed te kennen en merkt op dat hij, toen de revolutie
in Rusland eenmaal geslaagd was, heel andere denkbeelden over de literatuur had:
‘van schematisme kan op dit gebied allerminst sprake zijn’, waarmee verschillende
literaire stromingen de vrijheid kregen om zich te ontplooien.
Het starre stramien kreeg de communistische kunst pas toen Stalin op 26 oktober
1932 in het huis van Maxim Gorkij het socialistisch realisme als algemeengeldende
wet lanceerde. De kunstenaars en de critici werd een methode
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opgedrongen, welke gebaseerd was op het beginsel partijnost, wat men het beste
kan vertalen met ‘partijdigheid’ en ‘partijgebondenheid’.
Partijdigheid betekent dan: in het conflict kiest men partij voor het socialistisch
kamp. Men komt dan niet in conflict met de waarheid, omdat de communistische
partij de waarheid vertegenwoordigt. Communistische partijdigheid is dus waarheid.
En partijgebondenheid betekent: men aanvaardt het gezag van de partij en erkent
dat haar interpretatie van de proletarische ideologie op ieder moment juist is. Dit
betekent geen beperking van de vrijheid, want van nature streeft de mens naar het
goede en ware. Partijgebondenheid is dus pas de ware vrijheid.
Gaat men eenmaal van deze beginselen uit, dan volgt daaruit vanzelf dat het
socialistisch realisme de enig geldende uitdrukkingsvorm van de kunst is. In de
werkelijkheid van het ogenblik moet de betere toekomst worden uitgedrukt. De
literatuur moet de helden van het communistische ‘morgen’ uitbeelden. De
werkelijkheid moet worden uitgebeeld zoals ze behoort te zijn. Het socialistisch
realisme gaat dus uit van een ideaalmodel waarmee het de werkelijkheid vergelijkt.
Aldus wordt door de partij - en met name door de partijleiding - uitgemaakt of iets
mooi is of niet. Voor de kunstcritici betekende dit dat de beoordeling afhankelijk was
van een ideologische autoriteit, die zich niets aantrok van esthetische wetten.
De consequentie hiervan was, dat alle niet-marxistische kunst werd afgewezen.
Dat dit standpunt uiteindelijk niet marxistisch, doch stalinistisch is, bewijst Jeremic
met de volgende opmerking: ‘De grote waardering welke Marx had voor Aeschylus,
Engels voor Goethe en Lenin voor Tolstoj, bewijst dat wij een kunstenaar ook kunnen
waarderen wanneer wij het niet eens zijn met zijn wereldbeschouwing’. Jeremic
gelooft, dat er inderdaad een wezenlijk marxistische esthetiek bestaat, maar hij
werkt dit niet uit. Zijn verzet tegen de traditionele leer stoelt dan ook meer op de
vrijheidsdrang die het Joegoslavische marxisme nu eenmaal eigen is. Men bedenke
daarbij dat het socialistisch realisme in Joegoslavië zelf nauwelijks enige reële
invloed heeft gehad.
De definitieve revolutie in de marxistische opvatting van de kunst werd door Roger
Garaudy teweeg gebracht, die de postulaten van Jeremic ook een theoretische
grondslag heeft gegeven.

Stalin, Picasso en Kafka
In een interview met het Tsjechische literaire tijdschrift Plamen heeft Garaudy zijn
revisionistische theorie uiteengezet. Bewust zocht hij een verband tussen de
stalinistische persoonlijkheidscultus en de traditionele opvattingen omtrent de kunst.
Garaudy stelt, dat Stalins conceptie van het marxisme als de enige marxistische
waarheid werd geïnterperteerd, tot grote schade van het marxisme. Het grootste
verwijt dat Garaudy aan het adres van Stalin richt, bestaat in de primitieve wijze
waarop Stalin theorie en praxis met elkaar in overeenstemming trachtte te brengen.
Stalin hield geen rekening met de ontwikkelingen van de laatste decennia, waardoor
de dialectiek enorm verrijkt had kunnen worden.
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En vervolgens heeft Stalin getracht een gesloten systeem van de dialectische wetten
op te stellen, hetgeen nu juist in tegenspraak is met diezelfde dialectiek. ‘Wanneer
de filosofie de praxis verlaat, staan de deuren voor het dogmatisme open’.
Wanneer Garaudy deze kritiek praktisch toepast op de esthetische opvattingen
van het stalinisme komt hij tot de conclusie: ‘Dit realisme ging uit van een van het
marxisme-leninisme afwijkende dogmatische vooronderstelling, welke kunst en
kunstschepping volgens inzichten en criteria beoordeelde die geput werden uit reeds
bestaande kunstwerken. Deze definitie van realisme werd aan de hand van werken
van Beethoven, Tolstoj, Majakovskij, Courbet en anderen geformuleerd. Zij vermocht
dus noch de werken van Picasso noch die van Kafka te vatten. Daaruit volgt dat
hun werken ofwel verworpen moesten worden, wat verkeerd en eenvoudigweg
belachelijk zou zijn, of er moest een nieuwe definitie van het realisme gevonden
worden, die de werken van deze beide kunstenaars ook omvat’.
Het zijn vooral de motieven van Garaudy die ons hier interesseren. Deze
motivering is tweeledig.
Op de eerste plaats erkent hij dat de burgerlijke filosofie ook na Hegel ‘veel
belangwekkende en vruchtbare ideeën heeft ontwikkeld, en het is de plicht van de
marxisten alles wat waardevol is in hun leer in te passen’. Vervolgens echter, en
dat heeft hij in zijn boek Perspectieven van de mens nader uitgewerkt, gaat Garaudy
er van uit dat de marxistische filosofie principieel beter is dan de andere wijsgerige
stelsels (vooral existentialisme en katholicisme) van het ogenblik, zodat het voor
het marxisme ook geen enkel gevaar oplevert wanneer men de waardevolle
elementen van andere denkrichtingen opneemt. Juist deze motivering maakt
Garaudy's gedachtengang van zo groot belang. Zij gaat immers uit van de idee van
coëxistentie, d.w.z. van de idee van een vreedzame wedijver tussen de verschillende
bestaande systemen, waarbij uiteindelijk datgene de overhand zal krijgen wat ook
werkelijk beter is. Voor Garaudy is dat op voorhand al het marxisme, zoals dat voor
bijvoorbeeld de katholiek het katholicisme is.
Daarmee is echter een wezenlijke verandering in de marxistische benaderingswijze
opgetreden. De tegenstander wordt niet meer gezien als iemand die anders, en dus
totaal verkeerd denkt. Nee, van de rivaal kan men ook leren, moet men zelfs leren,
zeker waar het gaat om de ‘onderontwikkelde gebieden’ van het marxisme. In eerste
instantie is dit voor Garaudy het gebied van de esthetiek, maar het betreft ook de
ethiek.

Verruiming van het realisme
Garaudy ontwikkelt zijn theorie aan de hand van zijn beoordeling van Picasso en
Kafka, waarvan de eerste slechts in naam, de tweede in het geheel geen marxist
is.
Ten aanzien van Picasso vraagt Garaudy zich af of een positieve waardering van
deze kunstenaar in strijd is met het realisme. Hij antwoordt ontkennend:
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‘Beslist niet. Ik geloof, dat het een verruiming van het realisme betekent, want hier
staat een uitbeelding van de wereld voor ons welke aan onze natuurlijke dispositie
beantwoordt. Wij zijn geen eenogige cyclopen, geen lammen; wij zijn geen planten
waaraan de wereld zich slechts onder een bepaalde gezichtshoek openbaart; wij
zijn wezens die zich bewegen, die voortdurend hun positie ten opzichte van de
voorwerpen veranderen. Ook ben ik er van overtuigd dat de gelijktijdige uitbeelding
van verschillende indrukken die wij na elkaar van een bepaald voorwerp krijgen,
een volmaakter beeld is’. Nog scherper formuleert Garaudy dit wanneer hij over
Kafka spreekt: ‘Kafka's werk is voor de mensen in de kapitalistische wereld, waarin
de mensen in de vervreemding leven, van direct belang. Even direct gaat het echter
ook de socialistische wereld aan, omdat het socialisme tegen de vervreemding en
vóór de mens begint te strijden, zonder alle vormen van vervreemding te kunnen
uitbannen’.
In de slotbeschouwing van zijn boek D'un réalisme sans rivages herhaalt Garaudy
ditzelfde met meer algemene gelding: ‘Elk authentiek kunstwerk brengt een vorm
van de aanwezigheid van de mens op aarde tot uitdrukking. Hieruit zijn twee
gevolgtrekkingen te maken: er bestaat geen kunst die niet realistisch is, dat wil
zeggen die niet refereert aan een realiteit die onafhankelijk van de kunst bestaat;
de definitie van dit realisme is bijzonder gecompliceerd, daar zij niet voorbij mag
gaan aan de aanwezigheid van de mens als gistend bestanddeel temidden van die
werkelijkheid’.
Maar wanneer Garaudy dan eindelijk zijn definitie van dit ‘Verruimde realisme’
moet geven, blijkt hij nog niet geheel en al te weten wat hij er mee aan moet. Hij
zegt bijvoorbeeld: ‘Het realisme in de kunst is de bewustwording van het deelnemen
aan de voortdurende schepping van de mens door de mens, hetgeen de hoogste
vorm van vrijheid betekent’. En hij noemt dit dan een ‘episch, prometheïsch realisme’,
dat mythen voortbrengt. In deze zin kan hij ook het oude socialistisch realisme nog
in zijn nieuwe theorie onderbrengen. De helden van de klassieke Sowjetliteratuur,
die zich kloek inzetten voor een betere wereld, een communistische wereld, zijn
óók episch, prometheïsch.
Toch wenst Garaudy dit juist niet. Hij veroordeelt dit socialistisch realisme zelfs:
‘Realist zijn is niet het nabootsen van het beeld van de werkelijkheid maar van haar
activiteit, niet het maken van een kopie of evenbeeld van de dingen, gebeurtenissen
of mensen, maar het deelnemen aan de schepping van een wereld in wording en
het opsporen van het innerlijke ritme daarin. De werkelijke vrijheid van de kunstenaar
is dan als volgt te definiëren: Het is niet zijn taak om een onveranderlijke, reeds
buiten en zonder hem bestaande werkelijkheid, passief te weerspiegelen of te
belichten. Hij is niet alleen belast met het verslag van de strijd, hij is zelf één van
de strijders die zijn historische bijdrage heeft te leveren en daarvoor de
verantwoordelijkheid heeft te dragen. Voor hem gaat het er als voor elke mens om,
de wereld niet alleen te verklaren, maar ook deel te nemen aan de verandering
ervan’.
Men kan niet ontkennen dat dit inderdaad zeer in de lijn van Marx gedacht is, die
immers in de elfde van zijn thesen over Feuerbach stelde: De filosofen hebben de
wereld alleen op verschillende wijze geïnterpreteerd; het komt er nu
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op aan haar te veranderen. Toch ziet Garaudy een onderscheid tussen de taak van
de filosoof en de taak van de kunstenaar. ‘In naam van het realisme van een
kunstwerk verlangen dat het de werkelijkheid in haar geheel weerspiegelt, dat het
de ontwikkelingsgang van een historische periode of volk aanduidt en dat het daarvan
de essentiële beweging en de toekomstperspectieven aan het licht brengt, betekent
filosofische en geen esthetische eisen stellen’.
Hier veroordeelt Garaudy tenslotte niet alleen het socialistisch realisme, hij doet
ook iets heel nieuws. Hij ontwikkelt normen voor een authentieke marxistische
esthetiek welke Marx zelf nog niet kon bevroeden, omdat hij nu eenmaal in heel
andere categorieën dacht. Garaudy gebruikt het materiaal van Karl Marx en lost er
problemen mee op welke eigenlijk pas na Marx zijn ontstaan. In tegenstelling tot de
dogmatici, die slechts louter citeren, is Garaudy werkelijk een marxistisch denker,
die het erfgoed van Marx verder ontwikkelt.
Dit is ook de waardering die de Franse marxistische schrijver Arragon in zijn
voorwoord op Garaudy's boek geeft: ‘Het gaat hierbij niet om een herziening, maar
integendeel om een herstel van het marxisme. Opdat er een einde komt aan de
dogmatische benadering van de geschiedenis, de wetenschap en de literatuur, aan
het gebruik van de autoriteit als argument, het verwijzen naar heilig verklaarde
boeken, waarbij de mond gesnoerd wordt en de discussie onmogelijk gemaakt’.

De marxistische reactie
Een dergelijk procédé moest natuurlijk reacties uitlokken. Wanneer men nieuwe
wegen bewandelt staan degenen die zich op de oude weg veiliger voelen altijd klaar
om kritiek te geven.
De felste kritiek tegen deze nieuwe denkwijze kwam van de Oostduitse
partijfunctionaris Horst Sindermann, die in zijn referaat Zu einigen Problemen des
geistigen Lebens een directe aanval deed op dit - zoals hij het noemde - revisionisme.
(Een deel van de tekst verscheen in Neues Deutschland van 13 februari 1964, en
wordt hier geciteerd uit Hinter dem eisernen Vorhang van maart 1964). ‘In de plaats
van het socialistisch realisme moet een “realisme zonder grenzen” komen. De
burgerlijke Franse filosoof Jean Paul Sartre heeft zich in de discussie gemengd en
geëist dat in het teken van de vreedzame coëxistentie de psychoanalyse van Freud
in het marxisme zou worden ingebouwd.... Wij rekenen deze theorieën, die een
vervalsing van het marxisme geven, niet tot de nieuw ontstane problemen van onze
tijd waarover wij een open discussie wensen en die het geestelijk leven verrijken’.
Een andere, belangrijker, reactie komt uit een voor ons interessante hoek. Het
zijn de Nederlandse jonge marxisten, die de ideeën van Garaudy zeer positief
hebben beoordeeld. Niet alleen werd zijn boek zeer spoedig en met luidruchtige
aankondigingen door de communistische uitgeverij Pegasus in een Nederlandse
vertaling op de markt gebracht, ook de jonge marxisten die zich rond het tijdschrift
Kontrast hebben gegroepeerd, hebben voor deze theorieën aandacht gehad. In de
derde aflevering van de tweede jaargang van Kontrast verscheen
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een door C.P. gesigneerde bespreking van het boek, onder de titel Roger Garaudy
en de kunst. Artistieke dooi of ingevroren ijsbreker? De titel doet reeds vermoeden
dat de recensent geen onverholen bewonderaar van het socialistisch realisme is,
dat door de communistische kunstenaars in ons land dan ook in het verleden nooit
is gepraktiseerd. Men kan bijvoorbeeld Theun de Vries moeilijk een socialistisch
realist noemen. In Kontrast nu wordt het boek van Garaudy als een zeer positieve
verschijning begroet. ‘Garaudy bestrijdt, dat kunst uitsluitend naar tendens kan
worden beoordeeld, en voorts gaat hij in zijn behandeling van Picasso en Kafka niet
primair uit van de vraag wat een kunstenaar moet zijn, maar wat hij is. Dat Garaudy
zich hierbij een moeilijke vraag stelt, die hem beurtelings tot scherpzinnige typeringen
en holle frasen inspireert, doet niets af aan het feit, dat dit een nieuw element is in
de marxistische kunstliteratuur’.
Bij al deze lof legt de recensent echter toch de vinger op een zere plek. Hij
constateert namelijk dat ook Garaudy verstrikt raakt in de problematiek van een
marxistische esthetica: ‘Realisme zonder grenzen betekent, dat ruimte wordt
geschapen voor een artistieke smaak, die valt nu altijd onder de kategorie realisme’.
De recensent geeft echter toe dat het hier niet zozeer gaat om de filosofische of
kunstwetenschappelijke betekenis van het boek als wel om de kunstkritische praktijk.
‘Het is een verruiming, al kan men bezwaar hebben tegen zijn uithollen van het
begrip realisme - zo kan men ieder begrip uithollen en dan heeft niets meer betekenis.
Ook het marxisme niet’.
Het lijkt ons dat wij een heel stuk met de recensent mee kunnen gaan. Garaudy
is per slot van rekening filosoof, maar filosofische waarde moet men zijn boek
inderdaad ontzeggen. Hij stelt nog geen nieuwe marxistische esthetiek op.
Toegegeven dat dit ook wel een wat moeilijke taak zou zijn. Maar hij heeft wel de
pretentie een nieuwe - marxistische - esthetiek ontworpen te hebben.
Wat Garaudy wel heeft gedaan - en wat door onze Nederlandse marxist kennelijk
zo hoog wordt gewaardeerd - is, dat hij enkele dogma's omver heeft geworpen, dat
hij de waanzin van een aantal stalinistische voorschriften met betrekking tot de kunst
heeft aangetoond, dat hij de kunstenaar bevrijd heeft van de politieke ‘image’ die
het communistische verleden hem heeft verleend. Dat is ook iets. En misschien wel
het enige dat men in het huidige ontwikkelingsstadium van het marxisme mag
verwachten.
Toch moeten wij op een onderdeel onze Nederlandse marxist afvallen. Het boek
van Garaudy moge dan al geen filosofisch-esthetische waarde hebben,
praktisch-filosofische waarde heeft het wel. En het is eigenlijk merkwaardig dat juist
een marxist aan deze band tussen theorie en praxis voorbij ziet. Het doorbreken
van de dogmatiek immers opent voor het vrije denken binnen het marxisme oneindige
mogelijkheden. Bovendien liggen er aan de basis van Garaudy's boek wel degelijk
nieuwe filosofische inzichten.

Basis en bovenbouw bij Garaudy
Bij zijn pogen om de moderne beeldende kunst (Picasso) en de moderne litera-
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tuur (Kafka) in een - nog niet bestaande - marxistische esthetiek onder te brengen,
bedient Garaudy zich van een drietal argumenten.
Op de eerste plaats gaat hij er van uit, dat wat de dogmatische marxisten als
esthetica hebben beschouwd, binnen veel te enge grenzen ligt om de veelheid van
kunstfenomenen van het ogenblik en het jongste verleden te vatten. Hij past daarom
de wet van de dialectiek toe op de esthetica en zegt dat de esthetica zelf op de
geschiedenis betrokken en dus aan veranderingen onderhevig is. Daarmee kan hij
echter nog niet verklaren waarom met-communistische kunstenaars voor een
communistische, of liever socialistische maatschappij van betekenis kunnen zijn.
Daarvoor grijpt hij naar een andere stelling van het historisch materialisme. In zijn
antwoord aan de Oostduitser Kurella zei hij letterlijk: ‘Men moet zich van de
simplificatie bevrijden die een kunstwerk er toe degradeert, dat het louter en alleen
de maatschappelijke verhoudingen direct weerspiegelt’. En hiermee doet hij de
these van de (economische) basis en de (ideologische) bovenbouw op haar
grondvesten schudden. Op zijn minst zet hij een vraagteken achter de stelling, dat
er zo'n onverbrekelijke verhouding tussen basis en bovenbouw bestaat. De
bovenbouw krijgt bij Garaudy de mogelijkheid tot meer onafhankelijkheid, tot grotere
spontaneïteit.
Hetzelfde zegt hij ook nog op andere, meer concrete wijze, wanneer hij opmerkt
dat er ook in de socialistische maatschappij nog vele vormen van vervreemding
aanwezig zijn, waarmee hij wil bewijzen dat ook de moderne burgerlijke kunst de
socialisten nog iets te zeggen heeft. Natuurlijk ontkent Garaudy daarmee niet dat
Marx het bij het rechte eind had toen hij de economische wortels van de menselijke
vervreemding aan het licht bracht. Maar tevens doet hij hier de voor een marxist
verbluffende ontdekking dat de menselijke vervreemding nog andere wortels schijnt
te hebben dan economische. Er bestaan nu eenmaal politieke en psychologische
vormen van vervreemding, die door economische veranderingen wel ogenschijnlijk
even verdwijnen, maar dan toch in een ander verband weer te voorschijn komen.
In de ogen van de dogmatici is dit een onvergeeflijke dwaling. Marx heeft toch
immers gezegd.... en dan volgt alles wat Karl Marx inderdaad gezegd heeft toen hij
een analyse gaf van de maatschappij van zijn tijd, honderd jaar geleden. Garaudy,
die beslist beïnvloed is door Sartre (dat Oostduitse verwijt willen wij niet ontkennen),
schijnt Marx echter nauwkeuriger bestudeerd te hebben dan de dogmatici. Het gaat
er Garaudy niet om wat Marx letterlijk gezegd heeft, hij let veel meer op de
denkapparatuur die Marx heeft gebruikt, en vooral op de motiveringen van Marx.
Die motiveringen culmineerden in het begrip ‘vervreemding’. Het bevrijden van de
‘vervreemding’ was de enige, in ieder geval belangrijkste doelstelling van Marx. Dat
is ook de motivering van Garaudy. Hij moge dan al geen kant-en-klare oplossing
geven voor bij voorbeeld het probleem van de marxistische esthetica, hij stelt het
probleem wel op de juiste wijze en doet daarmee principieel afstand van het
dogmatisme.
Deze strekking van Garaudy's theorieën gaat ver voorbij aan datgene waar het
om begonnen was: een herwaardering van de vrijheid van de kunstenaar, een
veroordeling van de banden waaraan het socialistische realisme de kunstenaar
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legt. De term ‘realisme zonder grenzen’ krijgt hiermee ook een veel diepere betekenis
dan een zuiver esthetische, die op zich trouwens niet eens zo zonneklaar is. Het
‘realisme zonder grenzen’ betekent nu ook het zoeken naar een vernieuwing van
het marxisme, een opnieuw gaan putten uit de marxistische inspiratie, een loslaten
van starre dogma's, een begrip voor wat tolerantie wezenlijk betekent.
Daarmee heeft Garaudy niet alleen de grenzen van het socialistisch realisme
doorbroken, hij heeft ook een richting aangegeven voor de jonge marxisten die op
zoek zijn naar hun marxistische toekomst. Hij heeft zich geschaard in de rij der
mannen die - zij het ook op marxistische wijze, maar dat behoeft volgens ons geen
diskwalificatie te betekenen - aan de toekomst van morgen willen bouwen, door dat
eeuwige probleem van de menselijke vervreemding serieus te nemen en beter te
verstaan dan de dogmatici, van welken huize dan ook. Hij vertegenwoordigt de
hoopvolle kant van het marxisme.

Streven. Jaargang 19

432

Ontstaan en ontwikkeling van het Vlaams bewustzijn
M. Dierickx S.J.
De laatste jaren werd het Belgische politieke leven herhaaldelijk opgeschrikt door
bepaalde eisen van de Vlamingen. Het afschaffen van de pseudo-wetenschappelijke
talentelling, de aanpassing der parlementaire zetels aan de bevolking der provinciën,
het vastleggen van de taalgrens, het indijken van de Brusselse olievlek, het
garanderen van de ontplooiing der twee landstalen en culturen in de Brusselse
agglomeratie, het vernederlandsen van het bedrijfsleven, de industrialisering van
Vlaanderen, het spreiden van universitair onderwijs in Vlaanderen, de splitsing, tot
het hoogste niveau toe, van de tweetalige universiteiten van Leuven en Brussel, en
de overplaatsing van de Franse sectie der Leuvense universiteit naar Wallonië, dat
zijn zowat de voornaamste Vlaamse bestrevingen of realisaties van de laatste vijf
jaren geweest. Intussen werpt de voorgenomen grondwetsherziening enorme
problemen op: terwijl de ontwerpen vooralsnog alleen een decentralisatie voorzien,
met een erkenning van de culturele autonomie der twee taalgemeenschappen en
heftig betwiste garanties aan de Waalse minderheid, verlangen vele Vlamingen en
Walen de afbraak van het centralistisch Belgisch staatsbestel van 1830 en de
opbouw van een bepaalde federale structuur, die trouwens op eeuwen traditie kan
bogen.
Dit is de toestand in 1966. De Vlamingen willen, na vijf generaties minorisering,
eens voorgoed alle achterstelling opruimen en dezelfde rechten genieten als de
andere Belgen. Wanneer de historicus zich echter over het verleden buigt, wordt
hij getroffen door de trage ontluiking van het Vlaams bewustzijn na 1830 en de
moeizame, decenniën durende aanloop tot het eerste Vlaamse rechtsherstel; en
hij constateert met genoegen dat de versnelling van de geschiedenis, die wij op
onze dagen op elk gebied constateren, zich ook in Vlaamse zaken volledig laat
gelden. Het loont echter tenvolle de moeite eens onze aandacht te wijden aan het
trage, pijnlijke begin en aan de pioniers van het eerste uur. Hiertoe kunnen wij geen
betere gids nemen dan het pas verschenen werk van Elias.
Dit grote vierdelige werk over de geschiedenis van de Vlaamse gedachte van
1
1780 tot 1914 is, met het verschijnen van het vierde deel, nu compleet . Voor-

1

J.H. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse gedachte. 1780-1914. Eerste Deel: De grondslagen
van de nieuwe tijd (1780-1830), 1963, XII - 455 pp., 16 pltn; Tweede Deel: Van de taal- en
letterkundige hernieuwing naar een politieke beweging (1830-1859), 1963, VIII - 433 pp., 16
pltn; Derde Deel: Verwezenlijkingen en ontgoochelingen. De scheiding der wegen (1860-1883),
1964, VIII - 373 pp., 16 pltn; Vierde Deel: Taalbeweging en cultuurflamingantisme. De groei
van het Vlaamse bewustzijn (1883-1914), 1965, X - 432 pp., 16 pltn. De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, geb. 1950 F voor de vier delen.
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aleer zich op andere paden te begeven, had de auteur, vele jaren geleden, naam
gemaakt met studiën over de verhouding van Kerk en Staat onder de Aartshertogen
(1598-1621), over de christendemocraat priester Daens en over de wording van de
Vlaamse natie. Het wetenschappelijk gehalte van deze werken lag zo hoog dat
omstreeks 1930 een beroeping tot professor aan de Leuvense universiteit net aan
hem voorbijging. Als vrucht van twintig jaren intense studie legt Dr. Elias ons hier
een werk voor, dat het ontstaan en de ontwikkeling wil weergeven, niet van de
Vlaamse beweging, maar van de Vlaamse gedachte. Zijn bedoeling is dus niet, alle
realisaties van de Vlamingen op politiek, cultureel en ander gebied uitvoerig te
beschrijven; hij wil echter nauwkeurig onderzoeken wat de Vlamingen dachten over
taal en volk, hoe zij stonden tegenover de staat België en de Belgische nationale
gedachte, wat zij precies nastreefden en hoe zij dit alles hebben gezien in het kader
van de grote politieke en sociale stromingen van hun tijd.
Bij het bespreken van de eerste drie delen hebben wij de grote verdiensten van
2
dit oeuvre reeds laten uitkomen . Wie zich verdiept in de lectuur van deze uitvoerige
studie en de talloze noten consulteert, komt onwillekeurig onder de indruk van de
enorme documentatie van de auteur. Nog meer treffen de fijnzinnige analyses, de
nauwgezette zin voor objectiviteit, de sterke synthetische greep op de verspreide
gegevens en de fijne nuancering in de beoordelingen. Met andere recensenten
menen wij dat dit werk de basis zal vormen van alle verdere onderzoekingen over
het Vlaamse bewustzijn in België.
Het is natuurlijk onbegonnen werk om de 1600 grote bladzijden tekst en de
honderdvijfentwintig bladzijden aantekeningen, in kleine druk achteraan in de vier
delen, in enkele bladzijden te resumeren, laat staan kritisch te beoordelen. Gezien
ons lezerspubliek, dat voor de helft uit Noord-Nederlanders bestaat, lijkt het ons
meer aangewezen, aan de hand van Elias' betoog het ontstaan en de groei van het
Vlaamse bewustzijn in zijn grote lijnen te schetsen. Dat hierbij talrijke Vlaamse
personaliteiten in het donker blijven en vele aspecten van de Vlaamse bewustwording
niet behandeld worden, spreekt vanzelf. Hiervoor kunnen wij de welwillende lezer
slechts verwijzen naar het uitvoerige werk zelf van de auteur.

Ontstaan van het Belgisch nationaal bewustzijn en van het Vlaams
volksbesef
Het nationalisme, dit typisch verschijnsel van de negentiende eeuw, is ontsproten
aan de Franse revolutie en aan de Duitse romantiek. Uit de verschillende politieke
ontwikkeling van Frankrijk en Duitsland ontstonden ook twee verschillende
opvattingen van wat een natie is: de Franse opvatting berust op de politieke eenheid
en legt aan de basis van de natie een wilsuiting, een maatschappelijk verdrag, terwijl
de Duitse opvatting berust op de volkse eenheid,

2

Zie Streven, aug.-sept. 1963, p. 1100; dec. 1964, pp. 302-303; juni 1965, pp. 932-933.
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die in de taal tot uiting komt en niet noodzakelijk in een staat belichaamd is. Meer
aansluitend bij de Duitse opvatting, is de Vlaamse beweging een strijd om het behoud
van de eigen taal, en nog veel meer de belijdenis van een eigen volkswezen en de
wil tot behoud van het eigen volksbestaan.
Het is een feit dat in het gebied van het huidige België er in de achttiende eeuw
geen echt nationaal bewustzijn leefde. De Oostenrijkse Nederlanden vormden een
statenbond onder vreemd beheer, terwijl het prinsbisdom Luik - dat bijna een derde
van het huidige België omvatte - een andere politieke eenheid vormde. Het broze
samenhorigheidsbesef van de achttiende eeuw werd weliswaar versterkt door de
Brabantse omwenteling in 1790 en door het verzet tegen het revolutionaire Frankrijk,
maar van een echt (Belgisch) nationaal bewustzijn was er geen sprake. Het Franse
regime verzwakte zelfs het gevoel van eigenheid bij de Franssprekende Belgen,
terwijl het massale verfransingsproces in Vlaanderen slechts een zwakke Vlaamse
afweerkracht aantrof. Zo komt het dat er, bij het ineenstorten van het napoleontisch
regime, afgezien van een aantal Luikenaars, nog geen Frans nationaal bewustzijn
in België ontstaan was, maar dat er ook, al waren de vroegere Oostenrijkse
Nederlanden en het prinsbisdom Luik naar elkaar toe gegroeid, geen Belgisch
nationaal bewustzijn aanwezig was, en evenmin een Vlaams-Diets volksbesef. Het
is trouwens voldoende bekend hoe de grote mogendheden op het congres van
Wenen in 1815 over België konden beschikken, zonder zich om de mening van de
Belgen te bekommeren.
In het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden heeft Koning Willem I geen
al-Nederlands nationaal gevoel kunnen kweken. De vervreemding tussen het noorden
en het zuiden van de vroegere éne Nederlanden was door twee eeuwen scheiding
zo groot geworden dat alleen een handige politiek op lange termijn van dit bloeiend
deltagebied één natie had kunnen maken. Niettegenstaande zijn uitnemende
verdiensten, vooral op economisch gebied, vervreemdde de vorst de grote
meerderheid van zijn Zuidnederlandse onderdanen van zich door zijn verlicht
despotisme: zijn godsdienstpolitiek wekte het verzet op van de clerus en meteen
van de grote massa, die de clerus volgde; zijn taalpolitiek stootte de Walen en de
door twintig jaren Franse propaganda verfranste Vlaamse burgerij af; zijn autocratie
dreef de liberalen, die hem om economische en antiklerikale redenen aanvankelijk
hadden gesteund, stilaan in de oppositie.
Het Parijse voorbeeld van de julirevolutie in 1830 gaf aanleiding tot de Belgische
septemberopstand. De Belgische revolutie is geslaagd dank zij de steun van de
Fransen en van de proletariërs, maar was noch een Franse noch een proletarische
revolutie. Zij was ook geen Belgisch-nationale revolutie, maar eerst en vooral - en
wij menen dat de auteur dit zeer juist ziet - ‘de revolte van de anti-Nederlandse geest
die België beheerste’ (I. 412). De massa van het Vlaamse volk is de revolutie, die
vooral door Brusselaars en Walen was bevochten, zonder protest gevolgd: het
Vlaamse volk was nog te onmondig om te zien, waar zijn echte belangen lagen.
Zelfs na de geslaagde revolutie zien wij tot aan de troonsbestijging van Koning
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Leopold I op 21 juli 1831 nog geen krachtig Belgisch nationaal bewustzijn naar voren
komen. ‘Een deel, een groot deel van de Belgische burgerij - en het is zij alleen die
van nu af aan nog telt - gelooft niet in de mogelijkheid van een volledig zelfstandig
België. Een deel ervan zoekt de weg terug naar het Verenigd Koninkrijk, een ander
deel zoekt de uitweg in een vereniging met Frankrijk, de grote meerderheid gelooft
dat alleen in aanleuning bij Frankrijk de toekomst kan verzekerd worden’ (I. 375).
Het Belgisch Congres koos dan ook op 3 februari 1831, met 97 stemmen op 192,
de hertog van Nemours, zoon van de Franse koning Louis-Philippe, tot koning der
Belgen. Toen Groot-Brit-tannië deze keuze radicaal verwierp, koos het Nationaal
Congres op 4 juni 1831 met 152 stemmen op 196 prins Leopold van
Saksen-Coburg-Gotha tot koning der Belgen. Nog vele jaren was heel Europa
overtuigd dat België geen natie vormde en dat de annexatie bij Frankrijk moeilijk te
vermijden was.
De anti-Hollandse revolutie vestigde in België in het bestuur, het gerecht, het
leger en het secundair en hoger onderwijs de suprematie van het Frans. Wallonië
was angstvallig eentalig, Vlaanderen was tweetalig en wel in deze zin, dat het
gewone volk zijn Vlaamse dialecten sprak, maar dat al wie op enig gebied invloed
uitoefende, het Frans gebruikte. Het Vlaamse volk onderging niet het juk van de
Walen, maar van zijn eigen verfranste burgerij, van die cijnsburgerij die alleen in
het parlement vertegenwoordigd was en dus alleen het ‘wettelijk land’ vormde. Dit
volk was in heel zijn geschiedenis nooit anti-Waals, maar wel soms anti-Hollands
geweest. En de leiders van de gewone Vlaamse mensen, de geestelijken, stelden
de revolutie van 1830 als een weldaad voor, want deze had de katholieke godsdienst
van de Vlamingen gered van de onderdrukking door Koning Willem I.
Hoe konden nu de echte Vlamingen, bezorgd om de taal, de cultuur en het
voortbestaan van het Vlaamse volk, ditzelfde onmondige volk tegen de verbastering
en de verfransing beschermen? De Vlaamse beweging kon niet een politieke
nationale beweging worden zoals in zovele staten van het negentiende-eeuwse
Europa, omdat de voornaamste drager van het liberale politieke nationalisme in
andere landen, de burgerij, hier gedenationaliseerd was.
Onder de flaminganten of Vlaamsgezinden van kort na 1830 kon men drie groepen
onderscheiden: allereerst de katholieke traditionalisten, zoals David, die opkwamen
voor trouw aan taal, aan godsdienst en aan België; vervolgens de orangisten, de
liberalen, die, zoals Willems, vóór 1830 Willem I hadden gesteund, en die de
verlichting wilden verspreiden en een Diets-Nederlandse opvatting van de natie
hadden, maar zich spoedig met België verzoenden; de Antwerpse jong-liberalen
ten slotte die, wegens de parlementaire democratie, Willem I hadden bestreden, en
die ook een volkse opvatting van de natie hadden waarin de taal van grote invloed
was, maar die Belgisch dachten.
Het Belgisch nationaal bewustzijn ontstond in de jaren na de opstand van 1830,
wat normaal is. Meer bevreemdend is, dat - naar men beweert - ook de Vlaamse
beweging ‘ontstond uit het enthousiasme van 1830 en een Belgische bezieling had.
Dit is juist, in een zekere mate’ schrijft Elias (II. 159). Maar, meer dan die andere
eminente kenner van de Vlaamse beweging, Dr. Lode
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Wils, legt hij de nadruk op de continuïteit van het liberaal-Nederlandse en het
orangistische erfdeel van 1815-1830 in de latere Vlaamse beweging.

De Vlaamse beweging ijvert eerst voor taal en letterkunde, daarna voor
taalwetten
Het is buitengewoon treffend hoe de eerste flaminganten in het gecentraliseerde
België, dat de Vlaamse taal en cultuur volledig onderdrukte, toch hun trouw aan de
staat wilden beklemtonen en hun Vlaamsgezindheid op hun Belgischgezindheid
stoelen. ‘Hun Vlaamse gedachte staat niet naast, noch volledig in de Belgische
gedachte. De polemiek van de Beweging berust in grote mate op de thesis dat de
Vlaamse nationaliteit de levensvoorwaarde is van België, niet in deze zin dat men
België wil vernietigen indien de staat deze nationaliteit niet erkent, maar dat België
- en ook Vlaanderen - zullen ten onder gaan indien deze nationaliteit niet kan
behouden worden. Men is overtuigd en men wil bewijzen dat de Vlaamsgezinden
de beste Belgen zijn - in de grond zelfs de enige goede en ware Belgen - omdat
België tegenover Frankrijk zijn zelfstandigheid niet kan behouden indien het deze
niet verdedigt door het behoud van eigen taal en eigen zeden, dus van een eigen
nationaliteit, zoals de Vlaamsgezinden deze opvatten (....). De nationale Vlaamse
gedachte is aldus in haar eerste periode na 1830, in haar bedoelingen, een Belgischnationale beweging’ (II. 158).
Het nationalisme en de romantiek beheersten het toenmalige Europa. Het
nationalisme liet het belang van de eigen taal en cultuur uitkomen en hemelde het
eigen verleden op: in Vlaanderen wijdden Jan-Frans Willems, ‘de vader van de
Vlaamse beweging’, en Snellaert zich aan de studie van de taal en de letterkunde,
terwijl David het nationaal verleden bestudeerde. De romantiek werkte op gevoel
en verbeelding en ging eveneens putten aan de rijke bronnen van het verleden: met
De Leeuw van Vlaendren (1838) wekte Conscience een ontzaglijke geestdrift onder
de Vlamingen en zette velen aan om tot de eigen taal en het eigen volk terug te
keren.
Aanvankelijk had de Vlaamse beweging een uitgesproken letterkundig en
filologisch karakter. In 1840 ondertekenden honderdduizend Vlamingen een
petitionnement waarin ze de volledige vervlaamsing van het lokale bestuur, een
Vlaamse Academie en een Vlaamse afdeling aan de universiteit van Gent vroegen.
De Belgische regering was echter wel bereid de Vlamingen te steunen wanneer ze
zich vermeiden in taalgeliefhebber en Vlaamse folklore, maar wilde allerminst aan
het centralisme van de Belgische staat afbreuk doen door twee talen en twee culturen
in België te erkennen. Zo groeide bij de Vlaamsgezinden stilaan het bewustzijn dat
er wetgevende hervormingen nodig waren, wilde het Vlaamse volk zich vrij binnen
de Belgische staat kunnen ontplooien. Toen België zijn kwart eeuw bestaan vierde,
verscheen een Manifest van het Antwerps Kunstverbond, met een scherpe aanklacht
tegen het totaal miskennen van de Vlaamse taal door het Belgisch bestuur. Daarop
richtte Minister De Decker in 1856 een Commissie van de Vlaemsche Grieven op,
die een degelijk,
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maar bezadigd verslag indiende. In 1859 maakte evenwel de toenmalige liberale
regeringsleider Rogier een Tegenverslag, waaruit blijken moest dat er geen Vlaamse
grieven waren!
Gedurende de eerste decenniën van de Belgische onafhankelijkheid overbrugden
de liberale en katholieke Vlaamsgezinden hun politieke tegenstellingen; het
unionisme, het samen-regeren van katholieken en liberalen, bleef trouwens met
een korte onderbreking voortduren tot 1857, toen het laatste unionistisch ministerie
viel. De liberale partij had zich in 1847 georganiseerd, en vanaf 1863 begonnen ook
de katholieken zich te organiseren, wat de samenwerking van de Vlamingen, boven
de politieke gezindheid uit, met de tijd zeer moest hinderen.
In Antwerpen echter zijn de Vlaamsgezinden, van welke politieke pluimage ook,
erin geslaagd de Meeting-partij op te richten, samen met de anti-militaristen - die
wilden verhinderen dat men de expansie van de Antwerpse haven zou remmen of
zelfs onmogelijk maken door het aanleggen van een fortengordel om de stad -. Niet
alleen veroverde de Meeting-partij van 1862 tot 1872 de meerderheid in de
gemeenteraad, maar zij stuurde drie Vlaamsgezinden naar de Kamer: De Laet,
Gerrits en vooral Coremans. In 1863 legde het Antwerpse kamerlid Jan De Laet,
als eerste sedert 1830, de grondwettelijke eed af in het Nederlands. Na enige
schandalen in gerechtszaken stemden in 1873 de Kamers de eerste gebrekkige
wet-Coremans-De Baets, die het gebruik van het Nederlands in strafzaken regelde:
voor het eerst sedert 1830 werd afbreuk gedaan aan het monopolie van het Frans,
en was een begin gemaakt met de wettelijke tweetaligheid in Vlaanderen.
Intussen was echter de neutrale Meeting-partij ter ziele gegaan. De Antwerpse
liberalen sloten weer aan bij de liberale partij, en de Meetingpartij werd vanaf 1872
praktisch een Antwerpse afdeling van de katholieke partij. Te noteren valt - en hierin
volgen wij Elias en Van Isacker tegen Wils - dat het Antwerpse voorbeeld in de rest
van het land weinig invloed heeft uitgeoefend.
In Gent verklaarde de overtuigd Vlaamsgezinde Julius Vuylsteke zich resoluut
tegen een afzonderlijke Vlaamse partij; hij meende echter dat de jongeren binnen
de bestaande partijen een dusdanige invloed konden uitoefenen dat uiteindelijk het
Vlaamse volk zijn volle rechten zou krijgen binnen het éne België. Volgens hem
was de Vlaamse gedachte een liberale gedachte in de edelste zin van het woord.
Zijn vinnig antiklerikalisme - dat o.a. de katholieken uit het in 1851 gestichte
Willemsfonds dreef en hen in 1875 het katholieke Davidsfonds deed oprichten belette hem evenwel de toestanden klaar te zien en juist te beoordelen. Toen de
liberale partij zich afkerig toonde van de Vlaamse zaak, werd hij na 1872 een liberaal
politicus en meer en meer een ontgoocheld Vlaamsgezinde. In de volgende
decenniën zullen er nog herhaaldelijk vooraanstaande liberale Vlaamsgezinden zijn
die hun volk enorme diensten bewezen, maar de liberale partij zal zich als partij van
nu af aan (tot op onze dagen) voor de Vlaamse eisen nog slechts weinig interesseren.
Omstreeks 1860 begonnen de arbeiders zich als stand te laten gelden in het
Belgisch leven. Toen was een samengaan van de arbeidersbeweging met de

Streven. Jaargang 19

438
Vlaamse beweging nog volledig mogelijk. In de jaren 1858-1868 zijn de hoofdmannen
van de wordende arbeidersbeweging zowel te Gent als te Antwerpen Vlaamsgezind.
In deze laatste stad had evenwel een kern van Waalse socialisten een grote invloed
op de partij; de principes van de Internationale en het groeiend bewustzijn van
klassezelfstandigheid deden de rest om de Antwerpse socialisten van de Vlaamse
gedachte te vervreemden. In Gent had de Vlaamsgezinde Moyson grote invloed,
totdat Edward Anseele zich tot de onbetwiste leider opwerkte die, daar hij uit het
arbeidersmilieu stamde, alleen nog oog had voor de materiële verheffing van de
arbeider en met alle Vlaamsgezindheid in de partij brak. Al heeft een tekort aan
interesse voor sociale problemen bij de Vlaamsgezinden een rol gespeeld, de drie
hoofdredenen van de afzijdigheid der socialistische partij ten opzichte van de
Vlaamse eisen zijn: de uitgesproken internationale instelling, de nadruk op de
klassestrijd en het overwicht van de Walen in de sterk gecentraliseerde éne Belgische
Werkliedenpartij.
Na eindeloze kamerdebatten werden vier schamele taalwetten gestemd: in 1873
regelde de gebrekkige wet-Coremans-De Baets het gebruik van het Nederlands in
strafzaken, in 1878 deed de wet-De Laet enige toegevingen aan het Vlaams in het
bestuur, in 1883 ruimde de wet-Coremans-Vanderkindere in het officieel secundair
onderwijs een bescheiden plaatsje voor het Nederlands in, in 1888 eiste een wetje
de kennis van de eerste beginselen van het Nederlands van de officieren van het
Belgisch leger. Al deze wetten werden nagenoeg eenparig aangenomen, omdat
zij.... weinig of niets betekenden; toen ze ook nog niet werden toegepast, waren de
Vlamingen diep ontgoocheld. En toch voelden de Walen hun posities bedreigd:
vroeger stonden voor de eentalige Franssprekenden alle ambten in Vlaanderen
open, nu werd dit moeilijk. Vandaar het eerste verzet van Waalse zijde.

In een tweede fase ijvert de Vlaamse Beweging voor een ruime
ontplooiing van de Nederlandse cultuur in Vlaanderen
In de tweede helft van de negentiende eeuw liet de Westvlaamse school een eigen
geluid horen. In een zangerig Westvlaams bezong de dichter Guido Gezelle
Vlaanderen zoals nooit iemand voor hem, en wekte de dode Vlaming ten leven. Hij
was evenwel geen strijder en geen leider. Hugo Verriest was dit wel; hij droeg de
boodschap wijd en zijd, tot in Nederland toe, uit en formuleerde die zelf in 1872:
‘Eertijds heeft er een volk bestaan, edel en groot, de wereld rond bekend.... welnu
dat groot, dat edel volk moet wederom onder de zon komen, leven, roeren, spreken,
werken, in één woord, bestaan.... Zo heeft er dan een volk bestaan dat van boven
tot beneden één was en Vlaams, dat volk moeten wij doen herleven, en ik zeg het
nog een keer, geen ander, geen nieuw, dát volk’. Onder de stuwing van Albrecht
Rodenbach ontstond op het Klein-Seminarie te Roeselare de Blauwvoeterie, die tot
in 1930 talloze Vlaamse studenten tot liefde voor het eigen katholieke, Vlaamse
volk zou inspireren. Voor deze Westvlaamse school lag het heil niet in een
taalwetgeving, maar in
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het hoogachten van het eigen Vlaamse wezen en het ontwikkelen van de Vlaamse
deugden en eigenschappen. Na een langdurige dreiging dat de West-vlaamse
school tot klein-provincialisme zou verworden, ontwikkelde zich deze gelukkig vanaf
1884 tot een breed Vlaams streven.
‘Peter Benoit, de “kampioen van de nationale gedachte”, beheerste voor een groot
gedeelte de geest van zijn eigen tijd, d.i. van het laatste kwart van de 19e eeuw’
(III, 143). Het is de grote verdienste van Benoit, die sinds 1867 directeur was van
de Antwerpse Vlaamse muziekschool, de Vlaams-nationale gedachte op het gebied
van de schone kunsten te hebben overgebracht.
Enigszins in de lijn van de Westvlaamse school, ofschoon ruimer en moderner,
klonken de boodschappen van Vermeylen en Van Cauwelaert. In de deels
anarchistische Kritiek der Vlaamsche Beweging van 1895 en in de bredere
Vlaamsche en Europeesche Beweging van 1900 bracht de jonge August Vermeylen
drie positieve elementen naar voren. Doel van de Vlaamse beweging was niet
taalwetten te doen stemmen, maar de Vlamingen bewust te maken, zodat ze overal
hun taal spraken en deden eerbiedigen en dan zouden de wetten vanzelf volgen.
De Vlamingen moesten Europeërs worden, maar ‘om Europeërs te zijn moeten wij
eerst en vooral iets zijn (...) Onze roeping is, in eigen grond geworteld, ook het
cultuur-leven onzer buren in ons om te werken tot eigen leven. (...) En daarom, in
twee regels samengevat: om iets te zijn moeten wij Vlamingen zijn; wij willen
Vlamingen zijn, om Europeërs te worden’. Elias wijst op nog een derde merkwaardige
gedachte van Vermeylen in die tijd: ‘Zijn scherpe geest is de eerste, naar ons weten,
die zo sterk heeft aangevoeld en beseft wat er te Brussel voor ons volk op het spel
stond met de verfransing. Indien Brussel verfranst wordt, dan blijft, naar het oordeel
van Vermeylen, ook een deel van de burgerij in de Vlaamse provinciën verfranst.
Wordt Brussel ons ontroofd, dan blijft onze cultuur een provinciale cultuur’ (IV, 60).
De jonge Frans Van Cauwelaert heeft op de Vlamingen vóór de eerste
wereldoorlog een diepe invloed uitgeoefend. Dit dankte hij aan zijn groot
redenaarstalent, aan zijn wijsgerige en pedagogische scholing en aan zijn overtuigde
Vlaamsgezindheid. Aan de jeugd gaf hij telkens weer dezelfde opdracht mee: weest
Vlaming en katholiek uit één stuk, wordt mannen van overtuiging, mannen van
karakter, mannen van de daad. Hij ijverde voor de gezondmaking van onze
volksgeest, de kunst om echte, zelfbewuste en hoogstaande Vlamingen te maken,
die in onze Nederlandse taal in- en uitademen als in de natuurlijke atmosfeer van
hun geest. Van Cauwelaert, die toen professor was aan de universiteit van Fribourg
in Zwitserland, zei: ‘Ik leg op de politiek geen grote verwachting’. Terecht schrijft
Elias over zijn latere politieke tegenstander: ‘Het ware dan ook onrechtvaardig en
onhistorisch het verwijt te aanvaarden van een jongere generatie die Van Cauwelaert,
na 1918, zal beschuldigen niet getrouw te zijn gebleven aan zijn Vlaams verleden
omdat hij niet de verwachte aanvoerder werd van de Vlaams-nationalistische
beweging. Frans Van Cauwelaert bleef trouw aan zijn Vlaams ideaal en aan zijn
Vlaamse overtuiging: een nationalist was hij nooit geweest’ (IV, 117).
In 1886 ging een wens in vervulling die de Vlamingen reeds in 1840 hadden
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uitgesproken: de oprichting van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen
Letterkunde. In 1888 werd voor het eerst een Nederlandse rede in de Kamers
gehouden, door Coremans. Vier jaar later diende dezelfde Antwerpenaar een voorstel
in om het Nederlands als officiële taal naast het Frans te doen erkennen. Maar nu
gingen pas de poppen aan het dansen! De tegenstanders hadden zich evenwel
duchtig misrekend. De flaminganten richtten zich rechtstreeks tot het volk, en wat
nooit gebeurd was, gebeurde ditmaal. Een uniek feit in de lange geschiedenis van
1830 tot 1914: het hele Vlaamse volk kwam in beroering nu het ging over het principe
of Vlaming en Waal in België gelijk waren. Al dreigde men ook met het spook dat
dit uit moest lopen op bestuurlijke scheiding, de Kamers en de regering konden niet
terug: in 1898 werd voor de ‘Gelijkheidswet’ gestemd, wat door heel het Vlaamse
land op geestdriftig gejuich en klokkengelui werd onthaald.
Mac Leod, die de toestanden in Noord-Nederland goed kende, begon op het
einde van de negentiende eeuw te ijveren voor de vernederlandsing van de
wetenschap in Vlaanderen, en dit als maatschappelijk dienstbetoon van de burgerij
aan het volk en als voorwaarde tot zelfstandig wetenschappelijk denken. Meer en
meer kwam bij de Vlamingen de behoefte naar voren van een Nederlandstalige
universiteit in Vlaanderen. De grote moeilijkheid bestond er echter in, onder de
Vlamingen zelf akkoord te geraken over een concreet plan. Het stelsel-Mac Leod
voorzag Nederlands als voertaal in de vier faculteiten, maar niet in de bijzondere
scholen. Anderen, als Fredericq en Vercoullie, stelden tweetaligheid aan de
universiteit voor. De grote voorvechter voor een Vlaamse universiteit werd echter
Lodewijk De Raet. In zijn opvatting moest de Vlaamse universiteit ‘het denkend
orgaan, het brein van het Vlaamse volk’ worden, het centrum voor de verspreiding
van de wetenschap, het milieu waar de ambtenaren gevormd werden die in heel
Vlaanderen het bestuur en het gerecht moesten vervlaamsen; zij moest in sociaal
opzicht de hogere standen vernederlandsen en daardoor de standen van de
maatschappij samen brengen en de sociale vrede bewerken, en in economisch
opzicht de sluimerende energieën opwekken. De Raet, die steeds bleef ijveren voor
de opvatting dat de economische ontwikkeling van Vlaanderen ook zijn politiek
belang en zijn culturele bloei zou bevorderen, zag in een Vlaamse universiteit het
grote middel om de economische achterstand van Vlaanderen op Wallonië in te
halen. In 1906 gaven de Belgische bisschoppen hun Instructions collectives uit,
waarin zij enige toegevingen aan het Nederlands deden in het middelbaar en hoger
onderwijs, maar als principe vooropzetten dat zowel in het secundair als in het
universitair onderwijs de voertaal een internationale taal moest zijn, en dus Frans.
‘In feite brachten de Instructions collectives een zware slag toe aan het moreel
gezag van de bisschoppen omdat de katholieke Vlamingen weigerden zelfmoord
te plegen’ (IV, 155). Het stelsel-De Raet door de Hogeschoolcommissie goedgekeurd
vroeg een allesomvattend hoger onderwijs in het Nederlands. Stilaan kwam het
land in beroering. Zelfs beleefde men het dat, over de drie partijen heen, de ‘drie
kraaiende hanen’, de liberaal Franck, de socialist Huysmans en de katholiek Van
Cauwelaert zich gezamenlijk voor het hoge
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doel inzetten. De Kamers begonnen over ontwerpen te discussiëren, toen de oorlog
in augustus 1914 de oplossing van het probleem naar later verdaagde. Talrijke
andere strijdobjecten van de Vlamingen vlak in de jaren voor de eerste wereldoorlog
laten we op zij, zoals bijv. de strijd om de gedeeltelijke vernederlandsing van het
katholiek secundair onderwijs, die in 1910 in een wet zijn bekroning vond. Wij moeten
echter nog even blijven stilstaan bij de verhouding van de Vlaamse beweging tot
de politieke partijen. Boven zeiden wij reeds, dat er wel vooraanstaande liberale en
socialistische Vlaamsgezinden zijn geweest, maar dat de liberale en de socialistische
partij, om totaal verschillende redenen trouwens, zich van de Vlaamse kwestie
hebben gedistantieerd. Elias schrijft ‘dat vanaf de jaren 1880 een evolutie inzet naar
wat in de volgende decennia meer en meer het kenmerk wordt van de Vlaamse
Beweging: de verschuiving van het zwaartepunt der Beweging naar de katholieke
partij en de katholieke groeperingen in Vlaanderen. De katholieke partij ontdekt én
de sociale én de Vlaamse Beweging’ (IV, 247-248). Zoals men weet heeft Dr. Wils
de werkhypothese vooropgezet dat de christen-democratische beweging in
Vlaanderen ‘meer en meer verweven geraakt, en tenslotte werkelijk versmolten met
de Vlaamse Beweging’. Elias echter meent dat de Vlaamse gedachte geen
rechtstreekse invloed op het ontstaan van de christen-democratie heeft uitgeoefend,
al geeft hij wel toe dat er verscheidene strijdende Vlamingen in de
christen-democratie stonden, en dat de christen-democratie in Vlaanderen ook sterk
Vlaamsgezind was. De katholieke partij heeft echter haar eenheid kunnen bewaren
tegenover de dreiging van de Vlaamse dissidentie.
In het begin van de twintigste eeuw voelt men echter meer en meer onbehagen
opkomen bij de Vlaamsgezinden om het pover resultaat van al hun pogen. Is het
niet natuurlijk dat sommigen zich op de scheiding der wegen geplaatst voelen: ofwel
een Belgisch staatsnationalisme, ofwel een Vlaams volksnationalisme. In zijn
eindbesluit schrijft de auteur: ‘Dat wij hier de toestand vóór 1914 in zijn juiste
verhoudingen zien, wordt bewezen door de revolutionaire bewegingen van de
frontpartij en van het activisme, die geen historische zin zouden hebben indien, aan
de vooravond van de eerste wereldoorlog, de latente krachten van dit conflict niet
aanwezig waren geweest en reeds leefden in een aanzienlijke groep dragers van
de Vlaamse gedachte’ (IV, 384). Deze studie eindigt met 1914. Een voortgezette
studie zou uit moeten maken in hoever de twee wereldoorlogen de evolutie van de
Vlaamse beweging hebben verhaast en gedeeltelijk omgebogen.

De verhouding van Vlaanderen tot Nederland
Na 1830 legden de Noord-Nederlanders zich spoedig neer bij de scheuring en velen
juichten er zelfs om. Er was dan ook bitter weinig belangstelling voor de
wederopleving van de Nederlandse taal en cultuur in het prijsgegeven Vlaanderen.
Hier kwam nog bij dat het overwegend protestantse Noorden weinig te bieden had
aan het uitgesproken katholieke Vlaanderen. ‘Wij staan hier, in de verhouding
Vlaanderen-Nederland, voor een werkelijk geestelijk uit elkaar
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groeien dat vol gevaren is voor de Nederlandse gedachte in de toekomst’ (II, 121).
Een zwakke poging tot verbroedering van Noord en Zuid was het eerste
Nederlands Taal- en Letterkundig Congres te Gent in 1849, dat uitgesproken Belgisch
georiënteerd was, maar in een ver perspectief tot de culturele Grootnederlandse
beweging behoort. In de volgende jaren werden deze Nederlandse congressen, die
nu eens in het Noorden dan in het Zuiden werden gehouden, meer en meer tot
saaie filologische congressen. De Vlamingen spraken er hun dialect, maar men
begon meer en meer de nood aan een algemeen beschaafd Nederlands te voelen.
Een eerste stap hiertoe was de eenheid van spelling, die in 1864 eindelijk tot stand
kwam.
In de jaren na 1860 wordt de Franse druk van Napoleon III op België steeds groter,
wat gevaarlijk is voor de onafhankelijkheid van het land, gezien zijn stelling: ‘il n'existe
pas de nationalité belge’. Het gevaar moet wel groot geweest zijn, dat Rogier, de
meest markante onder de opstandelingen van 1830, in 1860 over de mogelijkheid
en de wenselijkheid sprak van ‘reconstituer sous deux gouvernements séparés,
l'ancien royaume des Pays-Bas’. Maar Nederland wilde zich begrijpelijk niet binden
aan een land dat in de gevarenzone van Europa lag.
Herhaaldelijk trachtten de Vlamingen op de Nederlandse congressen de
Noord-Nederlanders voor de Vlaamse beweging te interesseren, maar tevergeefs.
Na 1872 hebben de Nederlandse Congressen en de Nederlandse gedachte lood
in de vleugels. De contacten tussen Noord en Zuid zijn weinig talrijk en weinig
betekenend.
In de tachtiger jaren groeit in Vlaanderen het besef van een culturele eenheid
met Nederland. Het Westvlaams provincialisme, dat een beschaafd Westvlaams
tot cultuurtaal wilde verheffen, heeft uitgediend. Het woord Nederlands vervangt
meer en meer de term Vlaams. Toen de Vlamingen bleven aandringen op het
stichten van een Academie, voerde de regering-Beernaert met de Nederlandse
regering onderhandelingen voor het oprichten van een Internationale Academie van
Nederlandse letteren. Maar Nederland bleef ook nu over de hele lijn volstrekt
terughoudend, en zo richtte de Belgische regering dan maar in 1886 een Koninklijke
Vlaamse Academie op. In 1892 vierde de Gentse universiteit haar 75-jarig bestaan:
bij die gelegenheid kregen de beeltenissen van Koning Willem I, van minister Falck
en van de Noordnederlandse professoren Schrant en Thorbecke een ereplaats,
terwijl de rector van de Leidse universiteit een merkwaardig hulde-adres voorlas,
waarin hij de eenheid van de Nederlanden beleed. In Vlaamse katholieke kringen
groeide in die jaren de toenadering tot het Noorden. Ook was er contact tussen de
Noord-Nederlanders en de Vlaamse groep Van Nu en Straks, maar toch ‘moet er
de aandacht op gevestigd worden dat het tussen de uitgesproken literaire groepen
in Noord en Zuid niet wilde vlotten’ (IV, 288).
Er waren evenwel drie bestendige verbindingen tussen Noord en Zuid. De in 1849
ontstane Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen kwamen verder samen,
maar presteerden weinig. Het Algemeen Nederlands Verbond, dat in
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1895 werd opgericht, droeg daarentegen werkelijk bij tot de verspreiding van de
Nederlandse gedachte in Noord en Zuid. En dan waren er ook nog de
Studentencongressen, die ogenschijnlijk weinig uithaalden; men mag echter niet
vergeten dat Prof. Geyl, naar eigen getuigenis, hier zijn verplichtingen tegenover
het bedreigde Vlaamse volk begon te voelen, wat hem ertoe bracht over het verleden
van de Nederlandse stam te gaan nadenken en de beweging te ontketenen die
zoveel tot de Grootnederlandse gedachte en geschiedschrijving heeft bijgedragen.
Als wij de hele periode van 1830 tot 1914 over schouwen, vinden wij bij de
Vlamingen het groeiend bewustzijn dat zij voor het behoud van eigen taal en cultuur
bij het Noorden moeten aanleunen. In het Noorden echter constateren wij bitter
weinig interesse voor het Vlaamse volk, dat echter niet zozeer uit misprijzen
voortkwam, als wel uit een volslagen onwetendheid over de toestanden in België.
Van de grootste betekenis voor de toekomst van de Nederlandse cultuur in België
was in de jaren 1890-1914 het feit, dat het Algemeen Beschaafd Nederlands het
pleit had gewonnen op de Vlaamse dialecten, en aansloot bij de gesproken taal in
Noord-Nederland. ‘Aan de vooravond van de eerste wereldoorlog, ging Vlaanderen
weer met volle handen putten in de Noordnederlandse cultuurschat, maar dit
gebeurde meer en meer in het bewustzijn van een toenadering “op voet van
gelijkheid” en niet van assimilatie’ (IV, 313).
In onze inleiding spraken wij van de trage, moeizame start van de Vlaamse beweging.
Het lijkt bijna een wonder dat de Vlamingen de bijna hopeloze situatie van na 1830
te boven zijn gekomen. Wegens zijn steenkolen- en ijzerertsmijnen werd Wallonië
gedurende de industriële omwenteling van de negentiende eeuw de bloeiende
industriestreek van België, terwijl het vroeger zoveel belangrijker Vlaanderen, met
zijn kleine landbouwbedrijven en kwijnende textielnijverheid, verkommerde en leed
aan structurele werkloosheid op grote schaal. Frans was praktisch de enige officiële
taal van België, de taal van de leidende kringen en van de Vlaamse bourgeoisie,
terwijl de Vlamingen, zonder de ruggesteun van een cultuurtaal en in de steek
gelaten door de Noordnederlandse stamgenoten, zich moesten behelpen met
dialecten. In 1914, na drie generaties strijd, gaat de verfransing van Brussel en van
de Vlaamse burgerij steeds verder, en de weg die leidt tot de volledige gelijkheid,
wettelijk en feitelijk, van de twee landstalen en culturen, lijkt nog eindeloos lang.
Maar er zijn in het Vlaamse volk krachten losgekomen die niet meer te bedwingen
zijn. De twee volgende generaties zouden tienmaal meer successen boeken dan
de drie vorige. Men heeft de indruk dat het de huidige generatie voorbehouden is
de gelijkheid van alle Belgen, die in de grondwet van 1830 staat neergeschreven,
tot een feit te maken.
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Actualiteit van Bonnard
G. Bekaert
‘Vraagt een roos zich af of zij bloeit onder het keizerrijk of onder de republiek? zij
is roos, en daarmee uit’ (L. Gillet). Vraagt een schilder zich af of hij leeft in de eerste
of in de tweede industriële revolutie? Vraagt hij zich af waar het heen moet met de
bevolkingsexplosie? Hoe de stedelijke agglomeraties te saneren? Vraagt hij zich af
of de westerse cultuur zichzelf overleeft of in hoever zijn schilderkunst nog betekenis
heeft? Er zijn schilders die dat doen. Er zijn schilders die barricades schilderen. Er
zijn er die het bombardement van Guernica als een aanslag op de mensheid
aanklagen. Er zijn er die verontwaardigd zijn door de moord op Kennedy. Er zijn er
die onze technicultuur verheerlijken. Er zijn er die ze verguizen.
Maar er zijn ook schilders - de meesten - wier schilderkunst geen besef schijnt
te hebben van die gehele geschiedenis van politieke, technische, sociale, filosofische
omwentelingen. Zij leven buiten de tijd van de geschiedschrijvers en hebben slechts
belangstelling voor de eeuwige, kleine mens die met zichzelf begaan is in een
voortdurende belangstelling voor en vanzelfsprekende overgave aan het
ogenblikkelijke, lichamelijke leven, zonder problemen. Hoe kan zo'n schilder dan
actueel genoemd worden?
Pierre Bonnard behoort tot deze laatste groep schilders. Zijn leven lang deed hij
niets anders dan de dingen schilderen waar hij mee leefde en van hield: het Parijse
straatleven, de vrienden, huisdieren, bloemen en tuinen, een uitstap en de vele
gebeurtenissen die men meemaakt en waarover niet eens meer te praten valt; de
dagelijkse ritus van het opstaan, het toilet-maken, het aan- en uitkleden, het baden,
het bezigzijn met zichzelf en met de intieme levenspartners. Omdat hij al die simpele
onderwerpen schilderde, heeft Claude Roy, geloof ik, Bonnard een ‘historie-schilder’
genoemd. Want ook de kinderen die van school komen, de vrouw in het bad, de
honden op straat zijn voor hem geschiedenis, de echte geschiedenis van het leven.
In zijn voorkeur voor de anonieme, onhistorische geschiedenis ligt Bonnards
actualiteit. Hij zelf heeft nooit geschiedenis gemaakt, zich nooit om geschiedenis
bekommerd. Van zijn leven is er, buiten zijn schilderijen, haast niets de moeite van
het vertellen waard. Hij is geboren te Fontenay-aux-Roses op 3 oktober 1867. Bijna
direct na zijn licentiaat in de rechten maakt hij zich vrij om geheel voor zijn
schilderkunst te leven. ‘Als men schildert’, zou hij later zeggen, ‘kan
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men niets anders doen’. Hij maakt enkele reizen in België en Nederland, in Engeland,
Spanje, Noord-Afrika; een serie grappige tekeningen, o.a. voor het boek van Mirbeau
La 628 - E 8, herinnert daaraaan. Maar verder spelen deze onderbrekingen van het
gewone, burgerlijke leven geen rol in zijn oeuvre. Van groter belang was zijn jaarlijkse
nomadentrek van Parijs naar de Provence en vandaar weer naar Bretagne, naar
het licht van het Noorden, ‘het mooiste en meest gevarieerde licht van Frankrijk’.
Niet de oorlogen die hij meemaakte, niet de politieke regimes, niet de opeenvolging
van de verschillende kunstbewegingen bepaalden zijn ritme, maar de gang van de
seizoenen. Eeuwig jong werd Bonnard met elke nieuwe lente opnieuw geboren.
Het liefst van al verbleef hij echter in zijn villa te Le Cannet. Vandaar kon hij over
Cannes heen uitkijken, naar de Middellandse Zee. Daar ademde hij de sfeer van
een onbezorgde, ontijdelijke, spirituele zinnelijkheid.
Zoals zijn leven staat ook zijn schilderkunst buiten de geschiedenis. Zij maakt
ons niet nieuwsgierig om de maker ervan te kennen. Direct is men, net als de schilder
zelf, volledig in de intimiteit van het werk opgenomen, zo intens dat men er de
grenzen niet meer van ervaart. Er is geen afstand tussen kunst en leven, tussen
schilder en kunst, tussen schilder en beschouwer. Alles vervloeit in een onverwacht
teruggevonden vertrouwelijkheid met de aardse, lichamelijke werkelijkheid. Er komt
misschien wel een ogenblik dat men van die vereenzelviging verzadigd wordt, dat
men gaat uitzien naar iets ambitieuzers, iets wilskrachtiger, iets ingrijpenders, iets
geestelijkers, iets completers. Maar als men Bonnard dan, niet zonder heimwee,
de rug toekeert, beseft men dat men een misschien beperkte, maar in zijn
beperktheid toch onuitputtelijke, heerlijk in zichzelf besloten, tijdeloze wereld achter
zich laat. Zoals men niet nieuwsgierig is naar de maker, zo voelt men ook niet de
minste behoefte dit werk ergens in de kunstgeschiedenis een plaats te geven. Het
is alsof men voor de eerste keer schilderkunst ziet. Ze heeft iets unieks, iets eeuwigs,
iets absoluuts. Juist daardoor is ze nu bijzonder actueel.
In de kunsthistorische en andere revoluties zijn wij immers op een punt van
verzadiging gekomen. Over de mogelijke tegenstellingen van kunstbewegingen
heen zien wij naar de homogene totaliteit die zich niet in manifesten, maar in
persoonlijkheden uit. Niet het behoren tot een groep, een systeem, een school, een
ideologie telt nog, maar de waarachtigheid en oorspronkelijkheid van het persoonlijk
beleven. En dit situeert zich nu bij voorkeur in de onmiddellijkheid van het concrete,
dagelijkse, ik zou bijna zeggen, animale bestaan. Het vraagt niet naar oorsprong of
toekomst. Het wil niet verklaren. Integendeel, elke doctrine is reeds bij voorbaat
verdacht. Het wil alleen, zo bewust en intens mogelijk, aanwezig zijn. Alle arrogantie
legt het af om, zoals Constable het reeds voorschreef voor de landschapsschilder,
nederig temidden van de natuur te gaan staan. Deze terugkeer naar de natuur mag
men niet verstaan als een romantisch afwijzen van de eigen tijd of een afkeer van
de technische beschaving - Bonnard had zich daar goed in geïnstalleerd: had al
heel vroeg een eigen Ford en amuseerde zich daar best mee - maar, hij breekt de
beschaving open om er vrij en menselijk tegenover te staan.
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Natuurlijk is ook Bonnard ergens kunsthistorisch gebonden. R. Cogniat spreekt over
hem als over de noodzakelijke band tussen het impressionisme en het fauvisme,
zodat zijn historische rol reeds in het begin van de eeuw uitgespeeld zou zijn. Ook
Bonnard zelf zag zijn oeuvre, wanneer hij het te Parijs ‘als criticus’ beoordeelde, als
een antwoord op de problemen die het impressionisme had opgeroepen en die de
andere kunstbewegingen in hun radicale revolutie negeerden. Het Parijse kunstleven
volgde hij nogal van nabij. In zijn atelier te Le Cannet hing een grote reproduktie
van een van Picasso's verhaspelde vrouwen (naast het Straatje van Vermeer
evenwel), en Matisse was zijn goede vriend, vooral in de laatste jaren, na de dood
van zijn vrouw. Maar Bonnard voelde zich te traag en te zwak om aan dit leven deel
te nemen. Hij zou het nooit brengen tot de prachtige affirmaties van een Picasso of
een Matisse. Bijziend als hij was moest hij de werkelijkheid van te dichtbij bekijken
om tot algemene conclusies te komen. Hij bezat slechts kleine zekerheden, die dan
steeds nog slechts voorlopig waren. Hij had daarenboven een heilige afkeer van
alles wat naar mode zweemt, van alles wat niet door en door echt is, van alles wat
zich in theorieën laat samenvatten, of in vroegtijdige affirmaties vast wordt gelegd,
vóór het helemaal besef is geworden. Het was genoeg dat iemand hem zei dat zijn
Parijse stadsgezichten bij het publiek insloegen om er nooit meer een te schilderen.
Als jonge kunstenaar heeft hij steun gezocht bij de groep van Sérusier, Roussel,
Denis en Vuillard, zijn beste vriend, die zich met wat zelfironie de Nabis (de Profeten)
noemden. Maar ook hier was hij meer toeschouwer dan deelnemer. Op het schilderij
van Denis Hommage à Cézanne staat bij buiten de kring van de vrienden zijn pijp
te roken. Hij neemt geen pose aan zoals de anderen. Hun enthousiasme is niet
helemaal tot hem doorgedrongen. Enthousiasme is overigens een vreemd woord
dat niet goed bij hem past. Hij vond in deze groep een leuk stel vrienden die hem
wegwijs maakten in het milieu en hem amuseerden, maar op hun bijeenkomsten
zweeg hij meestal en als men hem om zijn mening vroeg, antwoordde hij slechts:
‘ik ga helemaal niet akkoord met wat hier gezegd wordt’.
Er was weinig waar Bonnard akkoord mee ging. Zijn wantrouwen was groot. Ook
zichzelf vertrouwde hij niet. Tot het einde toe bleef hij op zijn hoede om conventies
niet voor de werkelijkheid te nemen, om de spontaneïteit niet verloren te laten gaan.
Men heeft hem de schilder van de Franse burgerij genoemd. Maar dan laat men
zich vangen door de schijn van de onderwerpen die hij behandelt. Zijn bestaan was
helemaal niet zo burgerlijk als het de schijn had. Hij trok van het ene verblijf naar
het andere, altijd provisoir geïnstalleerd. Zijn atelier te Le Cannet was een cel met
op de witte muren zijn amuletten: buiten de reeds genoemde Picasso en Vermeer
een kaart van de baai van Cannes, een paar goedkope chromo's, een Seurat, een
Gauguin en drie stukken zilverpapier waarop het licht weerkaatste. En in zijn
schilderkunst kende hij slechts één wet: niets bij voorbaat vastleggen, niets uitsluiten,
niets verwerven. Op het einde van zijn leven, bijna tachtig jaar oud, bekende hij:
‘Nu begin ik pas iets te leren. Ik zou helemaal opnieuw moeten beginnen’, en ‘Ik
ben op-
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nieuw op de schoolbanken gaan zitten. Ik wilde alles vergeten wat ik wist, ik wil
leren wat ik niet kan, en ik wantrouw mezelf, ik wantrouw alles wat me zo
hartstochtelijk geboeid heeft’.
Hoe vernuftig en bekwaam hij als schilder ook was, zijn bescheidenheid en
gecultiveerde onhandigheid hielden zijn spontaneïteit tegenover het object steeds
gaaf. Van zijn bekwaamheid getuigt reeds zijn vroegste werk, bijvoorbeeld de
titelpagina voor La Revue Blanche, of de vele andere tekeningen en litho's die hij
voor dit tijdschrift maakte. Ze bereikt haar hoogtepunt in de prachtige litho's voor
Verlaine's Parallèlement (‘ces vers durs et cruellement païens’) met de joyeuze
naakten die zich letterlijk tussen de sensuele verzen in vleien, en in die voor de
pastoralen van Longus, Daphnis et Chloë, met de kuise geliefden. Als we deze
laatste litho's vergelijken met de houtsneden die Maillol voor hetzelfde verhaal
maakte, is het echter niet Bonnards trefzekere bekwaamheid in compositie en
tekening die het meest opvalt, ook niet de guitigheid waarmee hij het verhaal gelezen
heeft en waarmee hij het leven altijd bekijkt, noch zijn beweeglijke fantasie. Bonnards
litho's onderscheiden zich vooral door hetgeen ik zou willen noemen hun
voorlopigheid. Het zijn slechts benaderende, aftastende notities van hetgeen gezien
wordt. Het zijn, om Bonnard zelf te citeren, vele kleine leugentjes omwille van één
grote waarheid. Er wordt in deze litho's eigenlijk niets verteld, niets geaffirmeerd,
zelfs niets getoond. Er wordt eenvoudigweg geprobeerd iets te zien. En hij ziet méér
dan zichtbaar gemaakt kan worden. Elke trek, elke toets is een verder aftasten van
de werkelijkheid van het zien, een proberen of in die toets de werkelijkheid zich
misschien prijs zal geven. Maar ze geeft zich nooit helemaal prijs. Ze vindt haar
voltooiing niet in de realiteit, maar in de droom, zoals Bonnard zei van zijn
schilderijen.
Deze schroomvolle houding tegenover de werkelijkheid sluit geen oppositie in.
Het is geen poging om de werkelijkheid te veroveren. Van voren af aan heeft de
schilder zich reeds onderworpen. Het is niets anders dan een zich van binnenuit
openstellen, een zich vrijmaken voor de werkelijkheid. Typisch in dit verband is een
opmerking van Bonnard over Renoir: ‘Renoir schildert vooral Renoirs’. Bonnard
schilderde ook niets anders dan Bonnards. Maar Bonnard had voor Bonnard geen
belang. Alleen de werkelijkheid had belang en die was het die in hem tot
zichtbaarheid, tot bewustwording groeide.
Zijn werkelijkheid was die van een gratuïet, immanent lichamelijk bestaan. Een
heidens bestaan in de zin die Verlaine er aan gaf, maar dan zonder de
kwajongensachtige, agressieve passie. Bonnard schildert de autonome volheid van
het ogenblik, zonder verleden of toekomst. Het is zelfs niet helemaal juist hier nog
van het ‘ogenblik’ te spreken. Bonnard wil niet, zoals de impressionisten, het fugitieve
ogenblik vastleggen. Integendeel. In tegenstelling met de impressionisten, bezit
voor hem elk ogenblik de volheid van het gehele bestaan. Elk ogenblik is heilig,
absoluut, en daarom ook grenzeloos.
Als Bonnard een schilderij begon, kon hij dat niet in een vooraf bepaald kader.
Hij kon geen formaat kiezen dat het schilderij en dus ook de werkelijkheidservaring
bij voorbaat zou begrenzen. Het moest allemaal open blijven. Aan de
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muur van zijn atelier maakte hij een groot stuk linnen vast waarop hij met
verschillende composities tegelijk bezig was. Tussen de verschillende ontwerpen
in liet hij brede stroken wit. Ze konden zich allemaal naar alle kanten uitzetten,
groeien zoals ze wilden.
Ook de voltooiing werd nooit vastgelegd. Jedlicka zegt van deze schilderkunst:
‘Het heerlijkst is ze in haar prachtige onvoltooidheid’. Deze is zo letterlijk te verstaan,
dat als Bonnard een van zijn schilderijen terugzag, hij er altijd nog iets aan te wijzigen
had. Toen hij eens bij zijn ‘marchand’ enkele van zijn tekeningen aan de wand zag
hangen, liet hij ze er af halen om ze met een gom bij te werken. Eens trok hij met
Vuillard naar het Musée du Luxembourg en terwijl Vuillard de bewaker aan de praat
hield, haalde hij uit zijn zak een minuscule verfdoos en bracht aan een van zijn
schilderijen enkele toetsen aan. Tussen het begin en het einde van een schilderij,
die geen van beide iets definitiefs hebben, ligt wat Picasso smalend noemde ‘un
pot-pourri d'indécision’. De reden van Picasso's afwijzing is duidelijk: ‘Wat Bonnard
doet, is geen schilderen. Hij gaat nooit verder dan zijn sensibiliteit. Hij kan niet
kiezen. Als hij bijvoorbeeld een hemel schildert, schildert hij hem eerst blauw, min
of meer zoals hij er uitziet. Dan kijkt hij wat nader toe en ziet er ook wat paars in;
dus voegt hij er wat paars bij, steeds zonder zich te compromitteren.... Het resultaat
is een potpourri van onbeslistheid. Als hij lang genoeg kijkt, voegt hij er tenslotte
nog wat geel bij, in plaats van zelf te beslissen welke kleur de hemel werkelijk moét
hebben. Schilderen is geen kwestie van sensibiliteit; men moet zelf de macht in
handen nemen, zich in de plaats stellen van de natuur en niet afhankelijk blijven
van de informatie welke zij ons verschaft’.
Bonnard heeft zich nooit in de plaats van de natuur willen stellen. Hij verafschuwt
het beslissingen te moeten treffen. Hij blijft eeuwig verwonderd kijken. Hij komt niet
eens aan de verrukking of het genot toe, die reeds een reflexie op zichzelf inhouden.
Hij verliest zich in de ontdekking. Hij is daarom niet meer afhankelijk van de natuur
dan Picasso. Hij is er alleen intiemer mee. Hij laat de natuur zichzelf redden en
menselijk worden in zijn werk. Hij laat haar als het ware betijen zonder in te grijpen.
De voorstelling die Picasso van Bonnards realisme geeft, is een beetje te plat.
Bonnard schilderde niet datgene wat het uiterlijke oog - de retina - opving, maar wat
het innerlijke oog zag. Zelf stond hij uitgesproken wantrouwig tegenover de
onmiddellijke verschijning van de natuur. ‘Men moet op zijn hoede zijn voor de lokale
kleur’, en ‘Het onwaarschijnlijke is vaak het waarachtige’. Hij schilderde nooit
rechtstreeks naar het motief. Daar was hij te zwak voor, bekende hij. Schilders als
Titiaan zijn zo sterk, dat zij van hun oorspronkelijke visie - hun verleiding noemde
Bonnard dit - niet afwijken, ook al blijven ze lang in rechtstreeks contact met het
object. Hij zelf verloor de controle over zichzelf wanneer hij voor het object stond.
Van een tuil rozen op de tafel zei hij: ‘Ik heb geprobeerd om ze direct, scrupuleus
na te schilderen. Ik heb me laten opslorpen door de details; ik heb me laten gaan
om rozen te schilderen. Ik constateerde dat ik ter plaatse trappelde, dat ik er niet
uit kwam. Ik was verloren. Ik vond mijn oorspronkelijk idee niet meer terug, de visie
die me had
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bekoord, het vertrekpunt. Ik hoop dit terug te kunnen vinden - als ik die eerste
verleiding opnieuw ervaar. De aanwezigheid van het object, van het motief is heel
hinderlijk voor de schilder op het ogenblik dat hij schildert. Het uitgangspunt van
een schilderij is een idee’.
Dit ‘idee’ moet men echter niet te filosofisch opvatten. Het betekent niets anders
dan het originele contact met de werkelijkheid, het moment waarin men zich laat
‘verleiden’ door de natuur. Het is niets anders dan het ‘penser en peinture’ van
Cézanne. Het kan ook vertaald worden door het begrip ‘visie’ zoals Merleau-Ponty
dit omschrijft: de gelijktijdige voorrang van hetgeen is op hetgeen men ziet en laat
zien, en van hetgeen men ziet en laat zien op hetgeen is. Bonnards idee is de natuur
die in hem natuur wordt, de natuur die in hem tot bestaan komt. Die idee is evenzeer
van hem als van de natuur. Het onderscheid is opgeheven.
Ik spreek hier liever van natuur dan van werkelijkheid, omdat Bonnard vooral
geboeid is door het mysterie van het leven. In het begin van zijn carrière, in de tijd
van de Nabis, zag hij dit leven van de buitenkant, in de wemeling van de Parijse
straten en pleinen met de bonte gevels, de volkse drukte om en bij de winkels, de
spelende kinderen en honden.... en op de voorgrond de elegante vrouwen van de
Revue Blanche. In dit alledaagse zag hij reeds het ongeziene, het natuurlijke, het
animale van dier, kind en vrouw in het decor van het leven. Dit decor hoort er
essentieel bij: Bonnard isoleert immers niet. Maar met de verdieping van zijn
levenservaring wordt ook het decor verinnerlijkt, het wordt een stuk natuur. Zozeer
zelfs dat het op zijn schilderijen niet altijd goed meer te onderscheiden is van het
leven. Is het een hond, een kat of een stuk linnen dat op het schilderij Naakt met
de lamp (1912) op het bed ligt? De gestoffeerdheid van het tableau, de overvloed
aan details, die dan nog vaak uiteenvallen in een wemeling van licht- en kleurtoetsen,
behoren tot Bonnards open houding, tot zijn afwijzing van alle simplificaties. Zoals
Proust verwaarloosde hij niets, geen enkel detail, hoe gering ook, dat bij kan dragen
tot een vollediger penetratie van datgene wat hij zijn idee, of tot een vollediger
overgave aan wat hij zijn verleiding noemde.
Had hij zich in het begin nog laten verleiden door het schouwspel van het leven
in een drukke stad, daarin toegevend aan de ambiance van het fin-de-siècle, vanaf
de jaren 1898 gaat hij zich steeds meer overgeven aan de immanentie van het leven
en de natuur. Ook al blijven hem het ongewone van de compositie, het verrassende
van het gezichtspunt, het gedurfde van de cadrage, het vreemde van de kleur tot
het einde van zijn leven boeien, het zijn nog slechts middelen om voor zichzelf en
de toeschouwer het conventionele natuurbeeld te verschalken en door te dringen
tot haar diepere werkelijkheid.
Bijna vanzelfsprekend neemt in deze evolutie de vrouw een belangrijke plaats in.
Zij geeft niet alleen toegang tot de natuur; zij is, in onze wereld, datgene wat er aan
natuur overblijft. Vrouw en natuur zijn voor Bonnard identiek. Hij ziet de vrouw niet
sensueel. Zij is geen ‘objet de luxe’, niet mondain. Zijn naakten zijn geen verboden
vruchten. Hun intimiteit wordt niet geschonden. Men voelt op deze vrouwen niet,
zoals bij een Degas, de nieuwsgierige en
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kritische blik van de schilder rusten. Men staat er niet eens meer tegenover. Men
leeft erin. Men is haar lichaam, haar leven.
Heel jong nog, in 1894, heeft Bonnard een kat geschilderd die zich op enorm
lange poten uitrekt. Men voelt er het leven in ontwaken. Zijn vrouwen zijn katten.
En misschien wordt het door deze samenhang verklaard dat zij ook meestal
rechtstaand ten voeten uit en met heel lange benen worden voorgesteld. Ze zijn
slechts met zichzelf bezig, zelfvoldaan, zich kledend, zich tooiend, zich parfumerend,
het liefst van al nog zich badend in het water en het licht. Buiten haar bestaat er
niets, niets buiten haar gratuïete bestaan, waar ze volkomen in opgaan. Ze zijn wat
ze zijn. Niets meer. Niet schoon, niet bekoorlijk, niet elegant, niet poserend, niet
agressief, niet pudiek. Geen enkel vrouwelijk attribuut past erbij. Ze zijn slechts
vrouw. Zoals bloemen bloemen zijn; tuinen, tuinen; dieren, dieren. En dit is dan het
‘mysterie van de eenvoud’ dat Jean Cassou beschouwt als Bonnards hoogste en
blijvende waarde in de kunst. Die eenvoud is tijdeloos. Natuurlijk spelen in het oeuvre
van Bonnard de levensomstandigheden een grote rol. Zonder zijn vrouw Marthe
zou hij de vrouw en de natuur misschien anders ervaren hebben. Na haar dood in
1942 heeft hij nog slechts één naakt geschilderd. Uit zijn landschappen verdwijnen
de personages en de geanimeerde interieurs worden stillevens. Maar langs welke
persoonlijke weg hij er ook gekomen is, de stille eenvoud, het zwijgende bestaan,
waarin de persoonlijkheid van model en schilder en toeschouwer is op gegaan, de
ingehouden exaltatie van de natuur zijn het die zijn werk kenmerken en die het,
naarmate hij ouder wordt, jeugdiger en voller maken, tot het helemaal op het einde
van zijn leven - hij is gestorven in 1947 -, ‘als hij begint te begrijpen’, uitbloeit in een
feest van kleuren.
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Stedelijke levensvormen in Sovjet-Rusland
C. Miermans
Algemene karakteristieken
In het overwegend agrarisch gerichte, tsaristische Rusland voltrok de industriële
ontwikkeling zich langzaam. Met de revolutie van 1917 en de hierop volgende
machtsovername werd de industrialisatie evenwel met kracht ter hand genomen.
In eerste instantie viel de klemtoon op de produktie van staal en ijzer en ruimer
gesteld op die van kapitaalgoederen. Eerst veel later en in het bijzonder tijdens de
afgelopen tien jaren werd het accent mede gelegd op de produktie van
consumptiegoederen.
In de ruimtelijke spreiding van de industriële nederzettingen voltrok zich na 1917
een duidelijke decentralisatie. Naast de bestaande centra - waarvan Moskou,
Petersburg en het Dongebied de meeste betekenis hadden - kwamen nieuwe tot
ontwikkeling, onder meer in de Oeral en ten oosten van dit gebergte De enorme
ruimte waarover de Sovjet-Unie beschikt - een territoir gelijk aan 700 maal dat van
Nederland - gevoegd bij de verspreide ligging van mijnbouw- en industriecentra,
heeft onder meer tot gevolg dat de goederentransporten over een afstand van
gemiddeld 800 km plaats vinden. De grote stedelijke centra worden omgeven door
omvangrijke groengebieden, die ten dele een agrarische functie hebben en overigens
een aanzienlijk recreatief potentieel bezitten.
Een van de doelstellingen van de versnelde industriële produktie is het verhogen
van de levensstandaard. De Sovjet-Unie is daarin zonder enige beperking ambitieus.
Terwijl in de jaren vóór de tweede wereldoorlog er naar gestreefd werd om de
industriële produktie van Engeland en Duitsland te overvleugelen, wordt thans gemikt
op het niveau van de U.S.A. Rond 1975 moet de levensstandaard in de Sovjet-Unie
1
zelfs de hoogste van de wereld zijn .
Afgezien van de vraag of die doelstellingen inderdaad worden ingelost, is duidelijk
dat het begrip ‘levensstandaard’ in de Sovjet-Unie een andere inhoud heeft dan in
het westen. Het mist met name de individualistische trek, die juist voor de westerse
opvattingen karakteristiek is. Ondanks de recente Sovjetconcessies aan
voorzieningen in de privé-sector - onder andere in de beperkte vorm van particuliere
auto's, van eigen woningen en zomerhuizen en van persoonlijk grondbezit verschillen de welvaartsverwachtingen op fundamen-

1

J.P. Cole and F.C. German, A Geography of the U.S.S.R., London, 1964, p. 15.
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tele punten van die in het westen. Deze verschilpunten manifesteren zich het zuiverst
in de steden van Sovjet-Rusland. De toestanden op het platteland - waar overigens
nog de helft van de totale bevolking leeft en werkt - roepen niet zelden associaties
op met de ontwikkelingslanden. Vandaar dat de buitenlander er onder verschillende
voorwendsels wordt geweerd. Het ligt in de bedoeling om de ‘make up’ van het
platteland te verstedelijken, compleet met geconcentreerde etagebouw, culturele
en recreatieve voorzieningen en dat alles gelijkwaardig aan de stad.
De steden zijn bijgevolg maatgevend voor hetgeen de Sovjet-Unie zich nu ten
doel stelt op het vlak van de levensvormen, waarbij aan collectieve voorzieningen
op ideologische gronden voorrang wordt gegeven.

Stedelijke levensvormen
De afgelopen 12 jaar nam de Sovjetbevolking toe met 32 miljoen zielen. De in steden
geconcentreerde bevolking groeide in dezelfde periode met 30 miljoen inwoners.
Er zijn thans 120 steden met meer dan 500.000 bewoners.
In de stedelijke vormgeving wordt gepoogd de wisselwerking tussen ideologie en
stedebouwkundige realisaties te markeren. Hoewel verscheidene van die realisaties
dezelfde vormen hebben als in westerse steden, bestaan er toch opmerkelijke
verschillen, enerzijds in kwantitatieve zin en anderzijds in kwalitatief opzicht.
Om te beginnen valt in de Sovjetsteden de absolute voorkeur op voor een
concentratie van bevolking in woonblokken met 5, 9, 12, 16 en meer etages. De
eengezinswoning en ruimer gesteld de laagbouw wordt principieel minder gewenst
geacht. Restanten van pre-revolutionaire laagbouw verdwijnen in hoog tempo uit
het stadsbeeld.
Vervolgens wordt het stadsbeeld gekenmerkt door vele pompeuze bouwwerken
met een overdaad aan klassieke zuilen, versierde toegangspoorten en afbeeldingen,
die elk voor zich en alle tezamen de supernormale betekenis van het Sovjetsysteem
onderlijnen. Hoewel in de Chroetsjow-periode een begin is gemaakt met een
functionele, utilitaire vormgeving, is de classicistische bouwstijl uit de Stalin-periode
vooralsnog karakteristiek voor de Sovjetsteden. Op alle centrale punten van de
steden zijn gedenktekens en standbeelden opgericht. De afbeeldingen van Lenin
zijn legio. Marx komt er bescheidener van af. Stalin, Chroesjtsjov en de huidige
machthebbers ontbreken in het stadsbeeld. Elke stad bezit een monument gewijd
aan de rode strijders van de oktoberrevolutie 1917 en een dat de gevallen
Sovjetsoldaten uit de vaderlandse oorlog van 1941-1945 eert. Op deze plaatsen
ervaart men het geloof van de Sovjetburger in de nieuwe fase van de geschiedenis
die met de revolutie van 1917 werd ingeluid en door de overwinning op Hitler is
bevestigd.
Een ander opmerkelijk accent van de Sovjetsteden is het aantal
groenvoorzieningen. De percentages ‘groen’ variëren van 40 tot 70 van de stedelijke
oppervlakten. In die groenvoorzieningen treft men de vroegere buitenverblijven aan
van vorsten en adel. Deze zijn met hun oorspronkelijke opsmuk en versieringen
geconserveerd en staan nu open voor het publiek. Ook treft men er de pensio-
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naten, recreatieverblijven die het gehele jaar zijn geopend, speciaal voor de
uitverkoren arbeiders die er een gratis 12-daagse vakantie doorbrengen.
Tegenover een bijzonder ruime zorg voor publieke voorzieningen staat een naar
onze begrippen beperkte tegemoetkoming aan de behoeften van persoonlijke aard.
2

Per inwoner staat 7 tot 9 m vloeroppervlak ter beschikking. Voor een gezin van 4
personen betekent dit twee vertrekken van 3½ bij 5 meter voor wonen en slapen.
Hierbij komen dan nog douche, toilet, keuken en gang. De komende tien jaar zal
2

het vloeroppervlak worden opgevoerd tot 12m per inwoner en vervolgens tot 15
2

m . Dit laatste zal rond 1990 zijn bereikt, waarmee de behoefte aan privé-ruimten
in voldoende mate is ingelost. Aan openbare voorzieningen wordt daarentegen nu
al zeer ruime aandacht besteed. Het publieke vervoer is goedkoop en frekwent.
Iedere stad beschikt over een of meer sportstadions met een capaciteit voor 40.000
tot ruim 100.000 toeschouwers. In elke stad treft men een cultuurpaleis, in
vormgeving meestal een imitatie van dat in Moskou. Alle grotere steden bezitten
een koepelvormig circusgebouw, een opera, een concertgebouw en een ballettheater.
Grote aantallen bezoekers tegelijk kunnen van deze kostbare publieke faciliteiten
gebruik maken tegen geringe vergoedingen.
Hoewel de historische kerkgebouwen mede het beeld bepalen van oude
stadscentra, is de Kerk in feite afwezig. De nog - zoals dat in de Sovjet-Unie genoemd
wordt - ‘in bedrijf zijnde’ kerkgebouwen mogen op de zondagen dan goed gevuld
zijn, zij herbergen in feite niet meer dan enkele procenten van de bevolking. In de
nieuwe stadswijken zoekt men vergeefs naar een kerkgebouw. Het na de oorlog
vrijwel geheel herbouwde Stalingrad (700.000 inwoners) bezit niet meer dan één
lokaliteit voor de eredienst, namelijk van de Baptistische gemeente.
De revolutie- en oorlogsmonumenten vormen tezamen met cultuurpaleis,
sportstadion, circusgebouw, opera- en ballettheater de werkelijke culminatiepunten
in het leven van de Sovjet-stedeling. Het Kremlin met het Rode Plein en het
mausoleum in Moskou zijn het nationale culminatiepunt. Een oud-Russisch
spreekwoord zegt dat boven Rusland slechts Moskou gaat, boven Moskou alleen
het Kremlin en boven het Kremlin slechts de hemel. De kunstschatten van het
Kremlin worden door de Sovjetbevolking vergeleken met die van het Vaticaan. Deze
om meer dan een reden merkwaardige vergelijking valt uit ten voordele van het
Kremlin met een geschatte waarde van 300 miljard dollar tegen 250 miljard dollar
voor de Vaticaanse kunstschatten.

Specifieke karakteristieken
Teneinde een meer gedetailleerd inzicht te geven in de stedelijke levensvormen,
wordt een beknopte situatieschets gegeven van Moskou, centrale stad van de
Sovjet-Unie, van Leningrad, centrale stad in het noorden, van Wolgograd, het
voormalige Stalingrad aan de Wolga, van Rostov, centrale stad in het Dongebied,
en van Kiev, hoofdstad van de Oekraine.

Streven. Jaargang 19

454

Moskou
Het gebied, waarover Moskou de directe centrumfuncties uitoefent, is 30 maal zo
groot als Nederland. Van de 45 miljoen bewoners van dit gebied zijn er 6,4 miljoen
in de hoofdstad gevestigd. Doordat de uitbreiding van Moskou in het bijzonder plaats
vond langs de 16 spoorlijnen die hier samenkomen, heeft de stad de
(radiaal-concentrische) vorm van een ster, van een spinneweb. Teneinde de
voortgaande groei van de hoofdstad af te remmen zijn satellietsteden (sputniks) tot
ontwikkeling gebracht. In deze sputniks woont thans één derde van de
2
agglomeratiebevolking . De agglomeratie Moskou, omvattend de hoofdstad met de
omliggende sputniks, heeft een oppervlak gelijk aan één derde van Nederland. In
dit gebied liggen bovendien 2500 industriële kernen. Er wordt thans naar gestreefd
deze verspreid liggende en meestal kleine kernen samen te voegen tot een kleiner
aantal meer levenskrachtige. Doordat 60% van alle woonblokken in Moskou 9
verdiepingen telt, 10% 12, 10% 16 en 20% 5, is de concentratie van bevolking hier
groter dan in andere wereldsteden. Ter vergelijking diene Londen, waar 5 miljoen
mensen wonen binnen een straal van 12½ km van het centrum, terwijl in Moskou
een zelfde aantal binnen een straal van 8 km is gevestigd.
Het algemene plan voor de ontwikkeling van de stad voorziet in een toeneming
met 450.000 zielen tot 1980, hetgeen dan een stedelijke concentratie van 6.870.000
bewoners inhoudt. Het centrum van de stad zal de politieke, administratieve,
wetenschappelijke, culturele en recreatieve instellingen huisvesten, alsmede de
handels- en grootwinkelbedrijven.
Het aantal inwoners van de binnenstad zal in 1980 zijn teruggebracht tot 200.000,
hetgeen 350 inwoners per ha betekent. Thans wonen er nog 700.000 mensen (1100
ha), in 1960 waren het er 900.000. Duizenden oude huizen in het centrum worden
afgebroken. Daarmee komt ruimte vrij voor ‘groen’. In elke nieuwe woning zal in
ieder geval één kamer minstens 3 uur per dag zon kunnen ontvangen. ‘Kindergarten’
zullen ook in de binnenstad dicht bij de woonblokken gesitueerd zijn.
De afgelopen tien jaren zijn in de hoofdstad ruim 1 miljoen 2- en 3 kamerwoningen
gebouwd. In deze periode heeft de helft van de Moskovitische bevolking een nieuwe
woning betrokken, voor het grootste deel gesitueerd in een licht geaccidenteerd
terrein ten zuidwesten van de stad. De situatie zoals deze in de tsaristische tijd
heerste, waar de helft van het totale woonoppervlak door 2 of meer gezinnen tegelijk
werd bewoond, treft men nu alleen nog in uitzonderingsgevallen aan.
In de onmiddellijke omgeving van Moskou ligt een 10 tot 12 km brede recreatiezone
met een oppervlak dat tien maal zo groot is als de Haarlemmermeer. Hierin bevinden
zich, behalve 9 steden en 600 dorpen, de zomerverblijven die jaarlijks door een half
miljoen vakantiegangers worden bezocht. Het aantal personenauto's in Moskou
bedraagt 140.000. In een vergelijkbare

2

V.G. Davidovich, Satellite cities and towns of the U.S.S.R., art. in Soviet Geography, march
1962, p. 21.
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stad als Parijs heeft het de miljoen reeds overschreden. Moskou rekent op een
verdere toeneming van het particuliere verkeer. De autoriteiten doen al geen
pogingen meer tot beperking van dit verkeer, dat voor een groot deel op het centrum
is gericht. Reconstructies van het wegennet zijn betrekkelijk eenvoudig door te
voeren. De grond is immers eigendom van de gemeenschap.

Leningrad
De tweede stad van de Sovjet-Unie, vele eeuwen het Russische venster naar het
westen, heeft een belangrijk deel van haar pre-revolutionaire betekenis behouden.
Het is nog altijd de eerste haven van de Sovjet-Unie, vervolgens centrum van
onderwijs, wetenschap, cultuur, bestuur en ontspanning en tenslotte knooppunt van
9 spoorlijnen. De industriële betekenis van Leningrad is echter relatief gedaald. In
1913 kwam 12% van de Russische produktie uit deze stad, thans is dat nog 5%.
Het technisch hoogontwikkelde Leningrad bleef evenwel leermeester voor industriële
processen elders in het land. Zo zijn de eerste landbouwtractoren in deze stad
gefabriceerd, maar de fabrieken zijn daarna in het gunstiger gelegen Wolgograd en
Kharkov gesitueerd. Ook de fabricage van aluminium en kunstmatige rubber is in
Leningrad ter hand genomen en daarna elders fabrieksmatig voortgezet.
De omgeving van de stad is arm aan delfstoffen. Beschikbaar zijn alleen aardgas
en turf, waarbij dan komen de gunstige voorwaarden voor de opwekking van
waterkracht. Vroeger werden de ontbrekende grondstoffen uit West-Europa
geïmporteerd, thans worden ze uit eigen land aangevoerd over afstanden tot 1300
km (noordelijke Oeral).
De agglomeratie Leningrad heeft, evenals die van Moskou, een oppervlak gelijk
aan één derde van Nederland. De stad bouwt jaarlijks 60.000 woningen ten behoeve
van 200.000 bewoners. De nieuwbouw vindt plaats in noordelijke richting, langs de
Finse Golf. Het hier gelegen, eertijds moerassige gebied, wordt door een natuurlijke
bodemstijging 2 mm per jaar opgeheven. Bovendien wordt er via pijpleidingen 2½
m zand op gespoten, afkomstig uit de Finse Golf. Over tien jaar zal de nieuwe
woonstad zich over een afstand van 35 km uitstrekken langs de oevers van de Finse
Golf. De hoogbouw - tot 25 woonlagen - zal dan door een 400 m brede groenstrook
van zee worden gescheiden. De vijf miljoen inwoners van 1975 - thans telt Leningrad
3,3 miljoen zielen - zullen dan een groenzone tot hun beschikking hebben die zich
uitstrekt tot de grens met Finland en het Ladogameer, het grootste zoetwatermeer
van Europa. De afmetingen van de van nature bosrijke en met agrarische bedrijven
doorsneden zone zijn ruwweg 130 km bij 100 km. Ze omvat de Karelische landengte
tot de vroegere Finse stad Wiborg. In deze groenzone treft men nu reeds duizenden
collectieve en particuliere zomerhuizen aan. Verder jeugdheuzen, sanatoria,
campings en sportaccomodaties. De oude tsaristische residenties zijn ingericht tot
publieke recreatiegelegenheden, tot onderwijs- of researchinstituten. Binnen een
straal van 70 km van Leningrad bevinden zich een veertigtal sputniksteden, waar,
in tegenstelling tot Moskou, niet meer dan 20% van de
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agglomeratiebevolking is gehuisvest. Geen enkele sputnik reikt tot 100.000 bewoners,
3
28 satellieten tellen minder dan 20.000 zielen .
De 900 dagen durende belegering tijdens de oorlog 1941-1945 heeft
verschrikkelijke gevolgen gehad: 630.000 inwoners verloren het leven, 1000 bedrijven
2

en 5 miljoen m woonoppervlak werden verwoest.
De stad heeft ook diepgaande herinneringen aan de oktoberrevolutie. Vele pleinen
en punten in de stad getuigen van haar betekenis voor de revolutie, waar Lenin
werkte, studeerde, menigten toesprak en de rode legers inspireerde.

Wolgograd
De 60 km lange stad aan de westelijke Wolga-oever is verdeeld in vijf kernen, die
elk een zelfstandige functie hebben en waarvan de in het midden gelegen kern de
politieke, bestuurlijke, culturele, recreatieve en economische centrumfuncties vervult.
De vijf stadsdelen zijn middels frekwent openbaar vervoer met elkaar verbonden.
De agglomeratie Wolgograd is aanzienlijk kleiner dan van Moskou en Leningrad.
Ze heeft een lengte van 70 km bij een breedte van 6 tot 10 km. Het totale gebied,
waarvan Wolgograd de centrumstad is, heeft echter een oppervlak van 3½ maal
2

Nederland en telt 2 miljoen bewoners (gemiddeld 16 per km ).
Vóór de bekende slag bij Stalingrad, die 164 dagen duurde, telde de stad 420.000
inwoners. De oorlog eiste de levens van 150.000 burgers. Alleen reeds op de
Mamajew-heuvel werden na 90 dagen strijd de lichamen aangetroffen van 147.000
Duitsers en 46.000 Sovjetsoldaten. De medogenloze strijd heeft mede tot gevolg
2

gehad dat praktisch de gehele stad werd verwoest, waaronder 1,8 miljoen m
woonoppervlak. Slechts enkele procenten van de woningen en bedrijven bleken te
herstellen. Enige ruïnes zijn geconserveerd tot monumenten. Na de oorlog is de
stad opnieuw gebouwd, volgens het oorspronkelijke bandensysteem. Thans bedraagt
2

het woonoppervlak 5 miljoen m . De recreatie- en woonband ligt langs de Wolga.
Het gehele waterfront is een boulevard. De woonblokken zijn zo gesitueerd, dat de
winkels, scholen en andere dagelijkse voorzieningen zich niet verder dan 5 minuten
lopen van elke woonwijk bevinden. De industrieën en hoofdverkeersbanden liggen
aan de westzijde van de stad.
In deze 700.000 zielen tellende stad hebben de meeste woonblokken 5 etages
en enkele 6. Dit blijkt de meest efficiënte bouwmethode te zijn. Deze kan hier worden
toegepast dank zij de beschikbare ruimte en het betrekkelijk geringe aantal inwoners.
Alleen aan de ‘heldenallee’ staan flats met 9 woonlagen. De geringe variatie in
woningtypen geeft de stad een monotoon karakter. Vandaar dat er nu ook
24-verdiepingsblokken in aanbouw zijn.
2

Wolgograd heeft zeer veel ‘groen’. Er is alleen al 5 m park per inwoner. Dit zal
2

de komende vijftien jaar worden opgevoerd tot 18 m . In totaal zal dan 70% van het
stedelijk territoir met ‘groen’ zijn bedekt. De overliggende -

3

Ye. B. Lopatina, The formation of Leningrads satellite places, art. in Soviet Geography, march
1962, p. 43.
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oostelijke - Wolga-oever, thans nog een primitief ingericht agrarisch gebied waar
de buitenlander wordt geweerd, zal een recreatieve functie krijgen en dan via een
hangbrug met Wolgograd zijn verbonden.

Rostov aan de Don
Deze middelgrote stad - 700.000 bewoners - wordt etnisch gekarakteriseerd door
invloeden uit Armenië en Griekenland. Rostov vormt economisch en bestuurlijk het
centrum van een gebied dat ruim 3 maal zo groot is als Nederland. Dit gebied bevat
rijke kolenvelden, heeft een omvangrijke zware industrie en beschikt over uitgestrekte
agrarische bedrijven.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd bijna de helft van de stad verwoest. Vanaf
1960 zijn 25.000 twee- en driekamerwoningen gebouwd. Doelstelling is dat rond
1970 alle oude woningen door nieuwe woonblokken zijn vervangen. Alle laagbouw
zal dan zijn ingeruimd voor 5- en meer-etageblokken. De oorspronkelijke Griekse
en Armeense handelsbuurten, die gekenmerkt zijn door woningen met twee
verdiepingen, worden thans afgebroken en vervangen door blokken met 9 en 11
woonlagen. De aldus uitgespaarde ruimte krijgt ‘groen-functies’. Rostov is nu reeds
een van de ‘groenste’ steden van de Sovjet-Unie. De sfeer is er typisch
Zuideuropees: fleurig en temperamentvol. De buitenlander wordt er overigens
gewaarschuwd voor diefstal en afzetterij. Op de straten worden bij herhaling - en
meer dan in andere steden - pogingen gedaan om nylonkousen, overhemden en
kostuums van de vreemdeling te kopen.

Kiev
De Oekraïnse hoofdstad telt 1,2 miljoen inwoners. Van de 76.000 ha stedelijk territoir
(Amsterdam 16.000) bestaat tweederde uit parken en plantsoenen. Per inwoner is
2

18½ m ‘groen’ beschikbaar.
Alle pre-revolutionaire woningen - eensgezinshuizen inbegrepen - worden
afgebroken en vervangen door 9-, 12- en 16-etageblokken. Het woonoppervlak is
2

2

gestegen van 0,4 miljoen m in 1940 tot 10 miljoen m nu. Tijdens de oorlog werd
een kwart van de beschikbare woningvoorraad verwoest.
Kiev heeft een rechthoekige plattegrond. Alle dwarswegen komen uit op de 10
km lange hoofdstraat (Krestchatik). De pompeuze façadebouwwerken uit de
revolutionaire en Stalinistische fasen worden geleidelijk vervangen door meer
functionele en utilitaire gebouwen. In de versieringen worden ook nu nog
geometrische motieven verwerkt, die de stad als geheel een uniek en fraai aanzien
geven. De pre-revolutionaire monumenten worden evenals elders in de Sovjet-Unie
zorgvuldig geconserveerd en staan open voor publieke bezichtiging. Hier en elders
komen de meeste bezoekers in groepsverband.
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Albee op zoek naar de zin van het symbool
J. Kuin
aan Han Bentz van den Berg
1

De première van Tiny Alice ontlokte aan bijna alle toneelcritici bewondering en
voorbehoud: bewondering om de geheimzinnige vitaliteit van dit nieuwste stuk van
de Amerikaanse toneelschrijver Edward Albee; een voorbehoud wat betreft hun
vermogen deze verrassende werking nader te ontleden. Men was gegrepen, maar
het bleek moeilijk deze belevenis te rationaliseren en er verslag van uit te brengen
aan de lezers van hun kranten. Ik vermoed dat elke toeschouwer die dit stuk
onbevooroordeeld op zich laat afkomen een soortgelijke ervaring zal hebben. Toch
is het mogelijk om uitgaande van deze eerste ontroering, die een antwoord is op
een grondintuïtie van het toneelstuk, tot een meer expliciete, ontledende, reflexieve
beleving te komen met behulp van een zorgvuldige herlezing van de tekst.
Dit is een delicate bezigheid. Men zou het stuk kapot kunnen ontleden. Maar daar
staat tegenover dat bij een echt goed toneelstuk de betovering stand houdt bij de
meest kritische analyse; het is een test die een goed stuk moet kunnen doorstaan.
Bovendien dwingt elke sterke artistieke ontroering ons tot analyse, niet uit
nieuwsgierigheid om te weten hoe de machine in elkaar zit - het kunstwerk is veel
meer dan een mechanisch geheel - maar om de eerste bewogenheid dieper te laten
doordringen, zodat het werk vlees en bloed van ons wordt.
Een analyse doet ons ook al gauw beseffen, dat men zichzelf bloot geeft als men
precies zegt hoe men een kunstwerk vindt, want goede kunst is zo polyvalent, dat
zij werkt als een Rorschach-test: in de voorgezette structuren leest men óók zijn
eigen wezen af. Dit maakt literaire analyse en literaire kritiek toch niet tot een zuiver
subjectieve aangelegenheid, alleen van waarde voor degene die haar uitvoert. Het
dwingt de criticus alleen terdege rekening te houden met zijn eigen subjectieve
inbreng. Zo is het voor de interpretatie van dit stuk van groot belang, of de criticus
of toeschouwer gelovig christen is of niet.
Tenslotte zal de analyse van een toneelstuk dat men heeft zien opvoeren, ook

1

Edward Albee, Tiny Alice, Atheneum, New York (imp. Van Ditmar, Amsterdam), 1965, 190
pp., $ 4.50. Kleine Alice, vertaling Ernst van Altena, Van Ditmar, Amsterdam, 1965, 144 pp.,
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afhankelijk blijven van de wijze waarop het stuk gespeeld en geregisseerd werd.
Elk spel is al een interpretatie, maar een die het toneel eist en waaraan men zich
dus veilig kan overgeven, mits het spel goed was. Niemand zal het betreuren Tiny
Alice te hebben zien spelen door Han Bentz van den Berg als broeder Julian, maar
men komt ook niet meer los van déze broeder Julian.

Broeder Julian
Uit deze inleiding zal de lezer al begrepen hebben dat Tiny Alice hier beschouwd
wordt als een belangrijk stuk, waarvoor het de moeite waard is er nog eens op terug
te komen. Met veel goede stukken heeft het ook dit gemeen: dat het verhaal op zich
een dwaas libretto lijkt. Een rijke dame, Alice, wil aan de katholieke kerk een
fabelachtige toelage schenken van honderd miljoen dollar per jaar. Daartoe zendt
zij haar advocaat, tevens haar minnaar, naar een kardinaal in Rome. Om de
transactie ter plaatse verder te regelen, stuurt deze zijn secretaris, een lekebroeder,
Julian geheten, naar Amerika. Deze wordt op het kasteel van Alice ontvangen door
de butler, die een vorige minnaar van Alice is geweest en misschien een homofiele
relatie heeft of heeft gehad met de advocaat. De lekebroeder onthult aan Alice hoe
hij in het verleden zes jaar lang in een zenuwinrichting heeft doorgebracht omdat
hij niet meer in God kon geloven; hij wordt door Alice overgehaald om met haar te
trouwen. Meteen na deze plechtigheid, die door de kardinaal geleid wordt, en nadat
het geld aan de kardinaal is overhandigd, vertrekken alle bewoners van het kasteel
en laten broeder Julian in de steek, maar niet dan na hem neergeschoten te hebben,
zodat hij, leunend tegen een maquette die het kasteel minutieus weergeeft, eenzaam
sterft.
Het eerste houvast in deze bizarre geschiedenis is de zeer menselijke en
ontroerende figuur van broeder Julian. Hij is de enige die normale reacties vertoont;
hij is psychologisch volkomen en meteen aanvaardbaar. Hij roept ook onmiddellijk
menselijk meevoelen in ons wakker. Hij wordt een voor een religieus wel heel
vreemde wereld binnengeleid, maar hij blijft geheel zichzelf, bescheiden, wat
kinderlijk, open, vriendelijk. Als hij tegenstand ontmoet (van de advocaat), dan gaat
hij er niet onderdoor, maar blijft zichzelf. Hij is zeer vroom, maar geenszins onnozel
in zijn godsvrucht: hij kent de twijfel en hij weet wat er in de wereld te koop is. Hij is
vol enthousiasme en eerlijke bewondering. Hij laat zich uit zijn tent lokken, maar
neemt er onmiddellijk weer genoegen mee als men hem op zijn plaats terugzet. Zijn
geluk bij zijn huwelijk is hartveroverend; zijn eenzaamheid daarna is dan ook
hartverscheurend. Hij is zo'n prachtig mens en zo levensecht, dat wij bijna vergeten
hoe merkwaardig het is dat de hoofdrol van een modern toneelstuk, dat niet bepaald
voor patronaatszalen geschreven is, een lekebroeder voorstelt, geen priester, geen
dominee, geen monnik, maar een lekebroeder. Is zo iets al in de toneelliteratuur
voorgekomen?
Uit het stuk wordt wel duidelijk waarom Albee b.v. geen priesterfiguur kon
gebruiken. Deze representeert immers als functionaris altijd min of meer zijn kerk.
De kerk hoort in dit stuk bij de wereldse machten, zoals wij zullen zien.
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Op de leek heeft de lekebroeder weer voor, dat hij door zijn status tot uitdrukking
brengt, dat het godsdienstige tot centrum van zijn leven is geworden. Niet zijn functie,
maar zijn toewijding aan God maakt hem tot wat hij is: lekebroeder. Hij is dus voor
deze tijd het meest zuivere symbool van onverdachte, onvermengde overgave aan
God.
Hoezeer broeder Julian ook onmiddellijk invoelbaar is, toch kan hij het
toneel-gebeuren niet verklaren. Zijn aard, zijn optreden, zijn opdracht, zijn menselijke
dramatiek maken de rest van het stuk, en dat is het grootste deel, niet inzichtelijk
of functioneel. Men kan er niet uit opmaken waarom broeder Julian dit alles moet
overkomen, wat de zin is van zijn huwelijk of waarom hij vermoord moest worden
en in eenzaamheid achtergelaten.
Wij hebben niet te doen met een spel van psychologische verwikkelingen die
elkaar verklaren. Hoe door en door menselijk broeder Julian ook is: hij krijgt zijn
eigenlijke betekenis door het kader waarin hij geplaatst is; niet andersom. Julian zal
uiteindelijk nauwelijks een aparte persoon blijken te zijn, maar eerder een moderne
Elckerlijc.

Een moraliteit
Evenals een middeleeuwse moraliteit bezit dit stuk een structuur van, deels
gepersonifieerde, symbolen. Niet de menselijke psyche, maar een menselijke
problematiek staat op de voorgrond. De vraag is niet hoe broeder Julian een
menselijke crisis verwerkt, maar wat de betekenis is van die crisis. Het spel van de
symbolen cirkelt rond enkele centrale begrippen uit de moderne
godsdienstpsychologie en de theologie: projectie, horizontalisme, symboliek en
ontmythologiseren. Dit wil echter niet zeggen dat de toeschouwer goed op de hoogte
moet zijn van al deze begrippen, als hij het stuk wil kunnen volgen. Dit stuk is ook
geen verdere uitwerking van deze moderne theorieën; het brengt de theoretische
controverse geen stap verder. Albee voert in de praktijk precies uit wat wat T.S.
Eliot in zijn kritische essays over Dante en in verband met Goethe en W. Blake
steeds heeft benadrukt: dat de dichter niet moet filosoferen, maar alleen een reeds
bestaande filosofie moet gebruiken en aanwenden voor zijn eigen artistieke
doeleinden.
Dit stuk van Albee is, zoals uit de kritieken gebleken is, wel zeer gecompliceerd
en suggereert minstens grote diepte, maar dit is niet de diepzinnigheid van
theologische bespiegelingen of de complexiteit van elkaar bestrijdende
wetenschappelijke theorieën; het is de artistieke complexiteit van een grootse
symbolenstructuur. Men zou dit stuk voortdurend van glossen kunnen voorzien,
ontleend aan de theoloog Bultmann vooral, en Robinson (Honest to God), Bonhoeffer
(Widerstand und Ergebung), Han Fortmann (Als ziende de Onzienlijke), en C.
Verhoeven (Rondom de leegte). Albee's spel is dan telkens een uitgangspunt voor
hun wetenschappelijke beschouwingen. Met andere woorden, Albee stelt in dit stuk
de moderne mens met zijn godsdienstige problematiek present, die voor alle grote
theologen en filosofen op het ogenblik voorwerp is van diepgaande beschouwingen
en ontledingen. Albee echter ontleedt niet, verklaart niet, stelt alleen tegenwoordig
in symbolen.
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De maquette
Het meest opvallende en meest vreemde symbool is de maquette. Zowel in de
opstelling van het decor als in de regie-aanduidingen en in de tekst zelf staat de
maquette centraal. Midden in de bibliotheek van het kasteel staat n.l. een nabootsing
van het kasteel, die tot in de kleinste details het grote kasteel weergeeft; een soort
projectie dus van de ruimte waarin de gebeurtenissen zullen plaatshebben. Na een
inleidende scène die zich in Rome tussen de kardinaal en de advocaat afspeelt,
2
treffen we onmiddellijk broeder Julian aan die vol verbazing voor de maquette staat
(23, 24), en het eerste gesprek met de butler gaat over die ‘buitengewone,
ongelofelijke’ verdubbeling.
Met deze maquette wordt door heel het stuk een subtiel spel gespeeld en tot in
de slotscène vervult zij minstens een even belangrijke rol als broeder Julian. Nu is
het betekenisvol dat er een dubbele verhouding bestaat tussen de maquette en de
toneelruimte: enerzijds - en dat ligt voor de hand - is de maquette een verkleining,
zodat de personen op het toneel er op kunnen neerzien, er in kunnen kijken als in
een kijkdoos. Daar zijn broeder Julian en de butler druk mee bezig bij hun eerste
gesprek. De maquette geeft een goed overzicht van wat en waar alles gebeurt; de
kamer van Alice wordt met behulp van de maquette aangegeven (43, 38); de brand
van de kapel wordt onmiddellijk gelokaliseerd met behulp van de maquette (88-93,
71-75). Als Alice en de advocaat zich binnen hun eigen wereld laten gaan en de
advocaat Alice lastig valt, waarschuwt deze hem, dat de mensen in het model hen
misschien bespieden (72, 60).
Opvallender is echter dat de maquette ook aangeduid wordt als iets, bijna als
iemand, dat groter is dan alles wat zich op het toneel voordoet. Er wordt een soort
mathematische oneindigheid gesuggereerd als Julian en de butler spreken over de
eindeloze reeks van weer een maquette in de maquette, en daarin weer een, zonder
einde (25, 26). De maquette roept een soort ontzag op in Juiian (25, 26). De maquette
wordt aangeduid als een nieuwe dimensie, die aan de werkelijkheid wordt toegevoegd
(94, 76; 133, 102; 147, 112). Vooral is het echter merkwaardig dat bij de brand Alice
bidt tot de maquette of tot iemand daarin (182, 137; 92, 74). De advocaat merkt op
dat de maquette aanbeden kan worden, al is dat volgens hem onzin (107, 85); maar
tegelijk werpt hij Julian als een prooi aan de maquette voor (109, 86). In de grote
slotscène lijkt het wel alsof alle figuren waarmee Julian in aanraking is gekomen,
Alice, de advocaat, de butler en de kardinaal, in dienst stonden van de maquette;
zij trekken zich nu terug om plaats te maken voor de maquette. Tenslotte moet de
stervende Julian de keuze van zijn leven doen tussen een doodshoofd en de
maquette.
In verband met de maquette zou men kunnen zeggen dat er sprake is van een
projectie naar binnen en naar buiten, naar beneden en naar boven. Uitdrukkelijk
wordt de zin van het gebeuren met Julian aangeduid als ‘we must draw
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pictures, reduce or enlarge’ (161, 122). Nu komt het er voor een projectie als zodanig
niet opaan in welke richting zij geschiedt. Of men nu vergroot of verkleint, kwalitatief
blijft het effect hetzelfde, mits de projectie maar zo nauwkeurig mogelijk wordt
uitgevoerd.
Op deze nauwkeurigheid wordt alle aandacht gevestigd. De maquette is zó echt,
dat Julian bijna verwacht er ook dezelfde mensen als op het toneel in aan te treffen,
zelfs zijn eigen ik (25, 25). Wat op het toneel gebeurt, lijkt tezelfdertijd in de maquette
te gebeuren: de brand b.v. (88, 71). Vooral de huwelijkssluiting: ‘Since the wedding
was... here (points to a place in the model) and we are here (indicates the room
they are in)’ (p. 147, 112) en 't toekomstige huwelijksleven worden uitdrukkelijk bij
de heildronk in de maquette gelokaliseerd. Bewust wordt de identiteit van origineel
en nabootsing door elkaar gehaald; want het is niet zeker dat de maquette een
imitatie is van het kasteel. Dit heeft immers eerst in Engeland gestaan en is toen
steen voor steen herbouwd in Amerika, waarbij de maquette zeer goed model
gestaan kan hebben. De advocaat merkt dan ook op dat het moeilijk te zeggen is,
waar men zich bevindt: in het origineel of in de kopie. Maar het komt op hetzelfde
neer.
In dit verband is het ook uitermate betekenisvol, dat de maquette niet te vinden
is op de kamer van Alice. Daar hebben de twee grote scènes van de confrontatie
tussen Julian met Alice plaats: eerst verhaalt hij in I iii zijn verblijf in de
zenuwinrichting en in II iii geeft hij zich aan Alice, twee gebeurtenissen, die zoals
we nog zullen zien, nauw samenhangen. Maar wij weten niet in welke kamer dit
gebeurt: in die van de maquette of in het kasteel waar Alice, de advocaat en de
butler wonen; dat wordt bewust in het midden gelaten.
De maquette representeert dus een dubbele projectie: een verkleining en een
vergroting. De beweging van dit stuk vangt aan bij de verkleinde projectie, waarbij
de figuren van bovenaf neerzien op de maquette en wat daarin gebeurt; en komt
tot stilstand bij de vergroting; terwijl dit alles zich toch afspeelt binnen één, identieke,
want precies aan zichzelf gelijke werkelijkheid. Bij de beschrijving van deze
golfbeweging zal beslist moeten worden, wat de kleine maquette is, wat de vergrote
maquette, die identiek is aan de kleine, en wat beider realiteitswaarde is.

De machten van deze wereld
Vanuit de kleine maquette lijken de vier figuren Alice, de advocaat, de butler en de
kardinaal bovenmenselijke wezens. Aanvankelijk lijkt het gesprek tussen de kardinaal
en de advocaat, waarmee het stuk opent, zich binnen normale menselijke
verhoudingen te bewegen, al gaat het er ongenadig aan toe, maar de eerste schok
krijgt de toeschouwer bij het noemen van het fabelachtige bedrag dat Alice jaarlijks
aan de kerk wil schenken. Dit ligt niet meer binnen het menselijk vlak.
Bij nader toezien blijken deze figuren dan ook geen mensen, maar een soort
heidense goden te zijn, die zich op dezelfde onbegrijpelijke wijze gedragen als de
vroegere bewoners van de Olympus. Niets menselijks is hun vreemd; er is
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jalouzie bij de advocaat (68, 58; 77-79, 63-65; 97-99, 77-79), machtswellust, felle
haatgevoelens bij kardinaal en advocaat (4-15, 9-18; 35-38, 33-36; 102, 81; 158,120)
en butler (100, 80); er is ongeremde erotiek in de scène waar de advocaat zich op
Alice stort als een prooi (71-77, 59-64); er is nauwelijks gecamoufleerde hebzucht
bij de kardinaal, die zich geheel blootgeeft als hij het plechtige ‘wij’ laat vallen voor
‘ik’ (17-18, 20-21); de meer abnormale verhoudingen krijgen, zoals bij goden
gebruikelijk is, de volle aandacht; er zijn voortdurend zinspelingen op homofiele
verhoudingen tussen de advocaat, de kardinaal en de butler. Zonder enige gêne
bekent Alice dat eerst de butler en nu de advocaat haar minnaar zijn, zodat men
niet verwonderd is dat zij nu Julian als derde partner kiest.
De wijze waarop dit alles geschiedt, wijst nog op een andere godeneigenschap:
de kwade menselijke neigingen worden door hen zonder enig moreel schuldbesef
ingewilligd; zij leven in een volstrekt amorele wereld. Daarbij bezitten zij een soort
onsterfelijkheid, of in ieder geval een zekere tijdeloosheid: misschien duidt het wat
kinderachtige spelletje van Alice, die zich bij de eerste ontmoeting met Julian als
een dove oude feeks vermomd heeft, op deze onsterfelijkheid. Zij zegt in ieder geval
dat haar trouwjapon tweehonderd jaar oud is (150, 115). Als de vier Julian in de
steek laten overvalt Alice de wanhoop van de eindeloze herhaling en de verveling
van een mondain leven, tot wanneer?.... misschien tot het einde van de wereld,
antwoordt de advocaat (178, 134).
Maar ondanks al hun onderlinge antagonismen, gedragen zij zich ten opzichte
van Julian als een gesloten groep. Zij behandelen hem precies zoals de klassieke
goden met de mensen omgaan. Zij weten bijna alles van Julian af, wat deze tot zijn
grote verbazing telkens constateert (21, 23; 33, 31; 54, 46). Zij gebruiken hem als
een pion voor hun onderlinge spel, maar laten hem ook weer zonder enig
medegevoel vallen, als hun dat uitkomt. Alice verleidt hem, maar duwt hem ook
telkens weer op zijn plaats van onbeduidende tussenschakel terug (66-67, 56-57).
Als de transactie tussen de kardinaal en Alice heeft plaatsgevonden, laten zij hem
in de steek en zonder veel medegevoel laten ze hem doodbloeden. Voortdurend
heeft men het gevoel dat zij op geheimzinnige wijze samenspanmen en van bovenaf
ingrijpen in het leven van broeder Julian (b.v. wat Alice zegt op pp. 122-123, 95-96),
zonder dat deze weet wat er eigenlijk met hem gebeurt en waarvoor hij wordt
gebruikt: hij vraagt zich dan ook verschillende malen af: ‘Am I.... am I being temp....
tested in some fashion?’ (116, 91; zie ook 53, 45). Men betrapt de vier figuren
herhaaldelijk op flarden van conversatie, waarin plannen voor Julian gesmeed
worden.
Bij dit alles lijken de vier godenfiguren niet oppermachtig maar staan zij onder
een soort fatum. Het lijkt wel of zij uit noodzaak, hoewel met hun instemming, dit
spel met Julian spelen; maar het initiatief schijnt niet bij hen te liggen; het wordt
nochtans niet duidelijk van wie dat dan wel uitgaat. Uit de handelwijze van de vier
figuren wordt immers nooit verklaarbaar waarom Alice die schenking aan de kerk
wil doen, en waarom zij allen na afloop Julian in de steek laten en hem verhinderen
te vluchten. Zij werken blijkbaar een bepaald plan af
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dat hen als een blind fatum beheerst. Zodra zij klaar zijn, trekken zij zich terug van
Julian.
De interpretatie van deze vier figuren als goden is echter voor verdieping vatbaar.
Daarbij moet men rekening houden met twee gegevens: er is een onderlinge
hierarchie tussen deze figuren, en de graad van ongevoeligheid voor het lot van
Julian is bij allen niet even sterk. De advocaat is de voornaamste uitvoerder van het
plan; hij drijft en beheerst de anderen. Toch is ook hij niet de eigenlijke initiatiefnemer,
want wat voor voordeel brengt heel de actie hem? Hij blijft ook een uitvoerder. Hijzelf
zegt dat zijn optreden een ‘service’ was (161, 122). Anderzijds blijkt de kardinaal
het minst op de hoogte van de plannen met Julian. Daartussenin staan Alice, die
volop, maar soms met tegenzin meespeelt, en de krullenjongen van deze
godengemeenschap, de butler. Alice vertoont verreweg het meeste gevoel voor
Julian, zozeer zelfs dat zij verschillende keren eraan herinnerd moet worden door
de advocaat om niet uit haar rol te vallen, en zich niet door haar verhouding met
Julian te laten meeslepen (77, 63; 79, 65). De advocaat is volgens Alice een monster
van ongevoeligheid (74-76, 61-63). Bovendien zijn minstens drie van hen de
uitdrukking van een bepaalde menselijke waarde: Alice is de personificatie van de
erotiek, de advocaat van de macht en het bezit. Ook de kardinaal, die een
verwereldlijkte godsdienstigheid voorstelt, behoort tot de wereld in dit stuk. Hij
representeert de kerk als wereldmacht, als aards instituut.
Nu zijn de oude heidense goden inderdaad in veel opzichten personificaties van
menselijke eigenschappen: de godin van de liefde, van de vruchtbaarheid, de god
van de welvaart enz. Ook hier zou men deze figuren dus het best kunnen zien als
personificaties van menselijke waarden. Zij horen bij het menselijk leven en toch
leiden zij in zekere zin een bovenmenselijk bestaan, want geen mens kan ze volledig
naar zijn hand zetten; daarom kunnen zij zo wreed en ongevoelig lijken: ze hebben
hun eigen wetten en plannen. Zij staan boven de kleine maquette van het gewone
menselijke leven, maar zij grijpen wel voortdurend in, als blinde natuurkrachten, die
verbindingen met elkaar aangaan en elkaar verslinden. Van deze bovennatuurlijke
krachten is de liefde nog de meest menselijke, de meest barmhartige, maar ook de
verraderlijkste, want daaraan geeft de mens zich het eerst en gemakkelijkst over.
Zoals in de middeleeuwse moraliteiten, hebben wij hier te doen met gepersonifieerde
levenskrachten.
Dat deze visie de juiste is, wordt in de slotscène bewezen als de wereldmachten
zich van broeder Julian terugtrekken. Zij noemen zichzelf ‘surrogates’ (162, 123),
‘agents’ (160,122), ‘we must represent’ (161,122). Alice zegt: ‘I am the.... illusion’
(167, 127). Maar de volle betekenis van deze woorden kan pas duidelijk worden als
wij de rol van Julian temidden van deze machten hebben beschreven.

De zenuwinrichting
Want wat doet broeder Julian in hun gezelschap? Waar hoort hij thuis? In de wereld
van de kleine maquette, waar de goden mee spelen? Of hoort hij bij hen, is hij van
hun soort en neemt hij als een god deel aan hun plannen?
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Er is een klein trekje, dat men gemakkelijk veronachtzaamt maar dat hier toch een
duidelijke wegwijzer voor ons is. Als de advocaat broeder Julian voor de eerste maal
bij Alice wil brengen, wordt viermaal achtereen benadrukt dat hij daarvoor ‘up’ moet
(42-43, 37-38), ook later keert dit telkens terug (73, 61; 136, 103). Het is of Julian
uit de wereld van de kleine maquette opstijgt om zich temidden van de machten te
begeven die het menselijk leven beheersen, en om dan door hen gebruikt te worden.
Is dat nu niet wat elke mens doet: zich overgeven aan de waarden van het leven,
de goede en slechte, en daardoor verstrikt geraken in een dynamiek die hijzelf niet
kan overzien? Hierdoor stijgt de mens boven zichzelf uit, maar blijft binnen het
menselijke. Bij broeder Julian krijgt deze overgave aan het aardse echter een
bijzondere tragiek, omdat zij nauw samenhangt met zijn verhouding tot God; hierin
ondergaat hij zijn beslissende geloofscrisis.
Als dienaar en afgezant van de kardinaal is broeder Julian al in dienst van de
aardse machten, verkeert hij al onder de aardse goden, maar de definitieve stap
geschiedt bij zijn overgave aan Alice en zijn huwelijk erna. De katholieke toeschouwer
zal misschien geneigd zijn hier een moreel probleem in te zien: een lekebroeder
die zijn celibaat opgeeft. Dit is voor dit stuk veel te realistisch gedacht. Het feit dat
de kardinaal het huwelijk inzegent, waarborgt al de kerkelijke goedkeuring. Bovendien
is er bij deze door en door oprechte en vrome broeder geen spoor van
schuldgevoelens te vinden na zijn huwelijk, alleen een overweldigend gevoel van
dankbaarheid jegens God (140, 107; 157, 119).
Het stuk zelf leert ons, dat wij de overgave aan Alice zuiver symbolisch moeten
beleven, want deze overgave heeft haar eigen projectie. In het stuk komt tweemaal
een avontuur van Julian met een vrouw voor; eenmaal als verhaal verteld aan Alice,
en de tweede keer zien we het op het toneel gebeuren. De verhaalde overgave is
a.h.w. een projectie in de tijd van de latere gebeurtenis zoals de maquette een
projectie in de ruimte is van de wereld van het kasteel. De projectie dient om ons
de betekenis van het geprojecteerde beter te doen kennen.
Zo leren wij uit het prachtige verhaal dat Julian aan Alice vertelt over zijn verblijf
in de zenuwinrichting en de ontmoeting met een vrouw daar, dat zijn contact met
de twee vrouwen een godsdienstige symboliek hebben. Hij liet zich in een
zenuwinrichting opnemen omdat hij zijn geloof in God had verloren (zoals hij al aan
de butler had toevertrouwd 44, 39). De oorzaak van dit verlies was zijn verlangen
om God zonder vermenging van menselijke beelden te zien: ‘I could not reconcile
myself to the chasm between the nature of God and the use to which men put God’
(44, 39); ‘It is God the mover, not God the puppet; God the creator, not God created
by men’ (44, 39). In zijn doodsstrijd zal hij later erkennen, dat hij God als een
‘abstractie’ gewild heeft, los van alle geschapen beelden (188,142). De butler vertelt
over Julian: ‘Julian can't stand that; he told me so: men make God in their own
image, he said. Those six years I told you about’ (105, 83). Het gaat dus over de
voorstelling die de mens van God maakt; over onze kennis van God. Broeder Julian
kan niet aanvaarden dat men gebruik maakt van aardse beelden; dat was zijn
probleem. Hij
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vertelt dan dat hij hallucinaties krijgt, en daarin meende hij, dat een medepatiënte
hem te hulp roept, op een eenzame plek in het bos. Hij nadert haar en als in een
trance geeft hij zich aan haar. Deze gebeurtenis wordt uitdrukkelijk in verband
gebracht met de incarnatie, dus met de menswording van God, want de vrouw heeft
ook last van hallucinaties en meent dan dat zij de maagd Maria is, zodat zij na de
ontmoeting met broeder Julian in verwachting denkt te zijn van Gods zoon. Zij heeft
echter kanker aan de baarmoeder en sterft.
Deze hallucinatoire beleving is voor Julian echter de genezing, zodat hij de
zenuwinrichting mag verlaten. De dokter overtuigt hem er namelijk van dat hij zich
teveel zorgen maakt over zijn hallucinatie, dat ‘some are inevitable, and a portion
of that - even desirable’ (64, 55). Wil dat zeggen dat hij weer zijn geloof heeft
teruggevonden, want dat was toch de reden waarom hij zich liet opnemen? Broeder
Julian antwoordt hier zelf op, als hij aan Alice de reden opgeeft waarom hij nu
gewoon lekebroeder is gebleven, en zich nooit tot priester heeft laten wijden: ‘I am
not wholly reconciled. Man's God and mine are not.... close friends’ (58, 49). Het
probleem bestaat latent nog voor hem, alhoewel hij weer in het normale leven is
teruggekeerd, dat wil voor hem zeggen: in het geloof aan God. In het tweede en
derde bedrijf zal hij gedwongen worden om dit latente conflict definitief op te lossen
in een levensbeslissing, die zo pijnlijk is dat hij een poging zal doen om weg te
vluchten naar de zenuwinrichting, en de advocaat meent hem te moeten neerschieten
(170, 129).

Het huwelijk van broeder Julian
Alle symboolbakens zijn nu uitgezet; het menselijk drama van broeder Julian kan
nu beginnen. Het voltrekt zich in twee fasen. Allereerst zal de godzoeker Julian, die
God buiten alle menselijke beelden om wil bereiken, zich totaal aan het menselijke
overgeven. Alice verleidt hem om haar minnaar en dan haar echtgenoot te worden.
Dit gebeurt in een merkwaardige, schijnbaar Freudiaanse atmosfeer, waarin
godsdienstige exaltatie, sexuele opwinding, bloedmystiek en martelaarschap en
masochisme dooreenlopen. Want vlak voor zijn overgave vertelt Julian aan Alice
hoe hij zich vroeger heel concreet kon voorstellen wat het was door wilde dieren
verscheurd te worden, zoals de christelijke martelaren. Hij schildert dit in bloederige,
masochistische woorden. Men zou m.i. er verkeerd aan doen hier een poging van
Albee in te zien het religieuze voor te stellen als een sublimatie van de sexuele
overgave en het stuk te beschouwen als een ontmaskering van het religieuze. Het
is veeleer andersom; het sexuele is een beeld van het eigenlijke: de religieuze
overgave; deze overgave is echter geen abstracte aangelegenheid maar zij kost
bloed, zweet en tranen en raakt de mens in zijn meest concrete bestaan.
Het verhaal over het martelaarschap geeft alleen nog meer reliëf aan een motief
dat als een rode draad door broeder Julian's vroomheid loopt en waardoor zijn
overgave aan Alice een godsdienstige daad zal blijken: de dienstbaarheid. Reeds
bij de eerste kennismaking met haar zegt Julian: ‘a laybrother serves’ (57, 49), en
later bekent hij haar: ‘I have longed to be of great service’ (118, 92); hij erkent wel
hoe onrijp dat verlangen is geweest, maar uiteindelijk
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wil hij ‘to serve and.... be forgotten’ (121, 94). Zo beleeft hij de overgave aan Alice
als een dienstbaarheid, een offer, een zelfovergave: ‘Use me then.... for the triumph’
(123, 96): Alice lokt hem naar zich toe met: ‘you will sacrifice yourself to her’ (127,
99), waarop zijn antwoord in de omarming met Alice is: ‘Oh my God in heaven, in...
my... sacrifice’ (127, 99). Dat dit alles niet in een roes is gebeurd, toont zijn uitgelaten,
jongensachtige blijdschap als hij door de kardinaal met Alice in het huwelijk is
getreden: ‘the transport..., the lifting, the.... the sense of sacrifice...’ (140, 107). Deze
dienstbaarheid in zijn huwelijk wordt hem voorgespiegeld als een noodzakelijk
element in de grote transactie tussen Alice en de kerk, zodat de kardinaal in een
zin viermaal het woord ‘service’ en ‘servant’ voor hem gebruikt (141, 106-107). Julian
bevestigt dan ook vol geluk dat heel zijn aanvaarding van het leven ‘is my service’
(142,108).

De verlatenheid van broeder Julian
Volgens de beste regels van het moderne religieuze horizontalisme heeft Julian
zich op God gericht, door zich met ziel en lichaam aan het aardse over te geven in
volledige dienstbaarheid. Maar dat is een riskant besluit, want, zoals bij alle mensen,
zal het aardse zich ook van Julian terugtrekken, minstens bij de dood. Volmaakt
onverwacht voor hem, wordt hij op zijn huwelijksdag in de steek gelaten door zijn
bruid, door de bedienden van hun kasteel en ook door de kardinaal, door alle figuren
die de aardse waarden verpersoonlijken. Wat gebeurt er met hem? Wat is de ware
aard van het aardse, dat zich zo onverbiddelijk terugtrekt en hem in bittere
eenzaamheid achterlaat. De figuren lichten Julian bij hun vertrek zelf daarover in.
Maar reeds vanaf het begin van het stuk wordt er voortdurend gezinspeeld op de
tegenstelling van schijn en werkelijkheid. Zodra hij zijn zending in dienst van de kerk
begint, krijgt Julian van de advocaat de waarschuwing mee: ‘never to confuse the
representative of a... thing with the thing itself’ (39, 36). Het gaat bij Julian over zijn
‘concept of reality’ (87, 70). Er wordt gezinspeeld op het onderscheid tussen ‘symbol’
en ‘substance’ (105, 83), tussen ‘reality’ en ‘appearance’. De zin van de hallucinatie
komt ter sprake bij het verhaal over de zenuwinrichting. De vraag wordt gesteld,
door Alice, of zijn hallucinaties misschien geen teken zijn van wat men gewoonlijk
geestelijke gezondheid noemt (61, 52).
Maar bij hun vertrek verklaren de figuren uitdrukkelijk dat zij niet bij de echte
werkelijkheid behoren. De advocaat deelt hem toch mede ‘We are leaving you now,
Julian; agents, every one of us’ (160, 122) en verderop ‘We are surrogates; our task
is done now’ (162, 123). Ook Alice getuigt onomwonden: ‘accept what is real, I am
the illusion’ (167, 127). Zij is niet de werkelijke Alice, die Julian heeft liefgehad en
heeft getrouwd: ‘You have feit her warmth through me, touched her lips through my
lips’ enz. (163, 124), en ook: ‘we must represent, draw pictures’ (161, 122). Door
deze woorden wordt een merkwaardige splitsing van de persoonlijkheid in Alice
begrijpelijk, die optreedt vlak voordat Julian zich aan haar overgeeft. Zij zegt dan
tot Julian: ‘Alice says she
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wants you, come to Alice. Alice tells me so, the wants you’ (126,98). Dat klinkt al
enigszins vreemd, als zij zelf de Alice zou zijn aan wie Julian zich overgeeft. Nog
duidelijker is deze splitsing, als zij in de omarming uitroept: ‘He will be yours! Alice!’
Wie is die ‘yours’; roept zij zichzelf zo nadrukkelijk aan?
Zo vertrekken schijn, symbool en instrument. Bij wie of wat laten zij Julian achter?
Dat moet dan de werkelijkheid, het gesymboliseerde en het eigenlijke zijn. Allen
verwijzen Julian naar de maquette en vooral naar de Alice in de maquette: ‘stay
with her... Her rooms are lighted. It is warm, there is enough. Be content with it. Stay
with her’ (162-163, 123-124). Wij zijn terug waar het spel is begonnen. De advocaat
heeft toch uitdrukkelijk gezegd dat het huwelijk in de maquette heeft plaats gehad:
‘(points to a place in the model) Since the wedding was.... here....’ (147, 112). De
bruiloftstoast met champagne wordt op de maquette gericht; want daar zijn de
‘private rooms where marriage lives’ (156, 118).
Dan beseft Julian in een flits wat hij gedaan heeft door de liefde van Alice te
accepteren. Hij is de weg opgegaan van de menselijke symboliek; hij heeft
geprobeerd God te vinden langs de weg van de door Hem geschapen wereld.
Daartegen heeft hij heel zijn leven gevochten: ‘All my life.... fought against the
symbol’ (162, 123). Hij dacht in Alice God te bereiken; nu blijkt dat Alice een symbool
is dat nu verdwijnt. Nu staat hij dan zonder symbolen voor wat de werkelijkheid moet
zijn: Alice in de maquette. In zijn angst probeert hij tweemaal te vluchten voor deze
werkelijkheid. Hij tracht zich aan het symbool vast te klampen als aan de
werkelijkheid; hij wil de ‘toneel’-Alice, de ‘illusie’-Alice vasthouden: ‘Miss Alice.... I
have married you’, maar deze Alice is onverbiddelijk: ‘No, Julian, you have married
her.... through me’, 163, 123). Dan wil hij terug naar de zenuwinrichting, waar men
immers geen onderscheid kent tussen schijn en werkelijkheid, gezondheid en
hallucinatie en waar men dus niet in God gelooft (170, 129). Daartoe krijgt hij de
kans niet, want hij wordt neergeschoten, zodat hij niet meer los komt van het dilemma
dat de maquette hem stelt. Door het verdwijnen van de aardse symboliek wordt hij
gedwongen tussen twee alternatieven te kiezen: misschien bestaat er alleen maar
het voorbijgaande aardse; de maquette waarnaar zij wijzen, is dan alleen een leeg
huis; de realiteit achter de aardse schijn is het niets; maar de andere mogelijkheid
is dat de Alice die hij heeft liefgehad, werkelijk naar God verwijst, maar dan moet
hij aanvaarden dat hij God alleen maar kan denken in menselijke beelden, als Tiny
Alice in de maquette; bovendien kan hij Zijn aanwezigheid niet zo reëel voelen als
Alice; God is alleen in de maquette aanwezig door een ‘act of faith’ (164, 125); men
kan die aanwezigheid alleen aanvaarden: ‘Accept! Accept! Accept! What am I to
accept?’ (164, 125).
Stervend zal Julian de keuze tussen deze twee mogelijkheden doen. Hij kan zich
wenden tot de maquette of tot een doodshoofd, dat de cynische advocaat met de
pruik van Alice heeft getooid; het beeld van het niets, de zinloosheid van al het
voorbijgaande. Als Julian dit doodshoofd ziet, peinst hij: ‘Art thou the true arms,
when the warm flesh I touched.... rested against, was.... nothing?
And she.... was not real? Is thy stare the true look?.... And her eyes....
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warm, accepting, were they.... not real? Art thou my bride? Ah God! Is that the
humor? THE ABSTRACT?.... REAL? THE REST?.... FALSE? (188, 142).
Hiermede erkent hij dat zijn verlangen om God zonder de aardse symboliek te
kennen, neerkomt op de leegte van de abstractie, van het niets. De
werkelijkheidsbeleving met Alice is echter zo sterk geweest, dat Julian zich met een
laatste krachtsinspanning tot de maquette richt en tot Alice daarin; zijn laatste
woorden zijn dan: ‘I accept thee, Alice, for thou art come to me. God, Alice.... I accept
thy will’ (190, 144).

De maquette, symbool van God?
Het spel van broeder Julian is dus een spel over de religieuze symboliek, over de
analogie, over de incarnatie. Het stelt de vraag naar de verhouding van de aardse
waarden tot God, naar de kenbaarheid van God, zoals deze zich voordoet aan de
moderne mens. Het gaat niet over een bepaalde broeder Julian, maar over ons
allen. De eenzaamheid van Julian treft zo diep, omdat zij de leegte weergeeft van
ons allen. Broeder Julian is waarlijk de moderne Elckerlijc. Hoe meer men zich in
het stuk verdiept, hoe machtiger het symbool van de maquette als beeld van God
onder ons wordt. De wereld is volgens Bultmann, volgens Bonhoeffer, volgens
Rahner en voor ons eigen gevoel steeds meer een gesloten, zich zelf genoegzaam
geheel geworden. God is niet meer nodig als binnenwerelds sluitstuk, dat de
onverklaarde eindjes aan elkaar moet knopen. De butler wijst er dan Julian ook
plagend op dat de maquette verzegeld is, hermetisch afgesloten, zodat er van buiten
geen stof bij kan komen (26, 26). Als er dus een God bestaat en voor ons kenbaar
is, dan kan de mens hem alleen maar binnen zijn eigen wereld vinden; Hij moet er
dan uitzien, zoals onze eigen wereld. Alles wat wij kunnen denken over God is
projectie van onze menselijke ervaring. Daarom is de maquette alleen een zeer
preciese nabootsing van de werkelijkheid van het wereldkasteel. Wij hebben er al
op gewezen dat de richting van een projectie, verkleining of vergroting, aan de
innerlijke, kwalitatieve aard van het geprojecteerde geen afbreuk doet. Maar omdat
wij alleen de wereld hebben en God alleen in wereldse beelden te vatten is, kunnen
wij zijn aanwezigheid alleen maar in geloof aanvaarden.
Dat de dingen van deze wereld in hun onaantastbaarheid en zelfgenoegzaamheid
toch ‘het handelen van God met ons’ zijn, kan alleen in geloof ervaren worden. Dit
is precies volgens de leer over de existentiële Godsontmoeting van Bultmann.
‘Vandaar dat Bultmann tegelijk de onzichtbaarheid Gods handhaaft en toch soms
zegt dat God wordt waargenomen’ merkt prof. Fortmann op. (Als ziende de
Onzienlijke, 3a, p. 99). En Dr. C. Verhoeven schrijft in zijn essay Rondom de leegte
o.a. het volgende: ‘Want ik kan mij niet plaatsen buiten de geschiedenis. Telkens
weer moet ik stilstaan bij een godsvoorstelling, een dichtgeklonterd stukje fraseologie,
een historisch groeisel’ (p. 157). ‘De vraag is: kan een godsvoorstelling bestaan?
Als dat onmogelijk is, als blijkt dat de voorstelling altijd willekeurig is, dan volgt
daaruit dat het verwerpen van een historisch gegroeide voorstelling een leegte
schept op de plaats waar een afgod
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bleek te zijn. Vanuit de voorstelling gezien is God de leegte’ (p. 163). ‘... Want het
is niet bewezen dat wie alle illusies wegneemt, een zuivere waarheid overhoudt;
het kan ook zijn, dat hij niets overhoudt’ (p. 164). ‘... Wie de waarheid liefheeft moet
misschien de illusie op de koop toenemen’ (p. 165). Ik beweer hiermee niet dat het
probleem over de godskennis op deze manier juist is gesteld; misschien wel,
misschien niet. Maar hier wordt wel het probleem van de godskennis theoretisch
geformuleerd, zoals Albee het in zijn spel poëtisch gestalte heeft gegeven.
Maar meer dan poneren doet Albee niet. Hij geeft geen oplossing voor het
probleem. Ook dat is typisch artistiek. Albee schildert alleen de problematiek van
de moderne godzoeker. Voor de toeschouwer blijven immers na de beslissing van
broeder Julian nog alle vragen open. Want het is helemaal niet noodzakelijk dat
Albee, zelfs in dit stuk, broeder Julian gelijk geeft. Men kan zich blijven afvragen
wat de waarde is van Julians eindbeslissing. Is hij voor een illusie gestorven, of voor
een bestaande, maar niet te bewijzen realiteit?
Er zijn immers heel wat redenen uit het stuk te halen om aan te nemen dat de
Alice in de maquette niet bestaat. Als Julian voor het eerst in de maquette kijkt,
constateert hij nadrukkelijk: ‘it seems to be quite empty’ (25, 26), hoewel de butler
droog opmerkt dat men eigenlijk anders zou verwachten. Met ons gezond verstand
geven we Julian gelijk als hij vol wanhoop uitroept tegen Alice, die hem naar de
Alice van de maquette wijst: ‘There is nothing there! We are here! There is no one
there!’ (163,124). Wel herinnert ons deze uitroep aan de merkwaardig onwijze
opmerking van een Russische ruimtevaarder, dat hij op zijn tocht God niet was
tegengekomen.
De overeenkomst die bewust geschapen wordt tussen de belevenis in de
zenuwinrichting en de overgave aan Alice, doet ons de vraag stellen of daarom
beide gebeurtenissen niet evenzeer hallucinaties zijn: evenmin als de vrouw in het
sanatorium de maagd Maria was, evenmin kan Alice iets met een werkelijke Alice
in de maquette te maken hebben.
De uiteindelijke keuze van Julian in zijn eenzaamheid wordt, net zoals zijn eerste
beslissing vóór Alice, voor ons voorgespeeld door een cynisch toneelstukje dat de
advocaat en de butler opvoeren, waarbij de butler doet alsof hij Julian is. De
butler-Julian zegt dan: ‘I cannot accept it.... There is a true God’. En de advocaat
antwoordt hem: ‘There is an abstraction.... There is Alice, Julian. That can be
understood. Only the mouse, the model. Just that... Only the mouse, the toy. And
that does not exist.... but is all that can be worshiped’ (107, 84-85). Maar heeft de
advocaat de beslissende stem?
Vervolgens, zijn ‘hallucinaties’ over de menswording en God alleen maar ‘desirable’
voor zwakke mensen (zoals de dokter Julian vertelde), en heeft Julian in zijn
eindbeslissing de moed gemist om de realiteit achter de dingen: het niets, recht in
de ogen te zien, zodat hij laf naar een denkbeeldige pop in de maquette vlucht? Dit
alles behoort tot de reëele mogelijkheden. Maar anderzijds is het ook mogelijk dat
God even reëel, even concreet, even overweldigend vanzelfsprekend is als de
aardse werkelijkheid waardoor hij wordt gesymboliseerd. Het is opmerkelijk dat
Julian die liefdeservaring met Alice nergens prijs-
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geeft. Dat is zijn houvast. Zelfs bij het doodshoofd is haar lichamelijke liefelijkheid
reëel voor hem. De herinnering aan wat hij aan aardse waarden heeft mogen
beleven, steunt hem. De schijnbaar zo gevoelloze, wereldse wezens, maar vooral
de liefde, erkennen dat dit hun taak is geweest: Julian helpen in zijn godsgeloof.
Alice zegt: ‘Julian, I have tried to be.... her. No, I have tried to be.... what I thought
she might, what might make you happy, what you might use, as a....’ (161, 122). En
allen dringen zij erop aan: ‘accept her’. Zij zijn uiteindelijk minder heidens dan zij
lijken; weer een typisch moderne voorstelling.
Daarom, als God binnen onze aardse werkelijkheid te vinden is, kan ons geloof
in Hem, - want zo ervaren wij Hem alleen - even concreet en doorleefd worden als
Julians liefde voor Alice, en even vreugdevol.
Het stuk zelf doet geen uitspraak voor een van deze zo totaal verschillende
mogelijkheden. Volgens mijn gevoel opteert Albee in dit stuk voor het tweede
alternatief, maar in hoeverre is dit ‘projectie’ van een eigen geloofsovertuiging?

Nabeschouwing
Een analyse die alle symbolen netjes op een rij zet en ze daardoor rationaliseert,
moet wel een heel andere indruk wekken dan het stuk zelf. Daar wordt met de
symbolen niet gerekend, maar gespeeld; zij houden zich niet aan onze
‘is-gelijk’-tekens, maar leven een eigen leven. Bovendien verstaat Albee het vak
van het toneel voortreffelijk, zodat de handeling in een grote climax tot het einde
toe een dramatische spanning behoudt. Het stuk is zeker een moraliteit. Dat is een
kenmerk van onze tijd. Wij zijn op zoek naar nieuwe inzichten, nieuwe betekenissen,
naar een nieuwe ordening. Daarom interesseert het ons minder hoe een bepaald
mens zich binnen een reeds bepaald kader gedraagt. Het moderne toneel is op
zoek naar kaders, naar structuren. Daarom werkt men met gepersonifieerde
gedachten, met allegorieën. Dit gebeurt in dit stuk echter op zo'n menselijke wijze,
dat niemand eraan ontkomt zich te identificeren met wat broeder Julian overkomt.
Hij is niet alleen een edel en gaaf en sympathiek mens, maar zijn lot is ons aller
situatie.
Albee heeft op een voortreffelijke wijze waargemaakt wat T.S. Eliot met zijn
religieuze poëzie wilde bereiken: op onconventionele wijze de oude godsdienstige
vragen aan de orde stellen, en wel zo, dat ook de ongelovige moderne mens de
taal en de symboliek kan verstaan. Dat is hier gebeurd. De invloed van Eliots toneel
is in dit stuk goed te proeven: vooral zijn beste stuk The Cocktail party. Ook daar
bemoeien een groepje quasi-bovenmenselijke wezens zich met de religieuze
problematiek van de gewone mensen: de psychiater Sir Henry Harcourt-Reilly en
zijn vreemde helpers Julia en Alex. Ook daar brengen de middelaars tussen God
en de mens een heildronk uit op het welslagen van hun werk (einde van het tweede
bedrijf): ‘and now we are ready to proceed to the libation’.
In een opzicht mist men iets bij Albee als men aan het poëtisch drama van Eliot
denkt, dat zozeer vanuit eenzelfde instelling werd geschreven: de poëtische
vormgeving. Men ontkomt niet aan de indruk dat een dergelijke grootse sym-
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bolenstructuur, zo'n geladenheid van diepe betekenissen de discipline van de poëzie
nodig heeft om zich te uiten. Het proza dreigt soms te verzanden in een wazige
sentimentaliteit, of zich op te blazen tot een soort retoriek. Vooral een soliloquium
als dat van de stervende Julian mist in haar taal de veerkracht van een poëtisch
ritme. Het dreigt teveel een realistisch gestamel te worden van een echt stervende
man, terwijl de symbolische betekenis van deze sterfscène tot het laatste toe de
volle zwaarte van het meest felle leven vereist. Juist door haar afwezigheid voelt
men hier wat de poëzie op het toneel tot stand zou kunnen brengen: ons ver houden
van een simpele realistische interpretatie en uiting geven aan de verborgen
betekenissen van de tekst en de situatie.

Who is afraid of Virginia Woolf
Wat in een jonge schrijver als Albee zo bijzonder te bewonderen valt, is het feit dat
hij geen herhaling heeft gegeven van zijn eerste wereldsucces Who is afraid of
3
Virginia Woolf . De beginscène doet dit wel vrezen: de manier waarop de advocaat
en de kardinaal elkaar te lijf gaan, herinnert sterk aan de geestelijke slachtpartij
tussen George en Martha, waarvan wij in ‘Who is afraid...’ getuigen zijn. Maar het
blijkt alleen maar een aanzet te zijn tot iets heel anders. Albee herhaalt zich niet.
Toch blijkt in terugblik, hoezeer Albee zich in dit vroegere stuk al bezig houdt met
de zin van de symboliek. Alleen liggen de zaken hier nog wat eenvoudiger. Het
overweldigend succes van ‘Who is afraid...’ is natuurlijk in de eerste plaats te danken
aan een schok der herkenning. Hier zeggen twee getrouwde mensen elkaar
angstwekkend ongeremd wat elk ruziënd echtpaar elkaar misschien zou willen
toevoegen; niemand is zozeer tot dodelijk treffen in staat als mensen die jarenlang
dag en nacht met elkaar geleefd hebben; maar men houdt zich meestal - gelukkig
- min of meer in, uit liefde, uit respect, uit conventie, uit noodzaak om verder te
kunnen leven. ‘Who is afraid...’ brengt aan de oppervlakte wat zich aan aggressiviteit
in een huwelijk kan ophopen.
Onder dit opzicht is het stuk een brok onvervalst, hoewel aangedikt, realisme.
Men kent het verhaal: een Amerikaans echtpaar keert 's nachts terug van een party
bij de vader van de vrouw, die Dean is van de universiteit, waar haar man docent
is. Zij hebben een jong, pas getrouwd collega met diens vrouw nog uitgenodigd voor
een afzakkertje.
In de aanvang schijnt het oudere echtpaar door alle conventies opzij te zetten, in
volkomen eerlijkheid tegenover elkaar te staan; het jonge echtpaar schijnt
conventioneel harmonieus en gelukkig te zijn. Maar door de niets ontziende
openhartigheid van het oudere echtpaar komen geleidelijk de verborgen zwakke
plekken van het jonge echtpaar aan het licht.
Maar ook het oude echtpaar is niet volstrekt eerlijk, hoe onbarmhartig zij ook
tegenover elkaar zijn. De man en de vrouw koesteren ieder hun eigen illusies, die
ze minstens ten opzichte van hun gasten hoog willen houden. De man is eigenlijk
maar een slap docent en heeft een roman over zichzelf geschreven, die
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Edward Albee, Wie is er bang voor Virginia Woolf?, vertaling G.K. van het Reve, van Ditmar,
1964, 175 pp., f 5,90.
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nooit is geaccepteerd. De vrouw laat het voorkomen alsof zij een volwassen zoon
heeft, terwijl zij in feite kinderloos is.
In de fatale dynamiek van de zelfbekentenissen worden deze illusies stuk voor
stuk in aanwezigheid van hun gasten afgebroken. De man wordt belachelijk gemaakt
in zijn universiteitsfunctie en zijn schrijversidealen. De man laat de zoon van de
vrouw doodgaan. Terwijl dit gebeurt verlaat het stuk hoe langer hoe meer het
aanvankelijke realisme en gaat allerlei symbolische technieken aanwenden.
Het is dus een spel van vernietiging. Wat vernietigd wordt zijn illusies, dus
onwaarheden, zodat de echtparen tenslotte voor de illusie-loze, naakte werkelijkheid
komen te staan, zoals broeder Julian. Maar ook hier stelt Albee de vraag naar de
zin van deze ontmaskering. Wat houdt men over als tussen alle gehuwden alle
illusies - laat ze onjuist zijn - kapot gemaakt worden. Met andere woorden: wat is
voor de onderlinge verhouding de symboolwaarde van de illusie.
Mogelijkerwijs vernietigt het verdwijnen van de illusie alle liefde. Er zou dan geen
liefde, geen geluk kunnen bestaan in de werkelijkheid, want de illusie is
onwerkelijkheid.
Het kan ook zijn, dat de vernietiging van illusies de weg is naar een liefde,
gefundeerd op waarheid. Als het stuk eindigt, staan de echtgenoten dan aan het
begin van een nieuwe weg, zonder wederzijds bedrog maar in aanvaarding van
elkaars werkelijke wezen.
Men denkt hier vanzelf terug aan het echtpaar Chamberlayne uit Eliots
Cocktalparty, die ook leren elkaar lief te hebben door elkaars middelmatigheid en
onaantrekkelijkheid te aanvaarden.
Tenslotte is het ook nog mogelijk dat de liefde juist bestaat en zich uit in deze
masochistische en sadistische vernietiging van elkaar en zichzelf.
Al die mogelijkheden liggen er en ook hier neemt Albee geen beslissing. Hij stelt
alleen de waarde van onze conventionele liefdesuitingen in discussie en vraagt naar
de daarachterliggende realiteit: een leegte of een begin van iets groots dat alle
tekenen ver achter zich laat.
Men zegt dat onze tijd symboolarm is. Het is moeilijk uit te maken of dit juist is.
Misschien is het alleen een kwestie van verkeerde, versteende, versleten symbolen,
die ons dwars zit. Maar in ieder geval is de moderne mens zich van de
levensnoodzaak van symbolen bewust, anders zouden deze stukken van Albee niet
zo'n duidelijke taal tot ons spreken.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Frankrijk
Het is de Gaulle niet gelukt om op 5 december de absolute meerderheid te verkrijgen;
hij behaalde slechts 45% van de uitgebrachte stemmen tegen zijn voornaamste
tegenstanders, Mitterand en Lecanuet, resp. bijna 32 en ruim 15%. In Gaullistische
kringen is men vooral gebeten op de laatste, daar de door hem behaalde stemmen
juist afkomstig waren van kiezers die anders de Gaulle zouden hebben gesteund.
De Franse president heeft zijn nederlaag genomen en verklaarde zich spoedig
bereid zijn kandidatuur te handhaven voor een tweede ronde op 19 december, die
nu ging tussen hem en Mitterand. De laatste was de linkse kandidaat, gesteund
door socialisten, radicalen en communisten; nu werd hij bovendien opgescheept
met de aanhang van de uiterst rechtse Tixier de Vignancourt, die in de eerste ronde
nog een goede 5% van de stemmen had verkregen, terwijl de centrum-kandidaat
Lecanuet eerst weifelend, later nadrukkelijker zijn aanhang adviseerde óf Mitterand
óf blanco te stemmen, in elk geval niet op de Gaulle.
Mitterand had een aantrekkelijk program opgesteld, meer Europees, minder
anti-Verenigde Naties en anti-NATO dan de Gaulle; hij gaf ook te kennen de Vijfde
Republiek niet te willen opheffen en niet terug te willen naar de partijenchaos van
voor 1958, maar dit alles bezorgde hem toch geen meerderheid op de 19e december.
Op die dag kreeg de Gaulle ruim 55% van de uitgebrachte stemmen tegen Mitterand
bijna 45%. Klaarblijkelijk heeft een deel van hen die in eerste instantie op Lecanuet
gestemd hebben, zijn later advies niet opgevolgd en toch de zijde van de Gaulle
gekozen. Hierbij zal wel niet het programma van Mitterand een rol gespeeld hebben
maar de vraag of hij ook in staat zou zijn het door hem opgestelde program ten
uitvoer te leggen; de ultra-rechtse hulp, die hij ontving, was wel te klein om een
grote invloed uit te oefenen, maar de hem te presenteren rekening voor door de
communisten verleende steun zou niet mals zijn; men voelde toch niet veel voor
een herhaling van een volksfront of wat daar ook maar iets op zou lijken en koos
daarom liever de Gaulle in de hoop dat men zijn onvrede met bepaalde punten
voldoende duidelijk had gemaakt.
De bovengenoemde 55% van de uitgebrachte stemmen zullen wel niet de massale
bijval zijn waarover de Gaulle sprak toen hij op 5 november meedeelde

Streven. Jaargang 19

475
bereid te zijn een tweede ambtstermijn te aanvaarden; nog moeilijker te verteren
zal de uitslag voor hem zijn als tot hem doordringt, dat slechts ruim 45% van de
kiesgerechtigden hun stem op hem hebben uitgebracht. Het is natuurlijk juist, dat
hij, eenmaal gekozen, president van het hele Franse volk is, maar de mythe, die hij
vele jaren heeft gecultiveerd, dat hij het Franse volk was, is in deze verkiezingsstrijd
wel geheel aan flarden geslagen. Men vraagt zich af of hij in de toekomst rekening
zal houden met het feit dat een belangrijk deel van het volk het niet met zijn politiek
eens is; of hij zijn houding ten aanzien van Europa zal wijzigen; of zijn standpunt
tegenover de Verenigde Staten zal veranderen en of zijn mening inzake de NATO
voortaan meer aangepast zal zijn aan de opvattingen die hieromtrent in de afgelopen
verkiezingsperiode bij de kiezers tot uiting zijn gekomen.
Wil de Gaulle zich handhaven, dan moet hij zich realiseren dat, wanneer Deferre
er in was geslaagd in juni 1965 de socialistische partij een meer rechtse koers te
doen inslaan, een nederlaag voor de Gaulle zeer wel mogelijk was geweest. En
deze nederlaag dreigt in een andere vorm nog steeds; in 1967 moeten er
parlementsverkiezingen plaats hebben en het is wel erg duidelijk dat de huidige
volksvertegenwoordiging geen weerspiegeling is van de ideeën van de Franse
kiezers. Als de Gaulle er voor '67 niet in slaagt zijn beleid aanvaardbaar te te maken
buiten de huidige Gaullistische kringen, dan zullen de parlementsverkiezingen hem
beroven van de parlementaire meerderheid, hetgeen dodelijk zou kunnen zijn voor
het regiem. Zover is het nu nog niet; de Gaulle kan nog steeds zijn houding op
verschillende punten wijzigen. Of speelt hij liever op de onenigheid onder zijn
tegenstanders? Er is reeds ruzie ontstaan in het politieke bureau van de Franse
socialistische partij, waar Deferre en enkele anderen de strijd hebben aangebonden
tegen de secretaris-generaal, Guy Mollet, die in juni '65 de partij deed samenwerken
met de communisten; Deferre c.s. traden uit het bureau maar bleven lid van de partij
om zo te proberen Mollets politiek verder onmogelijk te maken.

Moskou en Peking
Toen op 6 september 1965 Rusland opnieuw een beroep deed op India en Pakistan
om het tussen beide landen bestaande conflict over Kasjmir bij te leggen en hierbij
zijn goede diensten aanbood, wees het er tevens op, dat er krachten waren die
meenden te kunnen profiteren van de bestaande onrust, en het noemde met name
de Verenigde Staten, die dit conflict zouden gebruiken om de aandacht van de
wereld af te leiden van hun agressie in Vietnam. Men bedoelde in Moskou echter
communistisch China en velen zagen dan ook in het aanbieden van goede diensten
een partij kiezen tegen Peking, dat door middel van een ultimatum New Delhi trachtte
te dwingen aan Pakistan toe te geven. Peking had weinig succes; het ultimatum
werd eerst verlengd en vervolgens praktisch ingetrokken, zodat Ayoeb Khan begon
te merken, dat hij niet teveel moest vertrouwen op de beloften van Mao. Zowel
Pakistan als India waren daarna bereid in te gaan op het Russische voorstel, mits
de conferentie terdege
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zou worden voorbereid. Blijkbaar is men deze voorbereidingsperiode zonder
kleerscheuren doorgekomen, zodat nu Sjastri van India en Ayoeb Khan van Pakistan
onder het toeziend oog van de Russische premier Kosygin in het centraal-Aziatische
Tasjkent hun gesprek zijn begonnen. Vooral Moskou zal alle krachten inspannen
om hier een gunstig resultaat te bereiken, daar dit het Russische aanzien in de
Aziatische wereld sterk zou doen stijgen, hetgeen weer erg onaangenaam zou zijn
voor Peking, dat Rusland niet wenst te erkennen als een Aziatische mogenheid.
Een hier behaald succes zou Ruslands aanzien als vredelievende mogendheid ook
doen stijgen in de Afrikaanse wereld, hetgeen opnieuw ten nadele van China zou
zijn. Niet voor niets wordt er door Moskou zoveel aandacht besteed aan de
bijeenkomst in de oude hoofdstad van Dzjengis Khan.
Wat zal dit alles betekenen voor het Russische optreden in de kwestie Vietnam?
Het was reeds lang bekend, dat er geen eensgezindheid bestond tussen Moskou
en Peking over het optreden in Vietnam - op welk punt zijn zij het trouwens wel
eens?; ook hier tolereerde Peking geen Russische inmenging en probeerde het
Hanoi aan de Chinese leiband te laten lopen, d.w.z. de strijd tot het uiterste te laten
voortzetten. Wel schaarde Rusland zich ook achter Hanoi en gaf het steun aan Ho
Tsji Minh, maar volgens Peking was deze steun onvoldoende en trachtte Moskou
op deze manier alleen maar invloed in Hanoi te krijgen om het zo te brengen naar
‘onvoorwaardelijke’ onderhandelingen met de Verenigde Staten. Tot voor kort behield
Peking de grootste invloed, maar de laatste maanden zijn er tekenen, dat in Hanoi
nog steeds een groep bestaat die in tegenstelling met Peking meer voelt voor het
minder harde optreden van Moskou. In een rede uitte Tsjoe En-lai in Peking talrijke
felle beschuldigingen tegen Moskou's optreden in Vietnam en men zag hierin behalve
de zoveelste aanval op Rusland tevens een poging om de gematigden in Hanoi te
intimideren en de radicalen te helpen de macht weer volledig in handen te nemen.
Als Tsjoe En-lai dit zo openlijk doet, dan kan het haast niet anders of eerdere
niet-openbare pogingen hebben geen resultaat gehad; hetgeen weer betekent, dat
de Russische invloed sterk genoeg was om de Chinese druk te weerstaan. De
positie van Rusland werd zelfs beter, zoals bleek bij het bezoek van een economische
delegatie uit Noord-Vietnam aan Moskou en de bij die gelegenheid getekende
overeenkomst om de Russische militaire hulp te vergroten, en uit het afgesproken
bezoek van een Russische delegatie o.l.v. niemand minder dan Sjelepin, na de
jongste wisselingen in de Sovjet-hiërarchie de tweede man in de partij, aan de
Vietnamese hoofdstad. Het is nog te vroeg om te concluderen, dat Moskou de
overwinning al behaald heeft en als dit ooit zou gebeuren, blijft nog altijd de vraag:
hoe zal het zijn invloed gebruiken?

Vietnam
De pogingen om tot onderhandelingen te komen en zo verdere ontwikkeling tot een
groot conflict te verhinderen zijn in de afgelopen maand talrijk geweest en uitermate
verwarrend. Daar was allereerst een brief van Ho Tsji-Minh aan
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de voorzitter van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, de Italiaan Fanfani,
waarin Hanoi verklaarde te willen onderhandelen zonder dat de troepen der
Verenigde Staten eerst uit Zuid-Vietnam zouden moeten worden teruggetrokken;
deze brief zou overgebracht zijn door de oud-burgemeester van Florence, La Pira,
die hem tijdens een gesprek met Ho Tsi-Minh zou hebben ontvangen. Nadat dit
door Washington was bekend gemaakt, volgde prompt een ontkenning vanuit Hanoi.
Wat is er waar in dit hele verhaal? Indien er inderdaad een serieuze poging tot
onderhandelen is gedaan, waar is dan de fout gemaakt? Had Washington de
bombardementen op Noord-Vietnam onmiddellijk moeten stopzetten toen het op
de hoogte werd gebracht door Fanfani? In mei 1965 heeft Johnson een pauze in
de bombardementen ingelast met de bedoeling om na te gaan of Hanoi bereid was
te onderhandelen, maar er kwam geen reactie. Had Washington de
Noord-Vietnamese poging nog niet moeten publiceren? Nog niet zolang geleden is
aan de regering van de Verenigde Staten verweten, dat nu pas bekend werd, dat
anderhalf jaar geleden sprake was geweest van een poging van Hanoi om
besprekingen te voeren. Intussen is mede door deze affaire de positie van Fanfani
in de Italiaanse regering blijkbaar zo verzwakt, dat hij als minister van buitenlandse
zaken is afgetreden.
Paus Paulus, die reeds tijdens zijn opzienbarende bezoek aan de Verenigde
Naties een oproep tot de vrede had gedaan, drong nu aan op een bestand rond
Kerstmis in de hoop, dat hieruit onderhandelingen en tenslotte vrede zouden
voortkomen. Zowel de secretaris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant, als
president Johnson ondersteunden het Pauselijk initiatief, maar van Chinese zijde
werd alles bestempeld als een truc om zich te kunnen voorbereiden op een des te
heviger voortzetting van de oorlog en ook Hanoi reageerde afwijzend.
Vervolgens stelde de Vietcong voor om in de Kerstnacht gedurende 18 uren alle
vijandelijkheden te staken om de militairen de gelegenheid te geven de kerkdiensten
bij te wonen. Noch Saigon noch Washington wilden hierop ingaan, maar zij kwamen
wel met de mededeling dat de Zuid-Vietnamese en Amerikaanse legers een bestand
van 30 uren tegen de Vietcong in acht zouden nemen. Is men zo bang om een zo
voorname kwestie te bespreken met een instantie die men de iure niet erkent, maar
waarmee men de facto in een hevige strijd is verwikkeld?
Niet alleen namen beide partijen dit niet afgesproken bestand in acht, maar ook
staakten de Verenigde Staten gedurende deze periode hun luchtbombardementen
op het Noorden. Opmerkelijk is, dat na afloop van het bestand deze luchtaanvallen
niet werden hervat; er werd medegedeeld, dat dit geen gevolg was van de
weersomstandigheden - integendeel - maar er werd niet gezegd wat dan wel de
bedoeling was. Deze werd echter spoedig iets duidelijker. Zowel het Vaticaan als
de regering te Washington spannen zich tot het uiterste in om te komen tot
besprekingen. Vice-president Humphrey, de vertegenwoordiger der Verenigde
Staten in de Verenigde Naties, Goldberg, de reizende ambassadeur Harriman
reisden rond nieuwjaar de wereld door om overal de bedoelingen van Washington
te verduidelijken en te proberen wegen te vinden om tot onderhandelingen te komen
en verdere uitbreiding van de oorlog te voorkomen.
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Peking en Hanoi blijven echter tot nu toe afwijzend staan tegenover deze initiatieven
en ook in sommige andere hoofdsteden acht men het tijdstip niet gelukkig gekozen;
Parijs meent, dat de Verenigde Staten eerst communistisch China moeten erkennen
en in Londen acht men de invloed van Moskou in Hanoi nog niet sterk genoeg en
zou men liever wachten tot na de bovengenoemde reis van Sjelepin.
Het klinkt misschien eigenaardig, maar men gaat bij al deze vredespogingen uit
van de gedachte aan de gevaren die verbonden zijn aan de successen door de
Verenigde Staten op het slagveld in Zuid-Vietnam behaald. Als men zich in Hanoi
gaat realiseren, dat de verwachtingen van een spoedige overwinning in Zuid-Vietnam
niet in vervulling gaan, bestaat de mogelijkheid, dat Ho Tsji Minh zal proberen de
strijd uit te breiden naar Laos; een poging is reeds mislukt door het onverwachte
krachtige optreden van het Laotiaanse leger. Ook zou Peking zich intensiever met
de oorlog kunnen gaan bemoeien; het is bekend, dat het reeds enige tijd bezig is
de verbindingen tussen China en Noord-Vietnam te verbeteren, terwijl ook die in
Noord-Vietnam door China worden uitgebreid of hersteld. Dit kan natuurlijk zijn om
de bevoorrading van Ho's troepen veilig te stellen, maar ook om Chinese troepen
te sturen ter vervanging van Noord-Vietnamese afdelingen die naar Zuid-Vietnam
zijn gedirigeerd, of om zelf actief aan de oorlog te gaan deelnemen. China heeft
bovendien nog een andere mogelijkheid om de Verenigde Staten in grote
moeilijkheden te brengen, n.l. door te gaan optreden langs de grens met India. Beide
laatste mogelijkheden zouden rechtstreekse oorlog betekenen tussen de Verenigde
Staten en China. Welke houding zal Rusland in dat geval aannemen?
6-1-'66
J. Oomes
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Forum
Petrochemische industrie bij Noordzeekanaal
De recente plannen tot vestiging van een zeer omvangrijk petrochemisch industrieel
complex in het Noordzeekanaalgebied hebben al heel wat pennen in beweging
gebracht. Volgens de nu bestaande projecten zouden daarvoor beschikbaar gesteld
worden 1500 ha in de IJpolders ten westen van Zijkanaal F. Dit terrein zou dan
ongeveer de hele ruimte beslaan die omsloten wordt door genoemd zijkanaal, de
spoorlijn Amsterdam-Haarlem, de in uitvoering zijnde grote verkeersweg die van
de Velsertunnel langs de oostzijde van Haarlem naar het zuiden zal leiden, en aan
de noordkant door het Noordzeekanaal.
De bezwaren tegen dit plan concentreren zich voornamelijk op het gevaar van
luchtverontreiniging. Ongetwijfeld een reëel en een zeer ernstig gevaar. Maar het
lijkt mij toe dat andere aspecten van deze industriële vestiging daardoor onvoldoende
aandacht dreigen te krijgen. Onderstaande bijdrage is een poging om te komen tot
een veelzijdiger probleemstelling.

Ruimte
De petrochemische industrie is een echte massa-industrie en tevens een
basisindustrie, die alleen maar lonend kan zijn, wanneer enorme hoeveelheden
grondstoffen kunnen worden verwerkt en er grote aantallen nevenbedrijven in de
nabijheid worden gevestigd. Zulk een complex van bedrijven groeit zeer geleidelijk
en niemand kan nu al overzien hoever in dit bepaalde geval die groei zal gaan.
Volgens de publikaties zou het volledige plan van de Mobil Oil verwerking van 12
miljoen ton olie per jaar omvatten, maar de capaciteit van de geprojecteerde
pijpleiding bedraagt 20 miljoen ton en die kan tot 30 miljoen ton worden opgevoerd.
Deze getallen zijn kenmerkend voor de verwachtingen die omtrent de groei van dit
complex worden gekoesterd.
Het is dan ook op z'n minst zeer waarschijnlijk dat de toegezegde oppervlakte
van 1500 ha te gering zal blijken en in ieder geval moet men dus met een ruime
reserve voor verdere uitbreiding rekening houden, want als dit proces eenmaal aan
de gang is, kan het niet meer worden tegengehouden.
Waar zal dan die verdere ruimte gevonden moeten worden? Dat kan alleen maar
zijn in het aangrenzende noordelijk deel van de Haarlemmermeer.
Bovendien moet er een vestigingsgebied voor de werkkrachten gevonden worden.
Volgens bevoegde schattingen zouden er bij de bestaande opzet 20.000 arbeiders
nodig zijn, waarbij er dan nog 18.000 komen voor de verzorgende bedrijven. Met
de dienstensector erbij betekent dat een stad van ± 150.000 inwoners. Daar moet
ook ruimte voor gezocht worden. In de nabijgelegen steden Amsterdam en Haarlem
kunnen zij niet wonen, want daar heeft men nu reeds een ruimtetekort (Bijlmermeer!)
en die steden hebben bovendien nog werkkrachten te weinig om te voorzien in de
openstaande arbeidsplaatsen.
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Er wordt wel eens gespeculeerd op vestiging van de arbeidskrachten in het midden
en noorden van de provincie Noord-Holland. Wanneer grote massa's dagelijks
vervoerd zouden moeten worden naar bedrijven ten zuiden van het kanaal, zou dit
een zó grote belasting betekenen voor de tunnels onder dat kanaal, dat men in deze
richting zeker geen oplossing mag verwachten.
Onvermijdelijk zal men zich ondanks allerlei goede voornemens gedwongen zien
voor de arbeidskrachten woonruimte te scheppen ten zuiden van het Noordzeekanaal
en dan komt men weer terecht in de Haarlemmermeer en wel in het midden en
zuiden daarvan.
Vestiging van een grote petrochemische industrie aan de zuidkant van het
Noordzeekanaal betekent onherroepelijk het einde van het landelijk karakter van
de Haarlemmermeer. Het is evidente struisvogelpolitiek, voor die consequentie de
ogen te sluiten.
Die hardnekkige voorkeur voor deze zijde van het kanaal is onbegrijpelijk, wanneer
men zijn blik richt op de overzijde. Daar ligt, omsloten door de spoorlijn
Amsterdam-Uitgeest en de grote autoweg door de Velsertunnel naar het noorden,
een gebied van 5 à 6.000 ha, waarin de dorpen Assendelft en Westzaan de enige
woonkernen van betekenis zijn. Daar is ruimte voor een zeer groot industriecomplex.
En aan de andere zijde van genoemde spoorlijn is op korte afstand gelegenheid
voor de bouw van de bijbehorende woningen.

Arbeidskrachten
Het noordelijk deel van de provincie Noord-Holland is een streek met structurele
werkloosheid en een relatief groot geboorte-overschot, redenen waarom
West-Friesland zelfs tot probleemgebied is verklaard. De ontwikkeling van het
Noorderkwartier zou in hoge mate gestimuleerd worden door de groei van een groot
industrieel complex en omvangrijke woonkernen ten noorden van het
Noordzeekanaal. De tuinbouwbedrijven krijgen een afzetgebied op betrekkelijk korte
afstand en ook allerlei andere bedrijven van verzorgend karakter hebben daar dan
ruimere mogelijkheden.
Aan de zuidkant van het kanaal in het centrale deel van de Randstad is de situatie
juist omgekeerd. Daar ziet men geen kans om ook maar enigermate te voorzien in
de grote vraag naar arbeidskrachten.

Luchtverontreiniging
Dit punt heeft de meeste aandacht gehad en hoewel beweerd wordt dat zo'n
raffinaderij geheel ‘schoon’ kan zijn, is niemand hieromtrent geheel gerustgesteld.
Het begrip ‘schoon’ is daarvoor te onbepaald, over de aard van de gevat en en hun
gevolgen is nog maar heel weinig bekend en bovendien weet niemand welke
chemische bedrijven zo'n industrie in de loop van de tijd kan aantrekken.
Wanneer ondanks alle voorzorgen toch luchtverontreiniging of een ander hinderlijk
nevenverschijnsel van dergelijke aard optreedt, ligt dit industriecomplex in het hart
van Holland, precies tussen de grote bevolkingsagglomeraties van Amsterdam en
Zuid-Kennemerland wel zo ongelukkig mogelijk!
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De raffinaderijen van Pernis zijn soms tot in Den Haag te ruiken op een afstand
van ± 25 km. Nog kortgeleden had de tuinbouw in het Westland een schade van
vele miljoenen tengevolge van luchtverontreiniging. De tuinbouwgebieden van
Aalsmeer en Hillegom zouden op eenzelfde afstand komen te liggen van een
petrochemische industrie bij Halfweg. Het zou bepaald kortzichtig zijn deze dreigende
gevaren te negeren.
Bij vestiging aan de andere zijde van het Noordzeekanaal worden deze bezwaren
veel kleiner, vooral wanneer men rekening houdt met de overheersende windrichting
en met de kracht van de wind in deze streken. Natuurlijk moet het allerminst de
bedoeling zijn het met het ‘schoon’ maken van deze fabrieken dan maar niet zo
nauw te nemen. Dat blijft een hoogstnoodzakelijke eis voor de volksgezondheid.
Maar de gevaarlijke gevolgen van onverhoopt optredende hinderlijke
nevenverschijnselen zijn daar veel geringer.

Schiphol
Het ‘schoon’ maken van raffinaderijen vereist tot nu toe gewoonlijk de bouw
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van zeer hoge schoorstenen. Men kan wel hopen dat die in de toekomst niet meer
nodig zullen zijn, maar dat behoort dan tot het terrein van ‘wishful thinking’. Een van
de aanvliegroutes van Schiphol zal wijzen in de richting van Zuid-Kennemerland.
De kans is groot dat er bij vestiging van olieraffinaderijen aan de zuidkant van het
Noordzeekanaal op de duur een conflict zal ontstaan tussen de eisen van
luchtzuiverheid en veiligheid van het luchtverkeer. Dan zal het oordeel over de
tegenwoordige planologen, die de mogelijkheid van dat conflict niet hebben voorzien,
wel niet erg gunstig luiden.
Een vergelijking met de petrochemische bedrijven aan de Nieuwe Waterweg ligt
voor de hand. Daar heeft men deze industrie toch ook niet gevestigd naar de kant
van de Randstad, maar naar de andere zijde waar nog ruimte was. Waarom zou
men bij het Noordzeekanaal nu juist de verkeerde richting kiezen?
In het eerstgenoemde gebied hield men daarbij het bezwaar dat de overheersende
wind toch naar de grote woonkernen wees, maar in het Noordzeekanaalgebied is
de ligging juist bijzonder gunstig.
De pijpleiding vanaf de Nieuwe Waterweg naar het Noordzeekanaalgebied zal
iets langer moeten worden. Dat bezwaar lijkt technisch niet onoverkomelijk.
Anderzijds is de ligging van deze bedrijven aan de noordkant gunstiger t.o.v. de
gasen eventuele olievondsten in het noordelijk deel van Noord-Holland.
De bodem van IJpolders en Haarlemmermeer bestaat uit zeeklei, terwijl ten
noorden van het kanaal een uitgebreid veenlandschap ligt. Schijnbaar is dat een
bezwaar voor vestiging aan de noordzijde, maar dat bezwaar is inderdaad slechts
schijnbaar. Grote gebouwen moeten in beide gevallen toch gefundeerd worden op
palen, die reiken tot op de pleistocene ondergrond van vaste zand-lagen en die
bevinden zich aan beide kanten op een diepte van 20 à 25 m. Voor de
wooncomplexen komen in het midden van Noord-Holland allereerst de
droogmakerijen in aanmerking (in dit geval Wijde Wormer, Beemster en Schermer)
en daar vindt men ook kleigrond, juist als in IJpolders en Haarlemmermeer.
J. Hoek

De dertiger jaren door een rode loep
Communistische geschiedschrijving blijft een hachelijke zaak, vooral wanneer het
verleden beschreven wordt in de vorm van memoires. Toch geven communistische
geschiedenisboeken vaak een goed historisch beeld, niet in de zin van ‘objectieve
geschiedenis’, maar omdat zij duidelijk weerspiegelen welke denkbeelden en
meningen gelden op het moment dat de geschiedenis van het verleden beschreven
en becommentarieerd wordt. Met andere woorden, het is juist de interpretatie van
de communistische historicus die zijn geschiedschrijving zo interessant maakt. Ook
dit geldt van de memoire-schrijvers.
Wanneer men tegen deze achtergrond het eerste deel van de memoires van Paul
1
de Groot leest , vormt zijn boek een ongemeen interessante en boeiende lectuur.
Interessant en boeiend in meerdere opzichten, want Paul de Groot geeft niet alleen
een subjectieve visie op het verleden, hij legt ook de vinger op enkele
objectief-zwakke plekken die bij de beoordeling van de vooroorlogse Nederlandse
geschiedenis nogal eens verdoezeld worden, en tenslotte geeft de auteur ook enkele
1

Paul de Groot, De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen. - Uitgeverij
Pegasus, Amsterdam, 222 pp., f 8,90.
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behartigenswaardige visies op het wel en wee van de communistische
wereldbeweging.
Waar het gaat om memoires is de figuur van de schrijver in kwestie van enig
belang. Ter oriëntatie het volgende: de nu 66-jarige Paul de Groot werd in Amsterdam
geboren uit joodse ouders. Evenals zijn vader werd hij diamantbewerker, welk vak
hij vooral in Antwerpen leerde. In 1930 werd hij lid van het dagelijks bestuur van de
Communistische Partij in Nederland. Tijdens de oorlog maakte hij
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deel uit van de illegale redactie van De Waarheid en in 1945 werd hij secretaris van
de CPN. Hoewel hij slechts de lagere school bezocht, wist hij door zelfstudie een
tamelijk grote eruditie te verwerven, terwijl hij ook de moderne talen en het Russisch
beheerst.
Dit korte curriculum vitae van Paul de Groot lijkt misschien overbodig, in feite is
het hoogst belangrijk. Men heeft in Nederland namelijk nog altijd de overtuiging, dat
men de communisten hier te lande in twee categorieën kan opdelen: de
saloncommunisten (‘rode intellectuelen’) en de proletariërs (het ongeschoolde volk).
Paul de Groot valt niet onder een van beide categorieën onder te brengen. Hij staat
ergens in het midden, behoort tot de betere vakarbeiders, heeft een behoorlijke
algemene ontwikkeling (citeert graag Heinrich Heine) en is heel wel in staat
onderhoudende memoires te schrijven, al verraadt zijn stijl af en toe toch wel de
partijfunctionaris in hem. In De dertiger jaren (1930-1935) beschrijft hij zijn eigen
ervaringen op het gebied van de nationale en internationale politiek. Een tegelijk
boeiende en tragische tijd, waarin het fascistische gevaar van Duitsland steeds
dreigender werd, waarin de Komintern duidelijk tot verval kwam, waarin zich in de
Sovjet-Unie de eerste tekenen van het naderende stalinistische tijdperk aftekenden,
waarin werkeloosheid en stakingen een neerslag vormden van het financiële debacle
waarin de wereld zich gestort had.
Men kan niet verwachten, dat een partijfunctionaris als Paul de Groot in zijn
herinneringen aan dit tijdsbestek overal objectief te werk gaat. Veelal blijft zijn boek
polemisch, zeker wanneer het gaat over dissidente bewegingen binnen de
Nederlandse communistische partij, of wanneer hij de SDAP kan aanvallen. Die
aanvallen op de vooroorlogse socialisten zijn overigens niet altijd ten onrechte, al
wilde een in Vrij Nederland (d.d. 27 november 1965) verschenen kritiek op De Groots
boek dit doen voorkomen. Het vooroorlogse verzet tegen de fascistische tendensen
in Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland was niet bijzonder groot, óók niet
in de kringen der SDAP. De enigen die zich ideologisch - en dus principieel - tegen
het fascisme verzetten, waren de communisten, al was ook dit verzet zonder succes.
Ook dienaangaande is Paul de Groot in zijn memoires echter kritisch. Met name
de Duitse communisten beschuldigt hij ervan, dat zij een verkeerde taktiek tegenover
de nationaalsocialisten hebben toegepast. Daarmee ontluistert hij de mythe die in
Oost-Duitsland nog maar al te graag in stand wordt gehouden, dat het
communistische verzet tegen Hitler zo effectief is geweest. De beschuldigingen van
De Groot zijn echter wel effectief, temeer, daar hij zelf actief verzet pleegde vanuit
zijn onderduikadres in Nederland, terwijl de Oostduitse leiders zich veilig in Moskou
ophielden.
Men kan ook niet ontkennen dat de Nederlandse kritiek op de Duitse communisten
reeds vanaf het begin van de opkomst van Hitler is uitgesproken. De Groot geeft
daarvan in zijn memoires de talloze bewijzen die daarvoor nodig schijnen te zijn.
Nog interessanter is het echter wat De Groot schrijft over het anti-semitisme. Niet
alleen hekelt hij het in de Sovjet-Unie nog steeds latent aanwezige antisemitisme,
hij stelt het ook als ‘wezenlijk anti-marxistisch’ aan de kaak, en ‘ontmaskert’ tevens
de semitofilie als een verkapt anti-semitisme, een stelling waarin De Groot wel eens
van een scherp inzicht blijk zou kunnen geven.
Een onverdeelde bewondering voor de Sovjet-Unie heeft Paul de Groot trouwens
toch niet. Meerdere malen wijst hij op de starre mentaliteit die er heerste onder de
vooroorlogse Russische partijfunctionarissen. Een onverholen bewondering
daarentegen heeft hij voor de Bulgaarse communist Georgi Dimitrof, die nadat hij
aan zijn nazi-rechters ontkomen was, bijna hopeloze pogingen deed om de taktiek
van het internationale communisme te wijzigen, soepeler te maken.
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Paul de Groot geeft ook exact de datum aan waarop de persoonsverheerlijking
begon, en hij stelt er de inmiddels overleden Italiaanse partijleider Palmiro Togliatti
voor verantwoordelijk. ‘Op het
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Zevende Wereldcongres werd voor het eerst op internationale schaal de propaganda
voor de persoon van Stalin ingeluid. Bij de opening (25 juli 1935 - sch.) had Palmiro
Togliatti een begroeting aan Stalin voorgesteld onder de aanhef: “Aan kameraad
Stalin, de leider, de leraar en de vriend van het proletariaat en de onderdrukten van
de gehele wereld”’.
In zijn voorwoord schrijft De Groot: ‘In zekere zin beschouw ik dit als een
persoonlijke verantwoording, ook in kritische geest, van mijn activiteit. Bij voorkeur
de hand in eigen boezem stekend, heb ik mij bij mijn overdenkingen niet door
overwegingen van prestige of het onderstrepen van eigen gelijk laten leiden, doch
uitsluitend door de behoefte aan licht en waarheid’. Dat is meer dan hij in dit eerste
deel van zijn memoires waar heeft gemaakt. De schrijver komt op bijna iedere
bladzijde weer tevoorschijn als de man die ‘het wel gezegd had’. Dat wil zeggen,
dat Paul de Groot uiteindelijk toch de opportunist is waarvoor men hem in Nederland
houdt.
Want al is het waar, dat de Nederlandse communisten bijna altijd hun sectarisch
karakter hebben behouden (wat Paul de Groot beslist zal ontkennen), het
partijbestuur heeft zich in het verleden toch altijd geconformeerd aan Moskou, of
daar nu Lenin, Stalin of Chroesjtsjov heerste. Op het stuk hiervan lezen wij in dit
eerste deel nog niets. Het is mogelijk, dat pas de volgende delen hiertoe aanleiding
zullen geven. Die volgende delen zullen enkele interessante data moeten bevatten:
de zuiveringen in Rusland, het pact met Hitler, het ontstaan van de satellietstaten,
de dood van Stalin, het neerslaan van de Hongaarse revolutie, het ideologisch
conflict. Hoe zal Paul de Groot dit alles aan de Nederlandse lezer kunnen ‘verkopen’?
Waarmee echter niet gezegd wil zijn, dat het eerste deel van zijn memoires niet
de moeite waard is. Het tegendeel is waar. Al was het alleen maar omdat deze
uitgave een teken is van het feit, dat de Nederlandse communisten langzamerhand
een plaats in het maatschappelijk bestel van ons volk gaan krijgen. Daar zijn zowel
zij alsook de anderen mee gediend. Die plaats hadden de communisten zich
trouwens ook tijdens de oorlog verworven. Terecht. Maar even terecht verloren zij
haar weer enkele jaren na de oorlog. Over het waarom en hoe zullen wij dan
misschien in de volgende delen van De Groots memoires kunnen lezen. We zijn
meer dan benieuwd.
Jan P. Schuyf

Nieuwe Nederlandse literatuur
De jaarwisseling levert nooit veel nieuwe boeken op. Toch vallen er nog wel enkele
titels te vermelden.
Cees Nooteboom verzamelde weer een aantal van zijn kronieken uit de Volkskrant
onder de titel Een nacht in Tunesië (Bezige Bij).
Jacq Firmin Vogelaar die vorig najaar als romancier debuteerde, liet nu bij dezelfde
uitgever zijn eerste gedichtenbundel verschijnen Parterre, en van glas (Meulenhoff).
Hij is ook één van de vele medewerkers, zowel Nederlandse als Vlaamse, aan
de 11e aflevering van het literaire jaarboek Vandaag (Bruna). Een pocketuitgave
die een beeld beoogt te geven van de stand van de Nederlandse èn Vlaamse
literatuur. Rozerood is de titel van de nieuwste roman van Helma Wolf-Catz (Contact),
die speelt in 1566. Rozerood is de naam van een Rederijkerskamer.
Van Hans Bouma en Daaldreef verschenen nieuwe bundels poëzie, resp.
Langzamerliefde (De Graafschap) en Dorp gestolen (Desclée de Brouwer).
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Al verschillende malen zijn er bloemlezingen verschenen uit de jaargangen van
het roemruchte Amsterdamse studentenweekblad Propria Cures. Ontkledingen en
klein-vuil (Polak en Van Gennep) bestrijkt de periode 1955-1965.
De nieuwe roman van Remco Campert is getiteld Het gangstermeisje (Bezige
Bij). De westernliefhebbers zullen bedrogen uitkomen, want het boek gaat
hoofdzakelijk over een schrijver die over een gangstermeisje schrijven wil, wat maar
niet wil lukken; afgewisseld door buiten het verhaal staande Beckettachtige
fragmenten, zonder diens humor.
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Tenslotte enige interessante herdrukken. In de Witte Olifantreeks (Van Oorschot)
Zondagsrust van Frans Coenen; als paperback herdrukte Boucher De Grootvorstin
van Michele Ondei en als Kramer pocket (Van Hoeve) verscheen een
ruimtevaartverhaal van Willem Bilderdijk, getiteld Eene aanmerkelijke luchtreis.
Jaco Groot

Beeldende kunst in België
Victor Servranckx en Paul Joostens
Servranckx is door een kleine groep altijd vereerd geweest als dé abstracte schilder
van België. Nog juist voor zijn dood, bij gelegenheid van de grote retrospectieve in
het museum van Elsene, heeft hij het mogen meemaken dat velen zich openlijk tot
die cultus bekeerden. Dit enthousiasme is hem echter te veel geweest. Op 11
december, de week voor het einde van zijn tentoonstelling, is hij op achtenzestig
jarige leeftijd gestorven. De tentoonstelling in Elsene was als het ware zijn testament.
Servranckx zelf heeft zijn werk altijd als zijn eigenlijke bestaan beschouwd. Hij voelde
zich als het medium waardoor de epifanie van geest en stof, de vergeestelijkte
materie, tot stand kwam. Toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat dit medium
altijd wat troebel is geweest, nooit helemaal gericht op de zaak zelf die het wilde
dienen. Servranckx is altijd tussen zijn werk en de kijker blijven staan. Misschien is
dat de reden waarom ik er een zekere gêne tegenover blijf ondervinden. En dan
bedoel ik niet alleen de onrijpe erotische verbeeldingen, die men te licht als kosmisch
interpreteert, maar het gehele oeuvre in zijn slechts schijnbaar uiteenliggende
facetten. Dit betekent niet dat Servranckx een onbelangrijke figuur zou zijn, historisch
niet, en ook intrinsiek niet. Men hoeft niet eerst de jaartallen na te kijken om sommige
van zijn werken te waarderen. Veel ervan blijft nu nog onmiddellijk toegankelijk.
Vooral de kleine gouachen, die hij spontaan neerschreef, vind ik zeer aantrekkelijk.
De verzorgde catalogus met talrijke reprodukties en teksten van J. Lacomblez en
Maurits Bilcke (met uitvoerige citaten van Servranckx zelf) vormt een waardig
afscheid van deze kunstenaar.
Van een tijdgenoot van Servranckx, de zonderlinge Paul Joostens (1899-1960),
werd in de eerste helft van januari te Antwerpen een beperkte retrospectieve
gehouden. Aan M. Seuphor schreef Joostens in 1926: ‘Mijn artistieke loopbaan
eindigt in 1923. Sindsdien overleef ik mezelf’. Dit was op de tentoonstelling te zien.
Ze bestond bijna uitsluitend uit meer recent werk, zijn fameuze ‘poezeloezen’, ‘lolita's
avant la lettre’ (Walravens), waarin zijn Memling-heimwee gekruist wordt met zijn
ervaringen in het havenkwartier. Veel goed werk was er naar mijn gevoel niet bij.
Hinderlijker nog dan op de tentoonstelling Servranckx werd men hier geconfronteerd
met een intiem-persoonlijk conflict dat niet in algemene symbolen werd
geobjectiveerd. Dit conflict situeert zich zoals bij Servranckx op de snijpunten van
een abstracte visie en de concrete beleving, maar het is breder gestoffeerd met
religieuze, mystische, erotische en artistieke obsessies. Tussen de vele
mogelijkheden die hem verleidden, heeft Joostens voor geen enkele weten te kiezen.
En hij was ook niet sterk genoeg om zich de luxe van die ‘onbepaaldheid’ te kunnen
permitteren. Ze was geen bewuste keuze, maar onmacht.

Cy Twombly, Alan Davie, Peter Brüning en Jan Cobbaert
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Naast de bovengenoemde retrospectieven werden er in Brussel een paar
opmerkelijke, zij het niet opgemerkte, tentoonstellingen georganiseerd. Peter Brüning
had een tentoonstelling in het cultureel centrum van Ukkel en een in de galerie van
de S.A. Cogeime in de Meunierstraat. Brüning (1929) is een talentvol exponent van
de nieuwe figuratie in Duitsland. Na aanvankelijk in de zin (en onder invloed) van
Twombly een persoonlijke, nerveuze schriftuur te hebben beoefend, evolueert hij
nu naar een meer precies in kaart brengen van het moderne menselijke landschap.
Deze laatste uitdrukking is dan letterlijk op te vatten. Hij schildert geografische
kaarten die er als biologische diagrammen uitzien.

Streven. Jaargang 19

485
De mooie, kleurrijke, prenten die de Engelse schilder Alan Davie (1920) in de galerie
Aujourd'hui liet zien, liggen aan de tegenpool van Brünings cartografische precisie.
Alan Davie is een van die schilders die hun eigen wereld opbouwen en hun eigen
tijd scheppen. Met een innemende zelfzekerheid en een aanstekelijke opgeruimdheid
plaatst hij in een overvloed aan helle kleuren telkens terugkerende rituele tekens,
waarrond zich het bestaan van het schilderij ordent.
Cy Twombly (1929) is een Amerikaan die zich in Rome gevestigd heeft. In 1961
reeds stelde hij in Aujourd'hui tentoon; hij is dus niet helemaal een onbekende meer.
Op zijn jongste tentoonstelling poneerde hij zich definitief met zijn subtiele krabbels,
die, naar het schijnt, overeenkomen met die van een tweejarig kind. De schilderijen
van Twombly, alle van vrij groot formaat, bestaan uit een min of meer effen fond,
vroeger meestal wit, nu vaak zilvergrijs, waarop potloodkrabbels en kleurstrepen
zijn aangebracht. De samenhang van die krabbels en strepen is niet duidelijk, maar
het is evident dat er een samenhang is. Het lezen ervan is belangrijk, ook al begrijpt
men niet wat men leest. Ik weet niet of ik die intrigerende werken juist interpreteer,
mij lijken ze een soort schrifttekens voor te stellen die door gemis aan enige concrete
omschrijving universeel geworden zijn. Ze moeten en kunnen nog drager worden
van een vrije interpretatie. Ze willen evenmin iets voorstellen als de krabbels van
een kind. Maar wie betwijfelt het dat er in de krabbels van een kind een heel verhaal
steekt? Alleen is het verhaal hier duidelijk niet dat van een kind.
Na de mooie tentoonstellingen van Lismonde en Laenen in de kleine zalen van
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel kwam in januari Jan Cobbaert (1909)
aan de beurt. Hij werd destijds in Streven (maart, 1958) door A. Deblaere voorgesteld.
Gevoelig als Cobbaert is voor het ‘moment’ in de schilderkunstige evolutie, heeft
zijn werk sindsdien wel enkele uiterlijke metamorfosen ondergaan, maar zijn kloeke
schriftuur, die hem ergens in de buurt van de Cobragroep houdt, is intact gebleven.
Op een andere manier dan dat van Twombly is ook zijn werk verwant met de visie
van het kind, waarvan het de ongekunsteldheid, maar nu ook, meer dan vroeger,
de geheime angst uitdrukt.

Kunstwerken door de staat aangekocht in 1965
Sinds 1957 heeft de Belgische Staat de goede gewoonte, de kunstwerken die in de
loop van het voorbije jaar door aankoop of legaat zijn verworven te laten zien. Dit
wordt dan meestal een pijnlijke manifestatie die elk jaar dezelfde malaise verwekt
en dezelfde vragen oproept, waarop iedere maal ook de inleider van de
tentoonstelling - dit jaar M. Ducha-teau - probeert een antwoord te geven: de
democratische staat beschikt niet over normen om de kwaliteit van de kunstwerken
te onderscheiden. Haar beginsel is dat van de verdelende rechtvaardigheid waarbij
beschouwingen betreffende de kwaliteit de toepassing van dit beginsel slechts
kunnen temperen. Deze kroniek biedt niet de ruimte om de geldigheid van dit
antwoord te onderzoeken. Ik wil alleen maar vaststellen dat de vraag nog nooit
serieus werd gesteld en dat er nog nooit serieus werd geprobeerd een antwoord
op te geven. De reactie op deze manifestatie is trouwens even armzalig. Om maar
één vraag op te halen: waaraan ligt het dat het museum van Mariemont jaar na jaar
een prachtige collectie aanwinsten laat zien, waarbij vergeleken de musea van
Antwerpen en Brussel maar een pover figuur slaan? Tenslotte zou het goed zijn,
geloof ik, de catalogus, waarvan nu al veel werk wordt gemaakt, uit te breiden tot
een informatief jaarboek over de gehele volledige kunstpolitiek van de staat, waarin
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bijvoorbeeld vermeld zouden worden de tentoonstellingen in het buitenland, de
deelname aan de biënnales van Venetië, Parijs, Sao-Paolo (het departement voor
schone kunsten organiseert jaarlijks een vijfentwintigtal tentoonstellingen), de
publikaties, enz.

Kunst van heden, Arman, Raveel
Tot 6 februari is in het P.V.S.K. te Brussel de tentoonstelling Kunst van heden in
België te zien. Na een rondreis van
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meer dan een jaar houdt ze nu op te bestaan. We hadden het er vroeger over. Voor
februari zijn nog een tentoonstelling van Arman en van Roger Raveel voorzien.
Arman hoort thuis in de context van het Parijse ‘Nieuwe Realisme’, dat kunst wil
maken met de objecten zelf uit de dagelijkse omgeving. Hij debuteerde in het spoor
van de Staël en Poliakoff. Maar reeds op zijn eerste tentoonstelling in 1955 waren
de beloften te zien van zijn later werk: een paar kleine grafische bladen, gemaakt
met de stempels die hij dagelijks op het kantoor hanteerde. Hij was op dat idee
gekomen door een artikel van Sandberg over de typografische experimenten van
Werkman. In 1959 ontdekt hij, min of meer toevallig, het object. Terwijl hij door het
breken van een met verf gevulde fles een ‘accident’ op zijn doek probeerde te
produceren, zag hij dat de scherven het niet slecht deden, en liet ze liggen. Sindsdien
is hij dit experiment blijven herhalen in zijn colères, verbrijzelde voorwerpen, zijn
accumulations, opeenstapelingen in plexiglazen dozen van soortgelijke dingen,
radertjes, flesjes, doosjes, vorken, revolvers, gasmaskers, zijn coupes, zorg-vuldig
in schijfjes gesneden voorwerpen, als preparaten voor een microscoop. Hij wil
daarmee - en hij slaagt ook in deze opzet - een nieuwe realiteit zichtbaar maken.
Iets te simplistisch zou men ze kunnen samenvatten als het tezamen bestaan van
vele identieke dingen, waarmee dus ook het probleem van de identiteit, de uniciteit,
de kwantiteit en de persoonlijkheid wordt gesteld.
Arman formuleert die vragen op een agressief-actuele wijze, maar ik geloof dat
het de vragen zijn die de schilders altijd hebben bezig gehouden en die ook voor
een rasschilder als Roger Raveel de drijfveer van zijn schilderkunst vormen. Hij
versmaadt het niet op gezette tijden een paal of gordijn, een stuk spiegel of een
heel raam in zijn schilderijen aan te brengen. En dat nog vóór de tijd dat dergelijke
gebruiken ‘in’ waren. Ze beantwoorden bij Raveel aan een evidente, zij het moeilijk
te omschrijven noodzaak. De schilderkunst van Raveel is overigens zo zuiver
schilderkunstig, dat ze uitermate weerbarstig is voor literaire analyse. En zelfs
picturaal vraagt ze niet geanalyseerd te worden omdat bij Raveel een schilderij zich
niet als schilderij poneert maar als schilderkunstige aanwezigheid, een aanwezigheid
die ik niet kan nalaten ‘gezond’ te noemen in de volste betekenis van dit woord.
Men kan er in ademen.

Animisten en surrealisten
Op 13 februari tenslotte wordt in het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen
een tentoonstelling De generatie van 1900 - animisten en surrealisten geopend,
waarover ik op het moment dat ik deze kroniek afsluit, nog geen verdere gegevens
heb.
G. Bekaert

Beeldende kunst in Nederland
Clair-obscur houtsneden uit drie eeuwen
In het Rotterdamse Museum Boymans-Van Beuningen wordt nog tot en met 6
februari een opmerkelijke tentoonstelling gehouden van clair-obscur houtsneden,
d.w.z. houtsneden van verschillende blokken in kleuren gedrukt. De expositie is
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zeer omvangrijk (bijna 300 werken) en geeft een compleet beeld van deze toch echt
wel fascinerende grafische techniek (te beginnen met de Duitse en Italiaanse
meesters uit de 16e eeuw als Hans Baldung Grien, Lucas Cranach de Oude, Ugo
da Carbi en Nicolo Boldrini tot aan de laatste beoefenaars ervan in de 18e eeuw in
Engeland, John Baptist Jackson en John Skippe). Zeer belangrijk zijn de clair-obscur
houtsneden van Hendrick Goltzius uit Haarlem en Christoffel Jegher uit Antwerpen.
In een inleiding tot de (gestencilde) catalogus staat Carlos van Hasselt uitvoerig stil
bij de opkomst, de bloei en het in onbruik raken van de markante techniek en
verklaart hoe nu eigenlijk een clair-obscur houtsnede tot stand komt (de attributen
en de verschillende ‘produktie-stadia’ zijn ook op de tentoonstelling te zien). Van
vele (doorgaans bijbelse of mythologische) voorstellingen zijn drie of vier afdrukken
in wisselende kleuren aanwezig (o.m. in
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diverse gradaties grijs, groen, rood en bruin).
De tentoonstelling werd georganiseerd door het Institut Néerlandais te Parijs. Een
groot aantal nummers is afkomstig uit de verzameling van de Nederlander F. Lugt
te Parijs, die de expositie opende. De Rotterdamse tegenvoeter van grote exposities,
zoals bijv. het Prentenkabinet van het Rijksmuseum die regelmatig organiseert,
verdient alle lof.

Kunst in warenhuizen
Na een succesvolle manifestatie enkele maanden geleden heeft de Rotterdamse
Kunstkring met en in het gebouw van het Rotterdamse warenhuis Ter Meulen
opnieuw een verkooptentoonstelling van moderne kunst georganiseerd onder het
motto: Kunst voor u, kunst van nu. De expositie duurt nog tot eind februari. Het is
plezierig dat hiermee het loffelijk initiatief van De Bijenkorf, waar men al jarenlang
af en toe tentoonstellingen houdt op de meubelafdelingen, navolging heeft gevonden.
In de praktijk blijkt dat exposities als deze wel degelijk stimulerend kunnen werken
op de belangstelling voor en de aankoop van moderne beeldende kunst.

Een fase in vazen
Het aantal bedrijven in ons land dat regelmatig in eigen huis (bijv. in de kantine) ook
voor publiek toegankelijke tentoonstellingen organiseert, is uiterst gering. De
constatering dat Steendrukkerij De Jong daaronder excelleert doet door dit feit te
weinig recht wedervaren aan de Hilversumse drukkersfamilie. Er moet

een vergelijking met het buitenland aan te pas komen om ten volle te beseffen hoe
opmerkelijk en hoe goed gepresenteerd de talloze activiteiten zijn die men

in het kleine, maar smaakvol ingerichte en zeer hanteerbare zaaltje bij de Kei (nu
al jarenlang) ontplooit. De exposities van De Jong zijn vrijwel steeds merkwaardig.
In Streven van maart 1965 noemde ik al de tentoonstelling van afdrukken van door
Kelly verzamelde houten drukletters, sindsdien ‘exposeerde’ a-dynamicus Wim T.
Schippers geuren (o.m. van potlood en sinaasappel) en hingen er tientallen
tekeningen van James Bond (ingezonden t.g.v. de Bruna-prijsvraag ‘Dag, lieve
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James Bond’). Nu is dan de beurt aan Pieter Groot met z'n fase in vazen 1895-1925,
een verzameling vazen, die hij gedurende de laatste jaren heeft opgebouwd door
aankopen op het Waterlooplein in Amsterdam en op verschillende veilingen. Groot
heeft zich hierbij beperkt tot Nederlandse vazen uit de Jugendstil- of Art
Nouveau-periode, een kunstrichting die lange tijd versmaad is maar waarvoor de
belangstelling momenteel weer duidelijk toeneemt.
Groot zegt zelf over zijn curieuze passie: ‘Wel hoofdzakelijk gedreven door
nieuwsgierigheid naar merken onder vazen, die niet waren thuis te brengen, is deze
verzameling tot stand gekomen. Gefascineerd door dat onbekende, zocht ik
maandenlang dagelijks op markten en veilingen, in uitdragerijen en winkeltjes - de
hele omgeving infecterend met potten van 1895-1925. Dan komen er ook weken
dat je geen pot meer zien kunt, totdat je weer eens een héél mooie tegenkomt. Het
boekje van Van Gelder
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wordt gevonden met zijn beschrijvingen van pottenbakkers en hun merken en je
gaat kijken in de kelders van de musea. Je ontdekt dan, dat een breed overzicht
van de ceramiek uit de jaren 1895 tot 1925 moeilijk te vinden is of misschien wel
geheel ontbreekt.
Ik geloof dat de vaas wel de meest ideale afspiegeling is van een periode; zowel
de monumentale als de toegepaste kunst komen er in tot uiting. Daarom misschien
ook is deze verzameling, waar de Amsterdamse School hier en daar om een hoekje
kijkt, een springplank. Rietveld en Piet Zwart zijn er als eens afgesprongen’.
Groot is al verzamelend van zoeker geworden tot kenner van vazen en potten uit
een tijdperk dat begon in het laatste kwart der negentiende eeuw toen men, na bijna
twee eeuwen van navolging en smaakverarming ‘met minder beschroomdheid den
voet op nieuwe wegen zette’. Ik hoop dat niets u zal tegenhouden om voor 11 februari
nog even te gaan kijken. ('s-Gravelandseweg 19, alleen op werkdagen 10-11.30 en
14-17 uur).

Nieuwe vormen van ceramiek
Vooral Museum Boymans-Van Beuningen in Rotterdam en het Prinsenhof te Delft
beijveren zich al jarenlang een zo groot mogelijk publiek in contact te brengen met
de in ons land op hoog peil staande moderne ceramiek. Belangrijk waren ook de
overzichtstentoonstelling ‘Nederlandse pottenbakkers nu’ (in 1963 in het Haagse
Gemeentemuseum gehouden) en de tentoonstelling in de tuin van het Arnhemse
Gemeentemuseum (zomer 1965). In het Amsterdamse Stedelijk Museum is bijzonder
weinig van onze jonge pottenbakkers te zien geweest, maar gelukkig is daarin nu
verandering gekomen. In december en januari nl. vond in dit museum de expositie
‘Nieuwe vormen van ceramiek’ plaats, waaraan door twaalf kunstenaars is
deelgenomen en die ceramisch werk omvatte dat afwijkt van het min of meer
traditionele gebruiksgoed en waarin volgens de samenstellers met behoud van de
specifieke ceramische eigenschappen gezocht wordt naar meer autonome vormen.
Dat behoud van de specifieke ceramische eigenschappen is soms wel eens moeilijk
te aanvaarden: het werk van met name Huub Gommans en Kees van Renssen is
duidelijk sculpturaal. De grens met de beeldhouwkunst is zeer dichtbij en is naar
mijn gevoel in een aantal gevallen al overschreden.
Kenmerkend voor alle deelnemers aan de tentoonstelling is het feit dat de laatste
jaren mèt de groeiende technische vaardigheid ook de behoefte is gekomen aan
meer zelfstandige vormen, die niet per se aan een functie gebonden zijn. Bij sommige
pottenbakkers is dit een logische reactie op de dagelijkse routine van het draaien
van gebruiksvoorwerpen.
Op deze boeiende, goed ingerichte expositie troffen me vooral de dierfiguren van
Hans de Jong en Lies Meyers-Cosijn, de aan de plantenwereld ontleende vormen
van Marianna Franken, de trollen van Sonja Landweer en het werk van Johan van
Loon. Bij het doorbladeren van de voortreffelijke catalogus viel het me op hoe veel
de Amsterdamse kunsthandel Ina Broerse al voor de jonge pottenbakkers heeft
gedaan.

Wetenswaardigheden
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De stichting Openbaar Kunstbezit (postgiro 1665, Amsterdam) is in januari aan haar
1
tiende jaargang van cursussen in kunstwaardering begonnen . Voor het eerst zijn
de radio- en de televisiecursus gecombineerd. Er zijn veertig radiolessen (een per
week) en twintig lessen via de televisie (een per veertien dagen). De kosten van
deelneming bedragen f 11,75. Daarvoor ontvangt men behalve de teksten van de
gesproken toelichtingen per maand vier kleurenreprodukties en twee zwart-wit
bladen. Daarenboven krijgt men een mededelingenblad, een kaart die de houder
gedurende het hele jaar permanent gratis toegang geeft tot meer dan

1

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen is aan zijn vierde jaargang. Jaarlijks brengt het 28
kleurenreprodukties met commentaar, dat in een aangepaste versie over radio en televisie
wordt uitgezonden. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 150 Fr. (te storten op p.c.r. 999.20 van
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen te Antwerpen).
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vijftig Nederlandse musea, een ringband voor de reprodukties, het recht om
kunstboeken tegen kostprijs te kopen en de kans op het winnen van een authentiek
kunstwerk (elk jaar worden een paar honderd kunstwerken onder de abonnees
verloot).
In een interview met Hans van den Bergh in het dagblad Het Parool heeft Kees van
Iersel, artistiek leider van de toneelgroep Studio gezegd, dat begin 1966 op enkele
zondagmiddagen een programma van Becket-stukken in het Amsterdamse Stedelijk
Museum zal worden gebracht. Hiermee worden de plannen van mr. De Wilde, die
ik in Streven van '65 al aanstipte, werkelijkheid. Om de afstand tussen spelers en
museumbezoekers zo klein mogelijk te houden worden er geen podia gebouwd en
zal het publiek van de ene museumzaal naar de andere moeten gaan om de
verschillende stukken en fragmenten (o.a. Krapp's last tape, Komen en gaan, Eh
Joe, Cascando, Woorden en muziek, Acts without words 1 and 2) te zien.
De Haagse gemeenteraad heeft met dertig tegen tien stemmen besloten een afgietsel
van het beeld ‘Large Locking Piese’ van Henry Moore (zie Streven van juni en juli
1965) aan te kopen voor een bedrag van f 375.000,-. Tegen dit besluit is van vrij
veel kanten hevige oppositie gerezen, o.m. gezien het feit dat Den Haag worstelt
met een begrotingstekort van vele miljoenen guldens. De Boerenpartij te Den Haag
heeft nu de koningin verzocht het raadsbesluit nietig te verklaren. Ze acht de aankoop
in strijd met het algemeen belang.
Dr. S.H. Levie, directeur van de Amsterdamse historische musea heeft op een
persconferentie verklaard, dat in maart in museum Willet Holthuysen een expositie
zal worden gehouden van de sinds 1964 verkregen aanwinsten van dit museum en
van de Waag. Deze tentoonstelling omvat schilderijen, meubelen en sculpturen. In
Willet Holthuysen zullen voorts op bescheiden schaal huisconcerten worden gegeven
in de muziekkamer op de benedenverdieping.
Voor de twee historische musea van Amsterdam (De Waag en Willet) is 1965
een goed jaar geweest. Het bezoek aan de Waag steeg van 16.000 personen in
1962 tot 32.000 in 1965. Voor Willet waren de cijfers resp. 5.000 en 17.000 (dank
zij de fameuze expositie ‘Binnen zonder kloppen in de pruikentijd’).
De gemeente Utrecht heeft een bijzonder initiatief ontwikkeld: ze gaat een
permanente expositie van hedendaagse kunst inrichten. B. en W. hebben de raad
voorgesteld hiervoor een speciale functionaris te benoemen, die over een
aankoopbudget van f 100.000,- zal beschikken. Op deze wijze wordt een poging
gedaan het beleid inzake (de aankoop van) moderne kunst te onttrekken aan de
vooral conserverende benadering die nu eenmaal primair is bij de meeste musea.
Men wil uitingen van hedendaagse beeldende kunst aankopen die de
levensgevoelens van onze tijd tot uitdrukking brengen.
Er werken in ons land (meestal in het verborgene) enkele stichtingen en instellingen
ter bevordering van kunst, kunstzinnige vorming e.d. Het leek mij goed u deze maand
een van die stichtingen te noemen, de Nederlandse stichting voor kunstzinnige
vorming, sinds januari 1965 gevestigd in het prachtige huis Randenbroek te
Amersfoort (herbouwd en bewoond door Jacob van Campen), directeur de heer J.
Meulenbelt. De lasten van deze particuliere instelling worden gedragen door de
rijksoverheid. In het bestuur hebben vertegenwoordigers zitting van een groot aantal
culturele verenigingen en instanties. De stichting heeft ten doel te bevorderen dat
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de kunstzinnige vorming van de jeugd en van volwassenen de haar toekomende
plaats krijgt in opvoeding en volksontwikkeling. Men houdt zich bezig met het
opbouwen van een (goed gedocumenteerde) inlichtingendienst, alsmede met studie
en onderzoek, streeft naar verruiming van de publiciteit rondom kunstzinnige vorming,
houdt conferenties, bevordert kadervorming en werkt aan een goede communicatie
binnen een net van consulenten. Er ligt voor deze stichting nog een uitgestrekt
terrein braak.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Godsdienst
Frederick Franck
Met het oog op het vaticaan (het Concilie gezien door een
buitenstaander).
Ned. vert. Sante Brun, De Fontein, Utrecht en Westland, Merksem
(Amboboeken), 232 pp., 82 ill. van Frederick Franck zelf, 1965.
Frederick Franck, tekenaar en schrijver, geboren in Maastricht, nu genaturaliseerd
Amerikaan, raakte in het najaar van 1962 dermate geïmponeerd door de
openingstoespraak van het tweede Vaticaanse concilie door Paus Joannes XXIII
dat hij boeken en schilderijen in de steek liet en naar Rome vloog met het nogal
vage en nauwelijks voorbereide idee ‘bisschoppen te gaan tekenen’. In het begin
viel dat zeker niet mee, maar dank zij de steun van enkele progressieve geestelijken
werden langzamerhand heel wat weerstanden tegen ‘het anachronisme van de
tekenstift’ overwonnen. Uiteindelijk slaagde hij - buitenstaander en niet-Katholiek er zelfs in tijdens besloten en zwaar bewaakte vergaderingen te tekenen, een enkele
maal oog in oog met Paus Joannes of Paulus VI. Zijn 82 tekeningen (merendeels
portretten) die in het boek zijn afgedrukt, werden ook in enkele landen - waaronder
Nederland - geëxposeerd. Gedurende de eerste zittingsperiode van het Concilie
kwam bij Franck het verlangen op z'n belevenissen en gevoelens op schrift te stellen.
In het begin van z'n boek beperkt de tekst zich in feite tot het weergeven van de
omstandigheden waaronder hij zijn tekeningen maakt, maar gaandeweg wordt z'n
verhaal geëngageerder en interessanter, vooral tijdens de ziekte van Joannes, die
zich tegen het eind van de eerste zitting duidelijk openbaarde. De inmiddels naar
de Verenigde Staten teruggekeerde Franck vloog direct na het bekendworden van
het overlijden van Paus Joannes weer naar Rome, woonde de
begrafenisplechtigheden bij, bleef in Rome voor de pauskeuze van Paulus VI en
voor de tweede en derde zitting van Vaticanum II. Zijn voortreffelijk geschreven
boek is vervuld van zorg voor de gang van zaken op het Concilie, is bij vlagen
uitermate optimistisch, maar is aan het eind toch ook niet gespeend van
realiteitsbesef. Franck neemt waar nodig steeds stelling tegen bijv. wonderlijke
machinaties aan het eind van de derde zittingsperiode, maar is realistisch genoeg
om ook te verklaren dat er in Rome heel wat is gebeurd, al was het maar in de
geesten van veel deelnemers aan het Concilie. Francks boek is bijzonder boeiend,
zijn tekeningen (waarvoor hij van Joannes een medalje kreeg) zijn raak en onthullend.
Het is jammer dat de beslissende vierde zitting niet in het boek wordt behandeld.
Paul Mertz

D. Mous
Verwondering over God en de mens
Patmos, Antwerpen, 1965, 100 pp., ing. F. 50.
Door een groep leken opgesteld (naar de nogal cerebrale stijl te oordelen
vermoedelijk eerder mannen dan vrouwen), wil dit boekje andere leken helpen om
een synthese te vinden tussen geloof en wereld. Geen theologen, geen exegeten
zijn hier aan het woord (hierin juist ligt de verdienste, maar ook soms het tekort van
het werkje), maar leken die bidden en vele anderen in hun gebeden willen betrekken.
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Alphons Timmermans
Bijbelverhalen Oude Testament
Nieuwe Testament
Illustraties Toos Koedam. Uitg. Helmond, Helmond, 120 pp. per deeltje,
f 6.90 per deeltje.
Hoewel wij in het algemeen geen speciale vermelding maken van herdrukken, willen
we deze 10e druk van de Bijbelverhalen onder uw aandacht brengen. Zoals schr.
zelf zegt, heeft hij deze boekjes in verband met de nieuwe inzichten helemaal
opnieuw verteld en geïllustreerd. Het zijn prachtige en zeer aansprekende vertelof leesboekjes geworden. Zeer aanbevolen.
R.S.

Oosterse Kerk en het Concilie
Do-C dossiers, Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1965, 111 pp., f 5.90,
bij intekening f 4.90.
Indien men de opheffing van de banvloek wederzijds tussen Rome en de Orthodoxie
beschouwt als iets meer dan een folkloristisch interessant gebeuren, zal een nadere
kennismaking en verdieping van de kennis van de Oosterse Kerken zeer welkom
zijn. Dit nummer (V) van de Do-C dossiers is daarbij een voortreffelijke leidraad.
Het geeft zowel feitelijke informatie alsook een doordringen in de mentaliteit en
geloofshouding. Wie in de stukken van het Concilie de interventies van Patriarch
Maximos IV Saigh heeft gevolgd, weet dat zijn woorden altijd zorgvuldige overweging
waard zijn. Zo ook hier zijn verhandeling over de patriarchen.
G. Adriaansen

Jean Daniélou, Heidense heiligen uit het Oude Testament
De Koepel, Roosendaal, 109 pp., f 6,90.
Daniélou komt in zijn werken dikwijls terug op de verhouding tussen ‘algemene’ en
‘bijzondere’ openbaring, o.a. in de te Parijs uitgegeven boeken: Le mystère du salut
des nations 1946, Le mystère de l'Avent 1948, Essai sur le mystère de l'histoire
1953, Les saints paiens de l'A.T. 1956. Een synthese van zijn ideeën over dit
onderwerp vindt men in een studie: Le problème théologique des religions in Archivio
di Filosofia, Roma 1956.
De bedoeling van dit zeer interessante werkje, dat een boeiend inzicht geeft op
verschillende Bijbelpassages, is een beeld te schetsen van de heiligen van het
eerste verbond, Abel, Henok, Daniël, Noë, Job, Melkisedek, Lot en de koningin van
Sheba. Hij vraagt zich af waarin de heiligheid kan hebben bestaan van hen die noch
de joodse noch de christelijke openbaring hebben gekend. Zijn antwoord is dat zij
de eerste etappe vormen van de opvoeding der mensheid door God, welke de
geschiedenis van het heil in wezen is. Aldus strekken zij tot voorbeeld voor de eerste
etappe van de opvoeding door God, welke door de geschiedenis van iedere mens
in beeld gebracht wordt. Zo vormt dit werkje een belangrijke bijdrage tot de
missie-theologie, welke uit de reeks van verbonden de eenheid van Gods plan tracht
vast te stellen.
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P. Grootens

Handbuch der Pastoraltheologie Bd. I Schriftleitung
Herder - Verlag, Freiburg, 1964, 450 pp.
In aansluiting bij de pastorale oriëntatie van Vaticanum II heeft een team van vier
theologen (F.X. Arnold, K. Rahner, V. Schurr, L.M. Weber) de uitgave aangevat van
een vijfdelig werk dat, in tegenstelling met vele vroegere werken over hetzelfde
onderwerp, niet een verzameling kerkrechtelijke voorschriften of pastorale recepten
wil zijn, maar een echt theologische reflexie op het veelvormige actuele kerkelijke
leven in de huidige historische kairos. Deze eerste band omvat twee delen, een
inleiding tot de definitie van de pastoraaltheologie als praktische theologie (de
geschiedenis ervan en de eigen aard) en een eerste uitwerking van deze definitie
als theologie van de zelfverwerkelijking van de Kerk, waarbij haar hoofdfuncties
zowel theologisch als sociologisch belicht worden. Ongetwijfeld wordt dit ‘Handbuch’
een standaardwerk. Daarom moet de hoop uitgedrukt worden dat bij de voorbereiding
van de volgende delen de dialoog tussen pastoraalsociologie en -theologie op elk
onderdeel bevruchtend zou inwerken. De eerste band geeft nog te zeer de indruk
van een nefaste arbeidssplitsing, waarbij de theoloog in zijn kamer blijft en de
socioloog op straat. Ook de paragrafen over de missie dienen in dit licht (en rekening
houdend met het Conciliedecreet) enigszins herschreven te worden.
J. Kerkhofs
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Gaalyahu Cornfeld
Pictorial Biblical Encyclopedia
A visual guide to the Old and New Testaments
Mac Millan, New York, (importeur Van Ditmar, Amsterdam), 1964, 720
pp., f 75.60.
Deze encyclopedie geeft in alfabetisch gerangschikte artikelen, niet gesigneerd, de
moderne stand van de Israëlische bijbelstudie weer. De geleerden concentreren
zich op de geografische, historische en archeologische achtergrond - minder op de
theologie - en, zoals de titel vermeldt, betrekken in hun studie ook het Nieuwe
Testament. Er zijn 814 illustraties en kaarten, alle in zwartwit en meestal klein van
formaat. De druk zou beter hebben gekund. Dat er naar dit soort werken vraag is,
kan blijken uit het feit dat, terwijl de oorspronkelijke uitgave in 1964 in Tel Aviv
verscheen, deze Amerikaanse uitgave reeds in hetzelfde jaar gereed kwam.
R.S.

Jacques Dournes, m.e.p.
Le Père m'a envoyé
Réflexions è partir d'une situation missionnaire (Coll. Parole et Mission,
no. 8). Cerf, Paris, 1965, 254 pp., N.F. 12.
In dit werk geeft J. Dournes - de reeds bekende auteur van Dieu aime les païens,
Aubier, 1963, - een existentiële en aldus diepere reflexie op de zending van de Kerk.
Het boek is verdeeld in drie delen volgens het kosmisch en heilshistorisch dynamisme
van de goddelijke zending die haar oorsprong vindt in de Vader (I), haar ontplooiing
in Christus en in de Kerk (II), en haar voltooiing in de terugkeer naar de Vader (III).
A. Van der Beken

D. Nothomb
Un Humanisme africain. Valeurs et pierres d'attente
Editions Lumen Vitae, Bruxelles, 1965, 283 pp., F. 195.
Dit werk is de vrucht van jarenlange studie en persoonlijk contact met de
Munya-Rwanda. S. inventariseert de fundamentele dimensies die het leven van de
Rwandese mens bepalen, wijst met een loyale objectiviteit op de gebreken en
tekorten van de traditionele levensvisie en geeft dan de elementen van een christelijk
antwoord dat de traditionele levensharmonie tot een christelijke harmonie laat
openbloeien. De laatste paragraaf van ieder hoofdstuk - gewijd aan deze ‘harmonies
chrétiennes’ - draagt het stempel van een schematische synthese van zowat geheel
de theologie. De auteur is zich van dit summier karakter wel bewust. Dit neemt
echter niet weg dat men zich ernstig de vraag kan stellen of het voor het ogenblik
niet meer nut zou hebben over te gaan tot detailstudies van een eventuele afrikaanse
theologie, en de uitdrukking ervan na te gaan in functie van het snel evoluerende
Afrika van vandaag.
R. De Haes
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Filosofie
P.J. Roscam Abbing
Beroepsethiek
(Aula-reeks), Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1965, 363 pp.
Prof. Roscam Abbing is sinds 1958 protestants-kerkelijk hoogleraar te Groningen
waar hij o.a. christelijke ethiek doceert. Hij is getroffen door het probleem dat door
de grote massa hun dagelijkse arbeid feitelijk beschouwd wordt als staande naast
hun godsdienstig leven. In dit werk wil hij daarom een bezinning geven op het
evangelische arbeidsethos.
A. In het eerste deel geeft S. een zeer heldere analyse van de situatie van de
mens in zijn arbeid: Wat is het motief, de structuur, de beleving van zijn arbeid. Deze
analyse werd verricht vanuit een ethische belangstelling en met ethische
oordeelvellingen, die in het algemeen gemeengoed van christenen en humanisten
zijn. Het gezonde eigenbelang is een motief waarom men arbeidt, nl. om geld te
verdienen en zo in het nodige en nuttige te voorzien. Maar arbeidend kan men niet
alleen het eigenbelang, doch ook het groepsbelang, een gemeenschappelijk belang
dienen uit plichtsbesef in de gemeenschap. Volgens Gods bedoeling is echter het
belangrijkste motief, dat met de twee anderen verbonden moet zijn, nl. dat men
arbeidt uit liefde tot de naaste. Deze naastenliefde kan in vele beroepen incognito
werken zonder dat dit aan het wezen van de liefde afbreuk behoeft te doen. Verder
kunnen er zich allerlei omstandigheden voordoen die maken dat het beroepswerk
de liefde niet

Streven. Jaargang 19

493
uitsluitend dient maar tegenwerkt. Dit is het geestelijk lijden der liefde. Uit ethisch
oogmerk is niet alleen het motief van de arbeid van belang. Ook de vorm van de
arbeid verdient de aandacht. Hier speelt de gehoorzaamheid een grote rol, die de
kwestie der verantwoordelijkheid en die van het persoonlijk-creatieve van de mens
als het vrije subject van zijn arbeid met zich meebrengt. Behalve de rationele en de
voluntatieve inhoud van het arbeiden is er nog de emotionele kant, de beleving, het
facet van het gevoel tijdens de arbeid. De vraag is immers hoe een arbeidende
mens lust en onlust of m.a.w. vreugde en leed moet doorleven en wat de rol is die
de eigenlijke passie bij de arbeid speelt: arbeidsvreugde door ethisch arbeidsdoel,
relatief recht van reflexie op zichzelf, de beleefbaarheid van de spirituele vreugde.
B. Het tweede deel brengt de belichting op de arbeid vanuit het Evangelie. De
mens is het doel van inspanning en arbeid en in dit verband behandelt S. wat de
betekenis is van arbeiden voor God, tegen de boze en terwille van een cultuurtaak.
Wat de mens behoeft zijn de primaire levensbehoeften, genot, arbeid, volwassen
worden, religie. Het geheel van deze factoren maakt de zin van het leven uit. De
weg die tot dat doel leidt, is volgens S.: a) kerkelijk gemeentewerk, b) technisch,
maatschappelijk en cultureel werk. Dus de weg leidt steeds naar de medemens en
is altijd een weg van liefde, die steeds gebaand en gegaan wordt namens God en
de Kerk. De vorm waarin dit gebeurt is die van gehoorzaamheid aan Gods roeping,
een gehoorzaamheid die niet vreugdeloos is, maar blijde vrije dienst in medewerking
met de arbeid van God. Zo beleeft de arbeidende mens dit alles als volledig christen,
die ook zijn rust christelijk kan plaatsen, omdat door Christus de arbeid een zodanig
karakter heeft gekregen, dat zij niet strijdig is met vrede en rust.
C. De christen in zijn beroep is tijdens de analyse en de belichting nog niet geheel
uit de verf gekomen. S. vindt het daarom nodig in een derde deel: De Praktijk, nog
meer aandacht te besteden aan het arbeidsmilieu van de werkende mens, aan
bepaalde werkomstandigheden en aan enkele praktische bijkomende factoren.
Daarom gaat S. eerst na waarin iemands christen-zijn praktisch van invloed kan
zijn op het geheel van zijn werk. Verder wil hij onderzoeken welke organisatievorm
voor diens arbeid het meest geschikt is gezien vanuit de christelijke gemeente.
Tenslotte duidt hij de meest gewenste organisatievorm, gezien vanuit de
verantwoordelijkheid van de overheid, aan.
Het voorgaande is slechts een heel schetsmatig overzicht van het aan bezinning
zo diepzinnige werk van Prof. Roscam Abbing. Deze bezinning draagt natuurlijk
sterk het stempel van de protestantse visie op de Godmens verhouding; maar mij
dunkt dat voor iemand die zich vanuit katholiek standpunt met de arbeidsethiek zou
willen bezighouden - de grote lijn daartoe is reeds getrokken door Teilhard de Chardin
in zijn Le milieu divin - in het hier aangeprezen werk een goede leidraad ligt.
P. Grootens

Gabriel Marcel
Die Menschenwürde und ihr existentieller Grund
Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1965, 206 pp., D.M. 9.80.
Sinds Gabriel Marcel in 1964 met de vredesprijs van de Duitse Boekhandel vereerd
werd, is er bij onze oosterburen meer dan ooit belangstelling voor de Franse wijsgeer,
wiens bezielend cosmopolitisme overigens welbekend is. Hier krijgen we nu een
vertaling van de Engelse conferenties die door hem in de Verenigde Staten gehouden
werden, voor de William James-stichting aan de universiteit van Harvard. Al de
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belangrijke thema's van Marcel's wijsbegeerte komen ter sprake, maar dan met
bijzondere convergentie naar de existentiële grond van de menselijke waardigheid.
Deze bijna autobiografische presentatie van een hoogst vitale wijsbegeerte is
misschien voor een goed begrip ervan niet zó onontbeerlijk als de uitgever meent.
Toch is dit boekje een enig middel om te verwezenlijken hetgeen zo veel lezers
verlangen: zonder al te veel moeite en in korte tijd iets te weten omtrent een filosofie
waarover iedereen spreekt, en dan nog wel rechtstreeks van de bron.
A. Poncelet

Denis de Rougemont
Als Uzelf
Lemniscaat, Rotterdam, 1965, 236 pp.
Deze bundel opstellen over de liefdesmythen is een vervolg op vroegere studies
van de Rougemont, met name op L'amour et l'occident. Het is een vervolg omdat
Als Uzelf oudere thema's uitdiept en de lijnen doortrekt naar nieuwere verschijnselen
en nieuwere literatuur. Het is echter ook een correctie op vroegere visies.
Verschillende van deze correcties hadden al een aanzet gevonden in de tweede
uitgave van L'amour et
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l'occident. Denis de Rougemont, voortgekomen uit de personalistische school van
Mounier, oefent onmiskenbaar een grote invloed uit op het huidige denken over
liefde, erotiek, sexualiteit. Het was echter niet de bedoeling van de Rougemont
naspeuringen te doen in een sector van het menselijke leven, maar hij meent dat
hij langs zijn weg, het onthullen van de dialectiek van liefde en persoon, greep heeft
gekregen op wezen en dynamiek van de westerse mens. Zijn ‘voorspellingen’ in de
uitgave van L'amour et l'occident van 1939 over het dreigende katastrofale conflict
zijn op benauwende wijze bewaarheid geworden. In dit nieuwe boek zoekt hij verder
naar het conflict tussen eros en agape bij figuren als Nietzsche, Kierkegaard en
Gide. Hij analyseert met het oog daarop drie grote passieromans van de 20e eeuw:
Nabokovs Lolita, Musils Der Mann ohne Eigenschaften en Pasternaks Dokter Zjivago.
De tegenstelling tussen de huwelijksliefde die de persoon opbouwt, en de tragische
passie die een doodsdrift in zich herbergt, zijn het uitgangspunt geweest voor de
Rougemont. In allerlei mythen heeft de westerse mens de afstand en de spanning
van die twee beleefd. De auteur voelt ook aan dat er een vrij nieuw streven bestaat
die tegenstelling op te heffen. Het is opvallend hoeveel de jongste literatuur zich
bezighoudt met de huwelijkssituatie, daarvan uitgaat, die ondervraagt soms met het
materiaal van de oude mythen. De Rougemont wekt in dit boek de indruk dat hij
zich bevindt nog net een fase terug. Misschien ook tracht de Rougemont als ‘oude’
personalist de gerichtheid van de mens op de ander meer te herleiden tot de in zich
zelf berustende persoon (wat kan blijken uit de titel Als Uzelf) dan jongere wijsgerige
richtingen dat menen te kunnen doen. Maar zijn inzichten hebben al blijk gegeven
van zo'n vitaliteit dat ze nieuwe ontwikkelingen konden meemaken.
W. Pisa

Moraal
Ignace Lepp
Veranderend normbesef
vert. M. Vandewalle (Levensaspecten). Lannoo, Tielt-Den Haag, 1965,
304 pp., F. 98.
De moraaltheologie verkeert in volle ombouw. Een vijftal jaar geleden publiceerde
S., een vooraanstaand en origineel Frans psychiater, die in zijn jeugd, zoals hijzelf
verklaart, een overtuigd marxist geweest is, een bijdrage tot de uitbouw van een
nieuwe moraal. Hij tekent deze als dynamisch, want de natuur van de mens ligt
meer in de toekomst dan in het verleden, als open voor elke vorm van werkelijkheid,
als personalistisch en tevens gemeenschapsgericht. Zij zal haar grondslag vinden
in de liefde, die zowel natuurlijke edelmoedigheid kan betekenen als een
bovennatuurlijke deugd. Deze fundamentele beginselen, verwerkt in het eerste deel,
worden dan op verschillende domeinen praktisch toegepast. Zo behandelt S. onder
meer de morele houding tegenover het leven, de arbeid, het bezit, de staatsvormen,
de seksualiteit en het huwelijk. In zijn geheel lijkt ons het boek van ongelijke waarde.
Het bevat naast uitstekende bladzijden als die over de arbeid, soms goedkope
generalisaties zoals bij het bespreken van het probleem van de echtscheiding, en
gebruikt wel eens voorbijgestreefde begrippen als ‘de massa’. De vertaling is soms
wat strak. Uitdrukkingen als zedelijk geweten, moreel geweten, die erg dikwijls
voorkomen, doen te veel denken aan het Frans.
L. Braeckmans

Streven. Jaargang 19

P. Chauchard
Pour une sexualité responsable
Amour et contraception Mame, Tours, 1965, 295 pp.
Vanuit de liefde als fundament van het huwelijk en via een dynamische visie op de
menselijke natuur komt S. tot een principieel afwijzen van elke vorm van contraceptie,
waarbij gebruik gemaakt wordt van technische, mechanische of chemische middelen.
Speciaal kant het boek zich tegen de pil, waarvan de auteur affirmeert dat ze de
liefde doodt en de vrouw berooft van haar authentiek mens-zijn. De natuurlijke
opdracht van de mens bestaat er juist in de sexualiteit zo te beheersen en in het
leven in te bouwen, dat de soms noodzakelijke onthouding erkend wordt als een
element van de liefde. Door een methodische ontwikkeling van de controle van de
hersenen over zijn erotische en sexuele krachten vervult de mens de opdracht
waarvoor de evolutie van het leven hem plaatst: de sexualiteit te vermenselijken en
te verpersoonlijken. Deze grondgedachte wordt hernomen over de verschillende
hoofdstukken, waarvan er vroeger reeds enkele als artikelen verschenen waren.
Tegen de opwerping dat zijn oplossing van het geboorteprobleem wel erg idealistisch
lijkt, wijst S. op de ervaring van gezinnen in Frankrijk en Overzee die deze natuurlijke
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methode met goed gevolg hebben toegepast. Het is een oprecht boek, geschreven
door een gezagvol psycho-fysioloog, en het brengt zeker een waardevol element
bij in het binnenkerkelijk debat over het geboortenprobleem. Het is daarenboven
menselijk geschreven en bevat o.i. een zeer mooi hoofdstuk over de verhouding
celibaat - huwelijk.
L. Braeckmans

J.M. Reuss
Les grandes lignes d'une pédagogie sexuelle
(Etudes Religieuses, 768), Pensée Catholique, Brussel, 1965, 142 pp.,
abonn. F. 130.
De auteur van deze brochure, de hulpbisschop van Mainz, die door zijn interventies
over het huwelijk op Vaticanum II voldoende bekend werd, tekent hier de grote lijnen
van een harmonieuze sexuele opvoeding. De volwassene die jonge mensen moet
leiden, zal uitgaan van het besef dat de seksualiteit een goddelijke gave is, gericht
op de vervolmaking van de persoon en op de groei van de gemeenschap. Hieruit
ontstaan dan ook de specifieke verplichtingen van dit levensgebied. Na de eigentijdse
mogelijkheden tot seksuele opvoeding te hebben besproken, ontwikkelt S. enkele
schemata die aangepast aan verschillende leeftijd kunnen gevolgd worden bij het
verlenen van deze opvoeding. Het werkje kan veel dienst bewijzen.
L. Braeckmans

L.M. Weber
Mysterium Magnum
(Quaestiones Disputatae). Brand, Hilversum-Antwerpen, 1965, 155 pp.,
ing. F. 130.
Drie essays. Het eerste handelt over de natuur van het huwelijk en schetst, na een
uiteenzetting van de kerkelijke documenten in dit verband, de evolutie die het begrip
aan het doormaken is; het staat tenslotte stil bij de huidige problematiek omtrent de
vorm van de echtelijke verbintenis, de huwelijksdoeleinden en de
huwelijksvruchtbaarheid. S. weet dat hij geen concrete oplossing kan bieden, maar
ziet in een dynamische visie op de natuur van het huwelijk de richting voor een
mogelijk antwoord. Het tweede en derde essay confronteren respectievelijk de
seksualiteit en het ongehuwde leven met het huidige mensbeeld. De latijnse titel,
en het feit dat het boekje oorspronkelijk opgenomen werd in een reeks die handelt
over betwiste vraagstukken, de quaestiones disputatae, toont aan dat het werkje
bedoeld is voor gelovigen met een zekere theologische vorming. De Duitse uitgave
werd besproken in Streven, april 1964, p. 1005.
L. Braeckmans

Geschiedenis
G. Sanders
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Licht en Duisternis in de christelijke grafschriften
Bijdrage tot de studie der Latijnse metrische epigrafie van de
vroeg-christelijke tijd
(Verh. Kon. VI. Acad. Wet. Lett. en Schone Kunsten, Klasse der Lett., nr
56). - 2 delen, Paleis der Academiën, Brussel, 1965, LXIII - 1058 bl.
Vijf jaar geleden publiceerde Dr. Sanders zijn Bijdrage tot de studie der Latijnse
metrische grafschriften van het heidense Rome. Onder de impuls van zijn meester
en patroon Prof. P. Lambrechts heeft de onvermoeibare en veelbelovende docent
van de Gentse rijksuniversiteit hetzelfde thema uitgewerkt voor de christelijke
grafschriften. Laten wij reeds onmiddellijk uiting geven aan onze immense
bewondering voor het hier gepresteerde werk. Dit meer dan duizend bladzijden
dikke boek met zijn 4193 voetnoten, volgepropt met eruditie en gesteld in een
keurige, vaak dichterlijke taal, is een meesterwerk in zijn genre. De auteur begrenst
zelf zijn onderwerp tot de Latijnse metrische christelijke gedichten, - die hij telkens
metrisch vertaalt - hoofdzakelijk tussen het begin van de vierde en het midden der
zevende eeuw, waarbij hij echter voortdurend grafschriften uit vroegere of latere
perioden betrekt; daarenboven wijdt hij hoofdzakelijk zijn aandacht aan de begrippen
‘licht’ en ‘duisternis’ en aan de aanverwante themata. Nu is het uiterst interessant
de gegevens en conclusies van de twee studies, die respectievelijk over de heidense
en over de christelijke grafschriften handelen, met elkaar te vergelijken; de auteur
heeft trouwens strikt dezelfde indeling van themata behouden, al zal hij het deel
over het positieve voortbestaan na de dood, in zijn eerste studie in 150 bladzijden
afhandelen, maar er in zijn tweede studie 540 bladzijden aan wijden. Evenmin als
de afbeel
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dingen in de katakomben, geven deze grafschriften een summa van het geloof der
christenen, een volledig credo: het is immers een funeraire kunst. In vergelijking
met de heidense grafschriften treffen in de christelijke vooreerst de zekerheid van
het voortbestaan, en vervolgens de ‘gemeenschapsbeleving in zaligheid’. Wat de
thema's van licht en duisternis aangaat, is er eveneens een scherpe tegenstelling:
‘in de christelijke grafverzen is het ware bestaan mét het oord van licht geëmigreerd
naar een land waarop God de aarddonkere poorten van de dood ontsluit’ (bl. 926).
Een uitvoerige bibliografie, lange tabellen van de duizenden gebruikte grafschriften,
een exhaustieve index van namen en zaken en een lang Frans résumé verhogen
de waarde van dit revelerende boek.
M. Dierickx

Karel van Isacker S.J.
Het Daensisme. 1893-1914
Tweede herziene druk. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1965,
236 pp., 12 pltn., ing. F 190.
In het forumstuk dat E. De Jonghe aan de eerste druk van dit werk wijdde in Streven
(april 1959, p. 686-688) schreef hij terecht: ‘Het Daensisme van pater Van Isacker
is een eerlijk, moedig maar kwellend boek. Men is beschaamd over deze
geschiedenis’. Voor de tweede druk heeft de auteur met de pen in de hand zijn hele
boek rustig doorlopen en talloze meestal kleine veranderingen aangebracht, die
vaak alleen de taal of de stijl, maar ook dikwijls de toon en de inhoud wijzigen. Zo
laat de auteur de ondertitel weg van de eerste druk: ‘De teloorgang van een
onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen’. Dank zij enkele
onuitgegeven stukken en verscheidene intussen verschenen studiën kon de auteur
belangrijke correcties aanbrengen, vooral wat de Romereis van Daens en wat de
maatschappelijke geschiedenis aangaat. Het besluit is minder omslachtig dan in de
eerste druk en komt er nu kordaat voor uit ‘dat de verantwoordelijkheid voor deze
verdeeldheid (in de katholieke opinie) niet bij de Daensisten lag, die slechts hun
eigen weg gingen nadat de conservatieven hen afstootten’; de onchristelijke
praktijken van de conservatieven stelt hij overbloemd aan de kaak. Noteren wij nog
dat de trouwens niet te talrijke voetnoten nu onderaan op de bladzijden, en niet
meer achteraan in het boek zijn opgenomen.
M. Dierickx

Propylaen-Weltgeschichte
Eine Universalgeschichte o.l.v. Golo Mann, e.a. Band: Bilder und
Dokumente
door K. Danz en W. Mitte. Im Propyläen Verlag, Berlin-Frankfurt-Wien,
1965, 574 pp., 1072 afbeeldingen waarvan 43 in kleuren, 10 facsimilé's
en 7 krtn, geb. DM. 130.
Met deze tweede supplementband wordt de Propyläen-Weltgeschichte waardig
afgesloten. De veertien hoofdstukken volgen enigszins de gang van de tien delen;
alleen is hier een volledig hoofdstuk voorbehouden voor bijv. China, voor Indië, voor
de Islam, enz. Het merkwaardige van dit deel bestaat hierin dat de lezer van uit de
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afbeeldingen vertrekkend tot een veel scherper inzicht in de geschiedenis komt.
Een groot deel van de eersterangs platen zijn totaal onbekend en nieuw, en geen
enkele komt in de rijke illustratie van de vroegere tien delen met het supplementdeel
Summa Historica voor. Voor de oudste perioden gaat een kaart vooraf, waarop alle
cultuurplaatsen staan aangeduid, en dan volgen de prima reprodukties op dit
couchépapier, meestal zwartwit, maar ook af en toe in kleuren. Het is een genot
deze band door te bladeren en als het ware rechtstreeks kennis te maken met het
voorbije verleden. De platen zijn begeleid van een uitvoerig commentaar, zodat zij
volledig tot hun recht komen. Luchtfoto's helpen oude cultuurplaatsen terug te vinden
terwijl oude documenten begeleid van een overschrift en een vertaling meer
rechtstreeks contact geven met de auteurs ervan. Vooral de aandacht voor de mens
in al zijn verschijningen leidde de keuze van de platen. Zo is dit laatste deel een
voortzetting en tevens een waardig slot van de Propyläen-Weltgeschichte geworden.
M. Dierickx

G. Renson
Beknopte geschiedenis van Gaasbeek
Staatsdomein Gaasbeek, s.d., 24 pp.
In deze kleine brochure schetst de conservator van het beroemde kasteel en
staats-domein Gaasbeek de geschiedenis van het kleine dorp Gaasbeek, maar
geeft ook enige summiere aanduidingen over het veelbezochte kasteel, dat sinds
1921 staatsdomein is geworden.
M. Dierickx
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Saeculum Weltgeschichte
in 7 delen uitgegeven door H. Franke e.a. Bd. 1: E. Bayer, e.a.
Ursprung und Frühkulturen
Primäre Zentren der Hochkultur Weltgeschichtliche Berührungszonen
Herder-Verlag, Freiburg-Basel-Wien, 1965, XXIII-696 pp., 40 pl., 119 ill.,
17 krtn., geb. DM. 73.
In dit tijdschrift bespraken wij reeds de niet-geïllustreerde tiendelige Historia Mundi
met de twee aanvullende delen: Weltgeschichte der Gegenwart, en ook de luxueus
geïllustreerde eveneens tiendelige Propyläen-Weltgeschichte, met ook twee
aanvullende delen. Waarin verschilt nu deze zevendelige nieuwe Wereldgeschiedenis
van haar twee voorgangsters? Sinds 1950 verschijnt het tijdschrift Saeculum.
Jahrbuch für Universalgeschichte, het voornaamste historisch tijdschrift dat principieel
de hele wereldgeschiedenis bestrijkt. De equipe van dit tijdschrift heeft zich tot doel
gesteld in een voortdurend onderling contact de hele universele geschiedenis te
herdenken als een eenheid, die wij pas sinds de 18e eeuw begonnen aan te voelen,
maar die wij op onze dagen allen ervaren. Twee grondprincipes leiden de
uiteenzetting: vooreerst, het contact-principe beduidt tevens een chronologische
gelijktijdigheid van bijv. de Helleense en de Indische culturen, maar ook de
chronologisch uiteenliggende maar vergelijkbare ‘gelijktijdigheid’ (in de zin van
Toynbee) van bijv. de oud-Oosterse en de oud-Amerikaanse beschavingen.
Vervolgens geeft dezelfde thematiek de volheid van het realiseerbaar ‘menszijn’ in
alle culturen weer door thema's uit te werken als God en mens, heerschappijvorm,
wetenschap en techniek, rechtsordening, economische en sociale structuren,
literatuur en beeldende kunsten. Terwijl de Historia Mundi eer losse hoofdstukken
van een grote groep medewerkers gaf, en de Propyläen-Weltgeschichte enige
interessante kapittels uit de wereldgeschiedenis uitkoos, zal deze Saeculum
Weltgeschichte een gestructureerde, samen doordachte en tot een grote eenheid
verwerkte universele geschiedenis bieden. Zij brengt dus iets volledig nieuws. Deze
eerste band toont ons een mooie verwezenlijking van de opzet. Na een eerste
hoofdstuk over de oorsprong van de vroegere beschavingen, behandelen specialisten
de geschiedenis van het Tweestromenland, het Nijldal, het Indusdal, het dal van de
Gele Stroom en de Polynesische en oud-Amerikaanse hoogculturen, waarop dan
een derde deel volgt over contactzones als het oosten van de Middellandse Zee,
Iran-Kaukasus, Europa-Siberië, en de vroegste betrekkingen tussen Azië, Amerika
en Polynesië. De kaarten en platen sluiten volledig aan bij de tekst, terwijl een
beknopte bibliografie, tijdtafels en een index de bruikbaarheid verhogen.
M. Dierickx

Eug. De Bock
Verkenningen in de eerste helft van de negentiende eeuw
De Sikkel, Antwerpen, 1965, 160 pp., 8 pl., ing. F. 180.
De zeer belezen auteur, die reeds verscheidene historische werken op zijn naam
heeft, gaat hier grasduinen in het letterkundig leven van Zuid-Nederland (of België)
in de eerste helft van de negentiende eeuw. Talrijke schrijvers met hun talloze
pennevruchten defileren voor ons. Het is geen hooggeleerd exposé, maar dit losse
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verhaal met zijn talrijke anecdoten en onbekende details stelt deze tijd buitengewoon
levendig voor. Een uitvoerige bibliografie van 12 bladzijden en een personenregister
besluiten dit essay.
M. Dierickx

E. Haherkern en J.F. Wallach
Hilfswörterbuch für Historiker
Mittelalter und Neuzeit
2 Aufl., Francke Verlag, Bern, 1964, 678 pp., geb. Zw. F. 68.
Dit naslagwerk is voor historici onontbeerlijk, maar zal ook vele anderen goede
diensten bewijzen. Het bevat een 30000 steekwoorden, vaktermen vooral op
staatkundig en rechterlijk gebied vanaf het begin der middeleeuwen tot op onze
dagen. Zo vindt u erin wat de Friese termen etten en grietenij betekenen, of de
middeleeuwse ambtenaren amman, meier, drost, baljuw, voogt en supan. Parlement,
zo lezen wij, kan een vergadering van baronnen of van volksvertegenwoordigers
betekenen, maar vóór de Franse revolutie ook het opperste gerechtshof in Frankrijk
en de Nederlanden zijn. Wat annaten en tienden zijn, of het verschil tussen een
bulle en een breve staat hier vermeld. Exchequer krijgt twee volle kolommen en
Court vijf kolommen met een zestigtal soorten Courts. Staten-Generaal in de
Nederlanden en later in Noord-Nederland wordt uitvoerig beschreven, zoals wat de
Franse Pairs en de Britse Peers zijn. Dit historisch hulpwoordenboek, dat reeds in
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1935 verscheen, is in deze tweede uitgave van 1964 niet alleen grondig verbeterd
maar ook volledig bijgewerkt. Hoe de Duitse Bundesrat of het Europees parlement
van Straatsburg is samengesteld en functioneert, welk het verschil is tussen een
kolchos en een sowchos enz. staat duidelijk aangegeven. Maar zoek in dit boek
geen informatie over cultuur, kunst, economie of godsdienst. Voor de hele
staatkundige organisatie en het rechtswezen echter van de laatste vijftien eeuwen
in Europa en soms ook daarbuiten is dit naslagwerk van primordiaal nut.
M. Dierickx

Alfred Leroy
Quinze siècles de vie monastique
Comment ont-ils vécu? Comment vivent-ils? Spes, Paris, 1965, 267 pp.,
ing. 12 N.F.
Leroy, die reeds verscheidene boeken over kunst en cultuur op zijn naam heeft,
biedt ons hier een levendig essay aan over zeven monastieke orden: de
Benedictijnen, de Trappisten, de Kartuizers, de Franciskanen, de Augustijnen, de
Karmelieten en de Dominikanen. Hij schetst het leven van de stichters, de regel en
levenswijze van elk soort monniken, hun geschiedenis en hun apostolaat, en geeft
tamelijk veel over de huidige toestand van elk dezer orden. Het leeuwenaandeel
gaat naar de Benedictijnen, Franciskanen en Dominikanen, terwijl de andere vier
Orden amper een dertigtal bladzijden toebedeeld krijgen. De auteur heeft bijzondere
aandacht voor de Franse abdijen en kloosters, en ook voor de prestaties op het
gebied der Schone Kunsten. Het boek munt meer uit door enthousiasme dan door
diepte, meer door vrome bewondering dan door kritische zin, meer door actuele
beschouwingen dan door historisch inzicht. Voor een eerste kennismaking met deze
grote Orden kan het boekje dienst bewijzen.
M. Dierickx

Literatuur
Jerzy Andrzejewski
Daar komt hij, springend over de bergen
Ned. vert. Lisetta Stembord, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1965, 207
pp., f 12,50.
Voor de satirische roman ‘Daar komt hij, springend over de bergen’ (citaat uit het
Hooglied) van de Poolse schrijver Jerzy Andrzejewski heeft de legendarische figuur
van Pablo Picasso model gestaan. Weliswaar heet de ‘goddelijke grijsaard’, de
‘geniale bok’ in het boek Antonio Ortiz, maar het zal niemand ontgaan dat hiermee
Picasso wordt bedoeld. Schrijver schildert een periode uit het latere leven van de
inderdaad als een godheid vereerde Ortiz, die na een vrijwillig isolement van drie
moeilijke jaren in een Parijse galerie 22 nieuwe schilderijen aan de openbaarheid
prijs geeft, alle geïnspireerd op Françoise, zijn pas verworven vriendin, die op de
dag van de vernissage (22 maart) 22 jaar wordt. Hoewel het volle licht valt op de
beschrijving van het nogal gecompliceerde karakter van Ortiz, worden ook de Franse
kunstwereld en journalisten treffend en amusant onder de loep genomen, waarbij
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opvalt dat vrijwel alle figuren goed uit de verf komen. Ondanks zeer lange zinnen
(in het begin zelfs een van 2½ pagina lengte) is het boek prettig leesbaar, spiritualiteit
en spanning ontbreken er niet in.
Paul Mertz

Expressionismus
Aufzeichnungen und Erinnerungen der Zeitgenossen. Hrg. P. Raabe,
Walter Verlag, Olten, 1965, 422 pp., D.M. 18.
P. Raabe maakt zich alweer verdienstelijk met een documentenverzameling van
unieke aard. Hij is erin geslaagd de nog levende vertegenwoordigers van het Duitse
expressionisme over hun leven en streven te laten schrijven, aangevuld met een
stoet historische anekdotes die echter geen vulsel blijven maar levendige illustratie
brengen. De opzet is denkbaar-eenvoudig en kritisch-correct; S. heeft niet gepoogd
een verbindende strakke lijn te construeren maar laat centrum na centrum analyseren
door de mensen die het allemaal beleefden. Zo komen Praag, Leipzig en München
vóór 1914 aan de beurt, maar tevens heel terecht Berlijn voor dezelfde periode, in
twee doorsneden, omdat de samenstellende personen, de leeftijden, de bedoelingen
nu eenmaal ook gedifferentieerd raakten. Daarna vangt hij de kleinere centra als
Heidelberg, Dresden, Bonn en Straatsburg op. De perioden tijdens en na de eerste
wereldoorlog vormen het tweede deel van dit stoere boek, iets meer overzichtelijk
en minder analytisch, maar afgerond met een stevige synthese. Het zakelijk materiaal
achteraan biedt stof voor vele ontdekkingen.
C. Tindemans
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Walter Jens. Eine Einführung
Piper Verlag, München, 1965, 95 pp., D.M. 4.80.
Met dit gedegen boekje biedt de Piper Verlag een bescheiden mengsel van
commerciële lof en kritische aanhalingstekens over haar huisauteur. W. Weber, R.
Lalou, H.J. Baden en H. Mayer drukken hun recensies over Jens' romans nog eens
over, M. Reich-Ranicki levert een overzichtsanalyse en G. Just plaatst hem in de
hedendaagse Duitse letterkunde. Biobibliografische notities ronden deze introductie
van de meer kritisch dan creatief begaafde professor gaaf af.
C. Tindemans

Ernst von Salomon
Die schöne Wilhelmine
Ein Roman aus Preussens galanter Zeit. Rowohlt Verlag, Reinbek bei
Hamburg, 1965, 479 pp.
Ernst von Salomon (geb. 1902) is bekend geworden door drie grotendeels
autobiografische romans: Die Geächteten (1930), Die Kadetten (1933), Der
Fragebogen (1951). Naast de geschiedenis van zijn roerig leven bevatten deze
boeken voortdurend felle aanklachten tegen een maatschappij die haar jonge mensen
door het ene valse ideaal na het andere misleidde (Salomon bracht o.a. vijf jaren
in het tuchthuis door, omdat hij in 1922 aan de aanslag op Rathenau deelnam). Met
zijn nieuwste werk wijkt schr. schijnbaar ver van zijn gewone thematiek af. Onder
de ‘schöne Wilhelmine’ hebben we namelijk Wilhelmine Encke te verstaan, de
dochter van een trompettist, de latere gravin van Lichtenau en maitresse van
Friedrich Wilhelm II, die van 1786 tot 1797 over Pruisen regeerde. Een historische
roman dus ditmaal. Maar heeft Von Salomon niet juist deze personen als onderwerp
van zijn roman gekozen, omdat zij evenals hij in verzet kwamen tegen de ‘pruisische’
geest en een wat speelser levenstrant prefereerden? Als deze veronderstelling juist
is, bleef schr. in de lijn van zijn vroegere werken. Deze ‘Roman aus Preussens
galanter Zeit’ lijkt me niet ontsnapt te zijn aan het gevaar dat alle historische romans
bedreigt: teveel roman om historisch, te historisch om roman genoemd te kunnen
worden. Dit komt vooral tot uiting in het feit, dat de geschilderde periode toch wel
minder galant was dan Von Salomon het wil laten voorkomen. De auteur is in de
Duitse literatuurgeschiedenis een omstreden figuur, die zich met zijn andere romans
daarin nooit een verzekerde plaats heeft kunnen veroveren. Deze roman zal in die
positie zeker geen verandering brengen. Wie echter belangstelling heeft voor een
werk van de lichtere toets, vlot geschreven door een schrijver die zijn vak tot in de
puntjes beheerst, en handelend over een tot nu toe stiefmoederlijk bedachte periode,
zal zich met deze roman niet bekocht voelen.
Th. van Oorschot

Dr. L.C. Michels
Filologische Opstellen
Deel IV: Stoffen van verscheiden aard - Registers
(Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 15). - Tjeenk
Willink, Zwolle, 1964, 343 pp., f 22,50.
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In dit vierde en laatste deel zijn 29 opstellen van prof. Michels bijeengebracht. De
samensteller, W. Asselbergs, heeft langer dan bij de samenstelling van de drie
vorige delen moeten wikken en wegen, wat hij zou opnemen en wat hij zou weglaten
(p. 5). Met de gedane keus kan men alleen maar tevreden zijn, al was het maar om
het zestal redevoeringen dat werd opgenomen, waaronder Michels' afscheidscollege
(mei 1958), door de persoonlijke toon een uiterst boeiend en zelfs ontroerend
document. De opstellen zijn van ‘verscheiden’ aard en omvang: een kort, sympathiek
artikel over ‘Nijhoff en de Woordenlijst’ naast bijv. een gedegen en gedetailleerde
studie, getiteld: ‘Nader commentaar op Six van Chandelier’, een staaltje van accurate
filologie. Dit laatste geldt ook van de opmerkingen, ‘niet zonder enige bezorgdheid’
(p. 274) gemaakt, n.a.v. de uitgave van Hoofts psalmberijmingen.
Wie de drie voorafgaande bundels kent (Streven 1961/2, 384), weet wat hem te
wachten staat, als hij deel IV ter hand neemt. Op de auteur zelf is van toepassing:
‘Het à peu prés schenkt hem geen bevrediging. Hij heeft nu eenmaal de passie van
het zakelijk nauwkeurige’ (p. 57). Een meester is Michels in het fijngevoelig
‘waarnemen van taalverschijnselen’. Zijn schrandere opmerkingen, in een pittige
en rake stijl, betreffen ‘soms maar kleinigheden, echter ook die behoren tot de
waarheid’ (p. 59).
Van groot belang in deze bundel zijn de beide registers (‘plaatsen uit Vondel’ en
‘personen en zaken’), waarin alle vier de delen zijn verwerkt. Met name het tweede
register, dat niet minder dan 80 kolommen bevat, dwingt bewondering en ontzag af
voor
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het geduldige, nauwgezette werk dat hiervoor verzet werd.
Menigeen zal, dankbaar, ingenomen zijn met de zeer geslaagde foto van prof.
Michels; hij glimlacht, met recht en reden.
L. Loosen

Theodor W. Adorno
Noten zur Literatur III
(Bibliothek Suhrkamp Bd 146), Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965, 210
pp., D.M. 5.80.
Deze bundel tijdschriftessays vult andermaal de reputatie van S. als creatief lezer
glansrijk aan. Enkele opstellen behouden hun toevallig glosse-karakter; andere
bevatten herdenkingsoverpeinzingen (over Th. Mann, Balzac) of introductie-essays
(over K. Kraus, S. Kracauer) en een (‘Parataxis. Zur späten Lyrik Hölderlins’) brengt
fris-moderniserende filologie. Het belangrijkst is m.i. de principiële discussie van de
geëngageerde literatuur n.a.v. J.P. Sartres Qu'est-ce que la littérature?, waarin S.
actualiteit, geweten, politiek en kunst tot een ethische keuze componeert en een
bijdrage levert die uit geen enkele globale behandeling van dit probleem nog weg
valt te denken.
C. Tindemans

August Wilhelm Schlegel
Geschichte der romantischen Literatur
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 1965, 233 pp., D.M. 10.80.
Als vierde deel in S.'s verzameld werk, staan hier zijn literairwetenschappelijke
opstellen. Het epitheton ‘romantisch’ is daarin nog niet te verstaan in de huidige
betekenis, die een geest zowel als een periode aanduidt; voor S. wijst het adjectief
nog op avontuurlijkheid, fantasie en romanachtige verbeelding. Vanuit dit standpunt
verkent hij de toenmaals als wereldletterkunde bekende geschriften, waarin de
nadruk valt op het comparatistisch karakter dat overeenkomsten tussen de Westerse
mens ontdekt en op die manier toch onbewust dichter naar het inhoudsbegrip
toegroeit dat het adjectief in de volgende decennia zal krijgen. De waarde van dit
werk ligt dan ook meer in de feestelijke toekomst die hier wordt voorbereid dan in
de onaantastbare exactheid van zijn interpretatie.
C. Tindemans

Toneel
Les tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance
Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1964,
317 pp., 28 FF.
Resultaat van de studiedagen van Royaumont (mei 1962), biedt deze collectie
voordrachten de geijkte structuur. Beginnend met een hedendaagse evaluatie van
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Seneca (P. Grimal), wordt de ontdekkingsgeschiedenis tijdens de 14e en 15e eeuw
opnieuw bekeken (Pastore-Stocchi, Dondoni) en vervolgens wordt de invloed
nagegaan op de diverse nationale literaturen (Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland,
Italië en de Nederlanden, deze laatste door E. Rombauts en W.A.P. Smit). De
Senecaanse idee heeft veel dieper en omvangrijker doorgewerkt dan men tot nog
toe dacht. Terwijl men deze invloed vroeger alleen structureel en formeel zag, blijkt
uit deze serie studies duidelijk dat Seneca's filosofisch-ethische kern, zij het dan
doorgaans in een muterende christelijke variante, veel belangrijker is uitgevallen.
Daarmee worden in de moeilijke exegese van het renaissancedrama nieuwe
domeinen van onderzoek, vooral meer rechtvaardige domeinen van thematische
en structurele analyse, opengelegd. Daarom is deze bundel van de allerhoogste
betekenis voor de Europese geestesgeschiedenis.
C. Tindemans

Lee Simonson
The Stage Set
Theatre Arts Books, New York, 19636, 581 pp., $ 3.95.
1

Deze klassieker van de theatertechniek (1932 ) brengt zowel een historische evocatie
van de decorevolutie als een inspirerende beschouwing over opzet, vormen, mode,
functionaliteit, artistieke potentie en toekomst. Veel daarvan blijft ‘small talk’ met
iets te veel polemiek met andersgerichte ontwerpers, maar de kern blijft een prachtige
synthese van de coöperatieve behoefte der kunsten in een theatervoorstelling. Dat
daarbij de tekst als een nagenoeg misbaar rekwisiet wordt beschouwd, hindert niet
zo erg, aangezien deze zovele eeuwen lang als het belangrijkste gold; wat antidotum
kan een rechtvaardig licht doen schijnen op de onderschatte neventakken der
theaterkunst.
C. Tindemans
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Léonie Vïllard
Panorama du théâtre américain
Seghers, Paris, 1964, 319 pp., 5 FF.
Dit paperbackje poogt een vlugge schets te geven van het Amerikaanse theater
van 1915 tot 1962. Zolang S. veilig historisch kan putten uit grondige analyses, is
ze te vertrouwen, zoals in haar nog zo eigenzinnige oordeel over O'Neill. Over het
meer recente theater brengt ze helaas niet veel meer dan de vlugge clichés der
boulevardpers en op geen enkel ogenblik wijst ze op mogelijke toekomsttendensen.
Het verwondert niemand meer dat, bij dergelijke kritische zin, het Amerikaanse
drama in Frankrijk niet aan de orde komt.
C. Tindemans

Ann Jellicoe
De Kneep
James Sanders
Een geur van bloemen
De toneelgroep Studio uit Amsterdam zit niet stil. Op allerlei manieren (zie hiervoor
ook Beeldende kunst in Nederland in dit nummer) probeert men het publiek in contact
te brengen met de vooral eigentijdse toneelkunst. In samenwerking met uitgeverij
Van Ditmar brengt men nu per toneelseizoen vijf stukken in boekvorm uit, die dan
tevens als programma kunnen dienen. De eerste delen zijn zojuist verschenen.
De kneep van Ann Jellicoe in de vertaling van Paul Rodenko. De kneep is het
verhaal van het onschuldige jonge meisje dat naar Londen komt en daar twee
vrienden leert kennen. De ene een schuchtere jongeling en de andere een Don
Juan (iemand die de ‘kneep’ kent). De laatste moet dan in dit geval toch het onderspit
delven. De kneep is vooral bekend geworden door de prachtige film die Richard
Lester ervan maakte met Rita Tuschingham in de hoofdrol.
Het tweede deeltje is Een geur van bloemen van James Saunders. Een meisje
van achttien jaar heeft een onmogelijke verhouding met haar leraar. In het stuk ziet
men de reacties van haar familie op haar zelfmoord en tevens, door middel van
flash-backs, de motieven die tot deze daad geleid hebben. Het werd vertaald door
Jacoba van Velde. De deeltjes kosten los f 2,50, doch de intekenprijs voor de vijf
delen bedraagt f 10,-. Deze lage prijs is waarschijnlijk de reden waarom deze boekjes
zo schamel uitgevoerd zijn.
Jaco Groot

Heinz Kindermann
Theatergeschichte Europas.
VII. Realismus
Otto Müller Verlag, Salzburg, 1965, 521 pp., 55 en 291 ill., D.M. 51.50.
De onvermoeibare S. documenteert in dit 7e deel van zijn theatergeschiedenis alle
in de vorige delen optredende verdiensten en zwakheden. Verdienstelijk boven alle
proporties is het ontzagwekkende materiaal dat bij elkaar werd gebracht en dat in
deze omvang en met deze kritisch-historische presentatie tot nog toe onbereikbaar
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was. Dit keer is het realisme (grossomodo 1830-1880) aan de beurt in Frankrijk,
Engeland, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, de Nederlanden, Scandinavië en de
Slavische landen plus Hongarije. De zwakheid blijft m.i. dat de wetenschappelijke
definitie van wat het realisme nu precies is geweest niet hernieuwd wordt, dat hij
het bij de niet-theatrale bepaling houdt en niet ertoe komt via zijn zo rijke
documentatie eigen en afwijkende tendensen op te stellen. Bovendien valt ook nu
weer op dat hem onbekende taalgebieden niet de degelijke behandeling krijgen die
ze verdienen; dat is weer eens het geval met de Nederlanden, waar elk citaat foutief
en de vogelvlucht nogal ijl uitvallen, al is er op de algemene lijn niets af te dingen.
Dat belet niet dat het steeds maar lijviger werk een standaardformaat bereikt dat
niet zo gemakkelijk te herdoen zal zijn, en zeker alvast niet degelijker, tenzij in
ondergeschikte punten.
C. Tindemans

Peter Hacks
Fünf Stücke
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965, 382 pp., D.M. 26.
Naast de vier vroegere stukken (reeds besproken in Streven, juli 1961, p. 1018)
brengt deze bundel het geruchtmakende Die Sorge und die Macht (zie Streven,
dec. 1963, pp. 252-253). Het stevig-marxistische stuk brengt een moeilijke mengeling
van didactische dramatiek die beantwoordt aan de Bitterfeld-richtlijnen en een
onprogrammatisch zoeken naar de échte mens die positief tegenover het volle leven
staat en die dramatisch noch dramaturgisch in wat voor schema ook past. Belangrijk
voor S.'s eigen evolutie is zijn technische aanpak, waarin het kale socialistische
realisme geregeld dient te wijken voor rijke en genuanceerde menselijke complexiteit,
waarin proza en metrum, ruimte en woordbeeld harmoniëren.
C. Tindemans
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Kunst
Kunst van Europa
Marcel Aubert
De bloeiperiode van de gotiek
231 pp., 55 klpl., 25 afb., 65 tek.
André Grabar
Byzantium
207 pp., 54 klpl., 14 afb., 7 tek., Elsevier, Amsterdam-Brussel, per deel
f 34,50, F. 555.
De bloeiperiode van de gotiek vormt nummer 13 in de serie Kunst van Europa
(Streven, juni 1965, p. 937, okt. 1965, p. 94). In dit postuum werk vat de grote
kunstgeleerde Marcel Aubert voor het laatst zijn visie op de gotiek samen. Gedurende
zijn lange loopbaan had hij die reeds in een uitgebreide serie algemene studies en
monografieën meegedeeld. Voor wie dit vroegere oeuvre kent ligt het voor de hand
dat de nadruk ook in dit laatste boek valt op de gotiek in Frankrijk en dat een heel
bijzondere aandacht wordt besteed aan de beeldhouw- en glasschilderkunst. Ook
de afbakening van het onderwerp droeg tot deze iets te felle toespitsing nog bij. Na
een algemene inleiding over het christelijk Europa tussen de jaren 1220 en 1350,
waarin ook de algemeenheden over de organisatie van het gotische bouwbedrijf
zijn verwerkt, behandelt de auteur achtereenvolgens de architectuur en de
beeldhouwkunst in Frankrijk, daarna de klooster-architectuur en de wereldlijke
bouwkunst, de decoratieve kunst. Een laatste hoofdstuk is gewijd aan de uitstraling
van de gotiek buiten Frankrijk. Niet omwille van zijn documentair materiaal (al treffen
we er een uitgewerkte tijdtafel en bibliografie in aan) noch omwille van nieuwe
inzichten is dit boek van belang, wel om zijn vlotte, synthetische voorstelling van
het verschijnsel gotiek. Die voorstelling blijft niet algemeen. Zij wordt opgebouwd,
zoals dat in deze serie gebruikelijk is, door middel van analyses van afzonderlijke
kunstwerken. De illustraties zijn eveneens op dit voorstellingssysteem geïnspireerd.
Vijfenvijftig kleurreprodukties illustreren de verschillende hoogtepunten. Ze worden
aangevuld door een aantal tekeningen van plattegronden, opstanden en doorsneden
en door een vijfentwintig zwartwitreproduk-ties achteraan in het boek. De keuze van
deze voorbeelden is met veel zorg gemaakt, maar geeft in dit geval toch minder
voldoening dan in de voorgaande delen die we hebben besproken. Dat ligt
gedeeltelijk aan de uitgebreidheid van het onderwerp, dat daarenboven niet zo
gemakkelijk in kleur te reproduceren is (zoals architectuur en monumentale
beeldhouwkunst), maar toch ook aan de mindere kwaliteit van sommige opnamen.
Op dit laatste punt is het achtste en laatst verschenen deel, over de byzantijnse
kunst in de middeleeuwen van de 8e tot de 15e eeuw, beter. Hier werd er ook van
afgezien gebouwen in kleurplaten van betrekkelijk klein formaat te reproduceren.
De architectuur vindt men in de zwartwitreprodukties achter in het boek. De periode
die hier behandeld wordt gaat vanaf de beeldenstrijd tot de val van Konstantinopel
in 1435. De continuïteit van de byzantijnse kunst is echter zo sterk en de schittering
van de eerste periode van haar geschiedenis zo groot dat men er over het algemeen
niet gemakkelijk toe komt zich het eigen gezicht van de middeleeuwse byzantijnse
kunst voor te stellen. Nu is het André Grabar, evenals Aubert een van de grootste
Franse kunsthistorici van de laatste tijd, juist daarom te doen. In de omschrijving
van het eigen gezicht van de kunst in een vervalperiode van het byzantijnse rijk ligt
de oorspronkelijkheid van zijn nieuwe boek. Zijn uiteenzetting, van een meesterlijke
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zakelijkheid, verdeelt hij in twee delen. In het eerste schetst hij de algemene
kenmerken: de geografische en historische achtergrond, de verschillende gebieden
waarop de kunst beoefend wordt (architectuur, schilderkunst, beedhouwkunst,
kunstnijverheid en luxe-kunst), de technieken, de denkbeelden. In het tweede geeft
hij dan een historisch overzicht van de byzantijnse kunst in de middeleeuwen, met
als hoogtepunten de fresco's van Kappadocië, de mozaïeken van Sicilië, de
miniaturen en boekbanden.
G. Bekaert

Kunst van Europa
Erich Kubach en Peter Bloch
De Bloeiperiode van het Romaans
280 pp., 56 klpl., 107 tekeningen, f 34.50, 555 Fr.
Prof. Dr. J.J.M. Timmers
Atlas van het Romaans
240 pp., 226 pl., 225 Fr. - Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1965.
De auteurs van de twee recente Elsevierboeken kunnen nog altijd zonder ernstige
vrees voor tegenspraak beweren dat ‘het
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romaans’ de mens van vandaag bijzonder ligt, ook al is dat nu al veel minder waar
dan dertig jaar geleden. Wij denken immers niet meer zozeer in voorkeurtermen.
Maar ook zonder die bijzondere voorkeur blijft ‘de wereld van het romaans’ (om de
titel van een ander recent werk uit het Elsevierfonds te citeren) nog boeiend genoeg.
In een vlotte atlas brengt professor Timmers die wereld in kaart. Na een korte
inleiding over aard en herkomst geeft hij een overzicht van de romaanse
‘landschappen’. Dit overzicht is als het ware slechts een commentaar bij de vele
kaarten, tekeningen en illustraties, die zeer verzorgd zijn uitgevoerd. Het is een
goede voorbereiding op het boek van Kubach en Bloch, die het verschijnsel
systematischer aanpakken. Dat blijkt al uit de indeling van het boek in twee autonome
delen. Kubach heeft het over de bouwkunst, Bloch over de beeldende kunsten.
Minder dan in de andere delen van de serie Kunst van Europa kan men hier van
een synthetische samenvatting spreken waarin de kunst gezien wordt tegen de
geschiedkundige, maatschappelijke en godsdienstige achtergronden. Beide
uiteenzettingen zijn nogal technisch op een formele studie gericht en willen, in
tegenstelling tot Timmers, expliciet afrekenen met wat in een niet heel preciese
vertaling ‘schijnoplossingen’ wordt genoemd. Die vertaling maakt een al niet
gemakkelijke tekst niet lichter om te lezen. Na een algemene inleiding over de
romaanse bouwkunst onderscheidt Kubach vier grote landschappen: tussen Rijn
en Loire, tussen Loire en Duero, tussen Alpen en Middelandse Zee, tussen Noordzee
en Adriatische Zee. Het overzicht van Bloch over de beeldende kunst gaat langs
die indeling heen en behandelt achtereenvolgens het tijdperk, de stijl, de
beeldhouwwerken in steen, hout, ivoor of metaal, en de schilderkunst. Een uitvoerige
bibliografie, tijdtafel, kaarten en vooral de vele tekeningen en goede kleurplaten
geven dit belangrijke boek een nu reeds vertrouwd gezicht.
G. Bekaert

Franz Hubmann
Wien, Weltstadt der Geschichte
Artemis Verlag, Zürich, 150 pp., geïll.
Na zijn schitterend boek over het ‘Wien’ van de ‘Wieners’ onder de titel Wien,
Vorstadt Europas presenteert de fotograaf Franz Hubmann nu een Wenen van de
geschiedenis zoals dat in de historische gebouwen is gestold. Dit nieuwe boek is
niet minder schitterend dan het eerste. Het bevat slechts foto's van architectuur.
Maar die zijn zo persoonlijk dat we er overal direct de menselijke aanwezigheid in
voelen. Bij nauwkeuriger toekijken gaan we dan ontdekken dat de mens er inderdaad
ook meestal in letterlijke zin bij aanwezig is, al is hij soms niets meer dan een stip
in een groot panorama. Het Wenen van de geschiedenis leeft nog. De evolutie van
het boek verloopt chronologisch vanaf de sporen van een romeinse legioensoldaat,
de romaanse resten, de alomtegenwoordigheid van St. Stephan, de barok van de
Karlskirche en de Nationalbibliothek van B. Fischer von Erlach en van het Belvedere
van J.L. Hildebrand, het classicisme van Maria-Theresia tot aan het openbarsten
van de stad onder Franz Joseph, de ‘Secessionsstil’ van Wagner en de moderne
architectuur van Loos. De presentatie en druk van het boek doen niet onder voor
de briljante fotografie en samenstelling.
G. Bekaert
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Archaeologia Mundi
Jean-Claude Margueron
Mêsopotamie
223 pp., 112 pl., 24 klpl.
Jean-Louis Huot
Iran I, des origines aux Achéménides
223 pp., 96 pl., 64 klpl. - Les Editions Nagel - Sequoia, Brussel, 1965,
495 Fr per deel.
Voor het grote publiek is archeologie tegelijk een wonderbare én een gesloten
wereld. Het wordt tijd, meent professor Jean Marcadé, tegenover de veelverspreide
vooroordelen een realistischer en waarachtiger begrip van de archeologie te stellen.
Dat is dan ook de reden waarom hij een nieuwe serie archaeologia mundi heeft
opgezet. In een twintigtal delen zal een volledig overzicht van de huidige stand van
zaken in de archeologie over de wereld worden gegeven. Die stand van zaken
omvat niet alleen de resultaten van de archeologie, maar ook haar wetenschappelijke
methode, haar mogelijkheden en begrenzingen. Marcadé wil in zijn serie laten zien
hoe de archeologie, misschien wel de jongste, maar beslist niet de onbelangrijkste
menswetenschap is. Het eerste deel van de reeks gaat niet helemaal toevallig over
Mesopotamië, het schoolvoorbeeld van de archeologische studie. Het essay van
Margueron volgt de geschiedenis van de ontdekkingen, vanaf de sporen van een
verdwenen beschaving in de bijbel en de
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grieks-romeinse traditie tot de eerste archeologische vondsten in de 19e eeuw en
de strikt-wetenschappelijke verkenning op onze dagen. Een laatste hoofdstuk is
gewijd aan de methoden en de betekenis van de archeologische wetenschap in het
licht van de ervaringen in Mesopotamië. In Iran I gaat Huot enigszins anders te
werk, hetgeen laat vermoeden dat voor deze serie geen strikte richtlijnen gelden
maar elke auteur zijn uiteenzetting aan zijn stof zelf kan aanpassen. Huot verwerkt
de geschiedenis van de ontdekkingen in Perzië in een voorstelling van de methode
en van de resultaten die deze in verschillende domeinen en op de voornaamste
vindplaatsen opleverden. Beide delen zijn uitvoerig en mooi geïllustreerd, vooral
dan met de vele kleurplaten die in kwaliteit de zwartwitreprodukties overtreffen. De
illustratie staat nogal los van de tekst. Ze vormt als het ware een apart fotografisch
essay. Hoewel ze niet strikt tot de opzet van de reeks behoren zouden hier of daar
een tekening van een plattegrond of een reconstructie een goede aanvulling kunnen
zijn van deze zeer verzorgde uitgaven.
G. Bekaert

Marcel Durliat
Hispania Romanica
306 pp., 248 pl., geb. D.M. 58.
Harald Busch
Germania Romanica
316 pp., 248 pl., geb. D.M. 64. Schroll Verlag, Wenen
In een Europese co-produktie verschijnen sedert enkele jaren grote platenalbums
over de verschillende stijlperioden, zoals deze in een of ander Europees gebied tot
uitdrukking zijn gekomen. Vroeger hebben we Italia Romanica, Gallia Romanica,
Das Gothische Frankreich besproken. In dezelfde serie kunnen we nu, met een
zekere vertraging, de delen Hispania Romanica en Germania Romanica signaleren.
Het laatste is van Harald Busch, van wie de merkwaardige serie Monumente des
Abendlandes stamt. Deze verwijzing is voldoende om ook de kwaliteit van dit boek
aan te duiden. Tekst zowel als foto's zijn van hem. De tekst bestaat uit een bondige
inleiding en vrij uitvoerige notities bij de illustraties. De 250 full-page heliopiaten zijn
gerangschikt naar de verschillende streken. Elke foto is een verhaal op zich. Zonder
enig effect na te streven weet Busch in zijn opname de geest van een architectuur
te suggereren. Maar hoe boeiend elke opname ook is, ze staat nooit alleen. Zij is
een zin in een groter verhaal over de romaanse kunst. Op een minder uitgesproken
persoonlijke wijze vertoont het deel over de Spaanse kunst, dat samengesteld is
door M. Durliat in samenwerking met de bekende fotograaf uit de Provence Jean
Dieuzaide, dezelfde kenmerken. Durliat, een van de beste kenners van de Spaanse
kunst, schreef de inleiding en de notities. Voor de opbouw van het fotografisch
verhaal werd hetzelfde stramien gevolgd. De illustraties zijn in verschillende
kunstprovincies gegroepeerd. Prachtige opnamen zijn het, maar niet zo organisch
tot een eenheid gegroeid als in het boek van Busch. Een leemte in beide uitgaven
is het ontbreken van technische gegevens als plattegronden, doorsneden en
dergelijke, die gemakkelijk een plaats hadden kunnen krijgen bij de notities. Zelfs
de kunstminnaar zonder wetenschappelijke ambities, voor wie deze albums blijkbaar
op de eerste plaats bestemd zijn, zou dit gewaardeerd hebben. En dat geldt des te
meer omdat deze serie de beste fotografische documentatie vormt over romaans
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en gotisch Europa, een documentatie die nu ook tot latere stijlperioden uitgebreid
wordt.
G. Bekaert

Jacques et Raïssa Maritain
Situation de la poésie
140 pp. Jacques Maritain
Art et scolastique
278 pp.
Desclée de Brouwer, Brugge-Utrecht.
Jacques en Raïssa Maritain zijn twee beminnelijke figuren. Hun geschriften geven
een reflex van het zeer persoonlijke evenwicht dat ze in hun leven en liefde hebben
bereikt. Als zodanig moet men ze lezen en waarderen. Komend uit een milieu dat
van kunst en poëzie een scheefgetrokken beeld had, zijn ze er toch in geslaagd
voor zichzelf en dit milieu een waarachtiger en universeler beeld ervan te ontwerpen.
Een beeld dat op sommige plaatsen wel ouderwets aandoet maar dat toch wezenlijke
waarden als de autonomie van het kunstwerk veilig stelde en dat durfde opkomen
voor de fundamentele plaats ervan in de uitbouw van een christelijke antropologie.
S. Heester
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[1966, nummer 6]
Van priester-arbeiders tot priesters-aan-de-arbeid
N. Molisse en M. Van Gijsegem
Op 23 oktober 11. heeft het Franse episcopaat te Rome, na een plenaire vergadering,
het volgende communiqué gepubliceerd: ‘Het Franse episcopaat, in
overeenstemming met de Heilige Stoel, stelt zich voor een klein aantal priesters te
machtigen om, na een geschikte voorbereiding te hebben ontvangen, met volledige
dagtaak te gaan werken in fabrieken en werkplaatsen. Deze machtiging tot
loonarbeid, voor het ogenblik nog beperkt tot een klein aantal mensen, wordt gegeven
voor een periode van drie jaren. Het betreft een wezenlijk priesterüjke zending die
zal toevertrouwd worden aan werkende priesters: zoals alle priesters zullen zij
bestemd zijn voor de verkondiging van het evangelie. Met het oog hierop zal de
keuze van de priesters moeten beantwoorden aan nauw omschreven eisen:
capaciteiten, aangepaste vorming, geschiktheid voor communautair leven, nauwe
bindingen met andere priesters en militante leden van de Katholieke Actie onder
de arbeiders in de sector waarin zijn werkzaam zijn. De werkende priester zal zich
kunnen aansluiten bij een vakvereniging, maar, in de wetenschap dat de taken in
het tijdelijke aan de militante arbeiders als hun eigen terrein toekomen, zal hij zich
ervan onthouden verantwoordelijkheden op zich te nemen binnen het
vakverenigingsleven of op politiek terrein, op welk niveau dan ook. Dit initiatief zal
onder verantwoordelijkheid staan van het bisschoppelijk comité voor de “Mission
1
Ouvrière”, dat bevoegd is in naam van het episcopaat deze eerste etappe te volgen’ .
Een paar weken later, op 13 november, hebben de concilievaders zich quasiunaniem
uitgesproken voor het inlassen in het schema over de priesters van een passus
over de ‘handenarbeid’ en over ‘het delen van het arbeidersleven’. Rekening houdend
met de ingediende amendementen heeft de commissie tenslotte de volgende zin
opgenomen in het Schema over de Priesters, dat op 3 december werd goedgekeurd:
‘De priester kan zijn parochieel of supra-parochieel ministerie ook uitoefenen door
zich te wijden ofwel aan de research, ofwel aan het onderwijs, ofwel aan de
handenarbeid, waarbij hij het leven van de arbeiders deelt, als dit de goedkeuring
2
wegdraagt van zijn oversten’ . Hiermede wordt dus een algemene kerkelijke
goedkeuring uitgesproken over een experiment dat

1
2

Le Monde, 26 oktober 1965; Katholiek Archief, 3 december 1965.
Le Monde, 4 december 1965.
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nauwelijks zes jaar geleden om principiële redenen verboden werd door het H.
Officie.
In april 1959 overhandigde kardinaal Feltin, op verzoek van Joannes XXIII, te Rome
een rapport over het arbeidersapostolaat in Frankrijk. Op een ogenblik dat de passies
over de affaire van de ‘priester-arbeiders’ na vijf jaar wat geluwd waren, achtte hij
klaarblijkelijk het begin van een nieuw pontificaat opportuun om, ingaand op het
uitdrukkelijk verlangen van de voornaamste kerkelijke gezagdragers, voor enkele
‘priesters, gekozen door hun bisschop, degelijk voorbereid, gedragen door een
authentiek priesterlijk leven en in verbinding met de parochiegeestelijkheid, de
toelating te vragen om full-time in de fabriek te werken en niet slechts drie uur per
dag’. Op 3 juli 1959 deed kardinaal Pizzardo, secretaris van het H. Officie, op deze
vraag een totaal negatief antwoord toekomen. Deze brief, die geheim moest blijven,
werd echter eerst door Le Monde van 15 september 1959 en vervolgens door
3
verschillende andere kranten gepubliceerd : De Heilige Stoel verheugt zich over de
apostolische ijver van de Franse kerk; deze zal het mogelijk maken ook zonder de
aanwezigheid van priester-arbeiders bij de Franse arbeiders een christelijk verlangen
te wekken, dat door een langdurige katholieke traditie in het diepste van hun harten
geworteld zit. ‘Het is trouwens zeer moeilijk, mensengroepen als totaal ontkerstend
te beschouwen, waarvan een zeer groot aantal nog het heilig en onuitwisbaar
merkteken van het Doopsel hebben ontvangen. De Heilige Stoel is van mening, dat
het voor de kerstening van de arbeidersmilieus niet noodzakelijk is, priesters als
arbeiders naar de arbeidersmilieus te sturen, en dat het niet mogelijk is, de
traditionele opvatting van het priesterschap op te offeren aan dit doel, waaraan de
Kerk niettemin hecht als aan een van haar dierbaarste zendingen. (...) Bovendien
is de Heilige Stoel van mening dat de arbeid in de fabriek of werkplaats
4
onverenigbaar is met het leven en de verplichtingen van de priesters’ .
Dit zijn dus blijkbaar twee tegenstrijdige standpunten die door de Kerk op korte tijd
achtereenvolgens werden ingenomen. Hoe is Rome er toe gekomen in 1959 de
principiële veroordeling uit te spreken van een poging die gedurende twintig jaar
met kerkelijk goedvinden plaats vond? En hoe is het te verklaren dat zes jaar later
opnieuw op principiële basis wordt geargumenteerd om dit experiment te
rehabiliteren?
Het experiment van de priester-arbeiders is tijdens de oorlog ontstaan in het kader
5
van de ontnuchtering teweeggebracht door La France, Pays de Mission?

3

4
5

Toen het hoe langer hoe meer onmogelijk bleek dit totaal negatief resultaat voor het groot
publiek geheim te houden, zorgde een bisschop ervoor dat de tekst via de ‘indiscretie’ van
een krant bekend werd.
Nederlandse vertaling in Katholiek Archief, 9 oktober 1959.
H. Godin, Y. Daniel, La France, Pays de Mission?, Les éditions de l'Abeille, Lyon, 1943, 162
pp.
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en als voortzetting in Frankrijk van de ervaringen van enkele clandestiene
6
priester-arbeiders onder de dwangarbeiders in Duitsland . Het werd door kardinaal
Suhard met de uitdrukkelijke toestemming van Pius XII in het leven geroepen en
gesteund als de in de gegeven omstandigheden enig mogelijke poging om het
‘pauperes evangelizantur’ van het Evangelie en van de universele zending van de
Kerk actueel te maken in de arbeiderswereld. De kardinaal was als het ware
geobsedeerd door ‘de muur die de Kerk scheidt van de arbeidersmassa’. En deze
muur kon in de actuele omstandigheden niet doorbroken worden; de enige manier
om met de arbeiderswereld in reëel contact te komen was priesters te sturen naar
de ‘andere kant’. Deze priesters zouden zich helemaal inleven in de arbeiderssituatie:
‘De arbeid is voor hen geen voorwendsel noch een gelegenheid tot propaganda.
(...) Door de arbeid naturaliseert de priester zich in een volk voor wie hij een
7
vreemdeling was’ .
De eerste priester-arbeiders zagen de arbeid niet enkel als een middel om hun
lotsverbondenheid en solidariteit met de armen en misdeelden daadwerkelijk te
ervaren en te beleven; doordat ze hun brood verdienden in het zweet huns aanschijns
klonk hun evangelische boodschap zuiverder en wekten ze niet de indruk dat ze
‘spionnen’ waren of ‘indringers’ in dienst van de vreemde instelling die hen financieel
steunde. Deze ‘partage du sort des pauvres’, welke de priester-arbeiders in Duitsland
als een bevrijding ervaren hadden en die ze nu wilden voortzetten in Frankrijk, zou
hier echter tot totaal nieuwe consequenties leiden. ‘(In Duitsland) was de priester
een steunpunt geweest in een vormloze massa, alleen door volledig priester te zijn;
hier was hij uiteindelijk een vreemde in een gestructureerde gemeenschap. (...) De
priesterarbeiders hadden de arbeid gezien als een middel tot apostolisch contact;
ze ontdekten nu de arbeid als een sociale activiteit, als een medium tot
groepsverbondenheid in een gespleten maatschappij. (...) Van “partage du sort des
pauvres” groeide hun houding, via een “communauté de destin” tot een “solidarité
de classe”, met als paradoxaal eindpunt, de priester in de marxistisch-georiënteerde
8
vakvereniging’ .
Het is niet verwonderlijk dat Rome ongerust werd over de gevaarlijke evolutie van
dit experiment. De berichtgeving bovendien, of ze nu goed bedoeld was of vijandig,
overdreef meestal ten goede of ten kwade. Konden de hoogste kerkelijke instanties
zich niet gerechtigd achten hierin een parallel te zien met de

6

7
8

Een vijfentwintigtal Franse priesters kon clandestien als arbeider in Duitsland binnendringen
om er de geestelijke verzorging van meer dan 800.000 Franse arbeiders waar te nemen.
Enkelen onder hen schreven naderhand hun ervaringen neer: Hadrien Bousquet, Hors des
barbelés, Spes, Paris, 1945, 144 pp.; Victor Dillard, s.j., Suprêmes Témoignages, Spes, Paris,
1945, 72 pp.; Jean Pelissier, Si la Gestapo avait sul Un prêtre à l'opéra de Munich et dans
la Haute Couture, Bonne Presse, Paris, 1945, 157 pp.. Vooral het getuigenis van Henri Perrin,
Journal d'un prêtre-ouvrier en Allemagne, Seuil, Paris, 1945, 301 pp., was beslissend voor
de definitieve doorbraak van het experiment in het Franse ‘missieland’. Voor de gehele
geschiedenis van het ontstaan van de priester-arbeiders, zie: Emile Poulat, Naissance des
prêtres-ouvriers, Casterman, 1965, 538 pp..
Kardinaal Suhard, Le Prêtre dans la Cité (Vastenbrief van 1949), Ned. vertaling: De Priester
onder de mensen, Foreholte, Voorhout, 1949. Semaine Religieuse de Paris, 29, 30/4/'49.
H. van Luijk, s.j., Het einde van de Priesterarbeiders, in Streven, februari 1960, pp. 427-429.
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beweging van het ‘christelijk progressisme’ (in zijn toenmalige en lokale betekenis:
de beweging ‘Jeunesse de L'Eglise’, oi.v. M. Montuclard, o.p.), dat zopas veroordeeld
was? Nadat reeds in juni 1951 het H. Officie elke verdere uitbreiding van het aantal
priester-arbeiders verboden had, betekende de brief van kardinaal Pizzardo, prefect
van de Romeinse congregatie van de seminaries, van 27 juli 1953, als het ware
een voorteken van de komende storm: aan alle Franse bisschoppen werd verboden
voortaan nog toe te laten dat seminaristen werkstages zouden doen tijdens de
vakantie. Volgens een niet bevestigd bericht van France-Presse, dat in verschillende
kranten verscheen, zou de pauselijke nuntius, Mgr. Marella, op 23 september aan
de vergaderde bisschoppenconferentie de wens uitgedrukt hebben, dat alle
priester-arbeiders naar hun ‘oorspronkelijke’ taak zouden worden teruggeroepen.
Op 5 november werden de kardinalen Liénart, Gerlier en Feltin in audiëntie
ontvangen door Pius XII. In de tekst die op 16 november door het episcopaat aan
de pers meegedeeld werd, werd de eensgezindheid van de paus en van het Franse
episcopaat onderstreept omtrent de noodzaak van de evangelisering van de
ontkerstende arbeidersmassa en de dringende eis om het experiment van de
priester-arbeiders in de toekomst voor fatale afwijkingen te vrijwaren. De Kerk,
‘bezorgd om het contact, dat door de pioniers van dit apostolaat gelegd is tussen
haar en de arbeiderswereld in stand te houden, komt gaarne tegemoet aan de wens,
dat priesters die blijk hebben gegeven van voldoende talenten, het priesterlijk
apostolaat in het volle arbeidersmilieu blijven uitoefenen. Maar zij vraagt:
1. Dat zij hiervoor speciaal door hun bisschoppen worden uitgekozen.
2. Dat zij een deskundige en degelijke vorming ontvangen zowel op het gebied
van de leer, als op het gebied van de geestelijke leiding.
3. Dat zij zich slechts gedurende beperkte tijd wijden aan de handenarbeid, opdat
voor hen de gelegenheid blijft bestaan te voldoen aan al de eisen van hun
priesterlijke staat.
4. Dat zij geen enkele tijdelijke verbintenis aangaan, die hen ook maar enige
verantwoordelijkheid in de vakbeweging zou kunnen opleggen of andere
verantwoordelijkheden, welke aan de leken moeten worden overgelaten.
5. Dat zij niet alleen leven, maar aangesloten zijn bij een gemeenschap van
9
priesters of een parochie,...’ .
In een persbericht van 19 januari 1954 heeft de ‘Commission permanente de
l'Assemblée des cardinaux et archevêques’ samen met de betroffen bisschoppen,
de verklaring van 16 november 1953 bevestigd en becommentarieerd: ‘De Kerk wil
vóór alles de eigenlijke zending van de priester veilig stellen. (...) Welnu, de priester
is gewijd om God de verering van het gehele volk aan te bieden, op de allereerste
plaats door de viering van de H. Mis en het publiek gebed van het brevier; hij is ook,
bij de mensen, de uitdeler van de Goddelijke weldaden door de prediking van het
10
woord Gods en de toediening van de sacramenten’ .

9
10

Nederlandse vertaling in: Katholiek Archief, 4 december 1953.
Nederlandse vertaling in Katholiek Archief, 19 februari 1954.
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En om in het vervolg elke verwarring te vermijden zal men niet meer spreken van
11
‘prêtres-ouvriers’, maar van ‘prêtres de la mission ouvrière’ .
Terzelfdertijd werden de concrete toepassingsmodaliteiten van deze maatregelen
in een persoonlijk schrijven aan elke priester-arbeider afzonderlijk meegedeeld: met
‘beperkte tijd’ werd bedoeld een maximum werktijd van drie uur per dag; als een
dergelijk werkcontract niet kon worden afgesloten in hun onderneming, dan moesten
ze vóór 1 maart ontslag nemen; vóór 1 maart moesten ze zich ook terugtrekken uit
12
elk syndikaal verband en uit de eventuele functies die ze er waarnamen .
In de omvangrijke literatuur die toen aan het onderwerp gewijd werd, treffen ons
vandaag nog de eerlijke pogingen van het Franse episcopaat om tot elke prijs de
botsing te vermijden tussen twee apostolaatsopvattingen, tussen twee levensvisies
eigenlijk, met hun respectievelijke overtuigingen. De concrete ervaring door de
Franse Kerk van een kloof tussen de wereld en de gevestigde kerkelijke structuren,
en de consequente oplossing die zij er voor zocht, stonden in feite lijnrecht tegenover
de toen als traditioneel geldende apostolaatsvorm van de Kerk.
Het einde van deze eerste episode in de geschiedenis van de priester-arbeiders
was verward en in veel opzichten dramatisch. Belangrijk lijkt ons nu in die donkere
maanden van 1953-'54 dat de getroffen beslissingen als essentieel tijdelijk en van
voorbijgaande aard beschouwd werden door veel kerkelijke gezagdragers. Daarom
kwam de bovenvermelde veroordeling van 1959 zeer onverwacht. De algemene
reactie hierop was evenwel heel wat minder passioneel geladen dan in 1954. Maar
in de blijkbaar serene commentaren van de bisschoppen klinkt een interpretatie
door, die wijst op de zwakte en het voorlopig karakter van de aangehaalde Romeinse
argumenten. Kardinaal Liénart, gezagvoerend prelaat van de Mission de France,
drukte in zijn richtlijnen van 22 september 1959 zijn priesters op het hart: ‘Ge moet
u meer dan ooit bewust blijven van twee realiteiten die op het religieuze plan uw
reden van bestaan

11
12

Deze nieuwe benaming alsmede de term ‘prêtres au travail’, die in oktober '54 voorgesteld
werd, verwierf vooralsnog geen burgerrecht.
Deze beslissingen betroffen strikt genomen slechts de Franse priester-arbeiders. Ook in
België waren 8 priesterarbeiders werkzaam: 5 in het bisdom Luik (Seraing) en 3 in het bisdom
Doornik (Charleroi). In tegenstelling echter met hun Franse collega's werd hun arbeider-zijn
aanvankelijk niet als een definitieve status aangezien. In de Libre Belgique van 24 juli 1955
verscheen van hen deze gemeenschappelijke brief:
‘Aan onze kameraden en vrienden,
Op onze beurt moeten wij in de loop van de maand juli de fabriek verlaten en ons schikken
naar de beslissingen genomen ten aanzien van de priester-arbeiders in Frankrijk. Bijgevolg
hebben wij unaniem besloten in de loop van de komende maand onze betrekking op te
zeggen. Wij betreuren ten zeerste de onmiddellijke gevolgen van deze maatregel. Maar hoe
hartverscheurend onze beslissing ook is, zij lijkt ons de enig mogelijke. Ons priesterschap
gescheiden van de zichtbare en hiërarchische Kerk betekent niets. Wij kunnen alleen maar
in de schoot van de Kerk werken aan de verzoening van de Kerk en de arbeidersklasse.
In geloof aanvaarden wij de leegte die als een golf over ons heen is geslagen.
Temidden van nederlagen en moeilijkheden wordt de overwinning gesmeed.
De jaren die wij temidden van de arbeidersklasse hebben doorgebracht, hebben ons zwaar
getekend. Wij kunnen haar niet ontrouw worden. Wij kunnen niet vergeten wat onze
kameraden-arbeiders voor ons hebben gedaan’. - Vertaling in Katholiek Archief, 26 augustus
1955.

Streven. Jaargang 19

510
betekenen en uw handelen richten: de ontkerstening is een reëel feit in Frankrijk,
in de ons toevertrouwde sectoren, bijzonder in de arbeiderswereld (...); ten tweede,
het zijn op de eerste plaats de bisschoppen en de priesters die moeten voorzien in
13
de evangelisering van geheel hun volk’ . Kardinaal Richaud, aartsbisschop van
Bordeaux, commentarieerde van zijn kant de brief van kardinaal Pizzardo: ‘Er wordt
niet gezegd dat de handenarbeid onverenigbaar is met het priesterschap, maar dat
bepaalde voorwaarden waarin hij in de fabrieken, werkhuizen en andere
ondernemingen wordt uitgeoefend, de priesters niet toelaten hun wezenlijke functies
14
te vervullen’ .
Joannes XXIII heeft in een persoonlijk schrijven aan verschillende bisschoppen
zijn oprechte voldoening uitgedrukt over de geest van gehoorzaamheid van de
Franse Kerk en over de gelukkige evolutie van het arbeidersapostolaat in het land
dat hem zo dierbaar was. Refererend naar de brief van kardinaal Pizzardo schreef
hij aan kardinaal Richaud: ‘Ik hoop van ganser harte.... dat deze laatste schikkingen
werkelijk een “stap voorwaarts” mogen betekenen in het tegelijk zo belangrijk en zo
moeilijk apostolaat in het arbeidersmilieu...’. En hij apprecieerde ten zeerste dat
mgr. Guerry, aartsbisschop van Cambrai, bij deze gelegenheid het voorbeeld van
de H. Pastoor van Ars geciteerd had: ‘Hij heeft massa's bekeerd omdat hij enkel en
15
alleen, maar dan ook volledig, priester geweest is’ . In zijn brief aan kardinaal Feltin
tenslotte wees de Paus op de bezorgdheid van de kerkelijke hiërarchie om het
probleem van de evangelisering van de arbeiderswereld: ‘Zij zal stellig meer
16
aangepaste methoden vinden om deze beangstigende problemen op te lossen’ .
Sommigen meenden hierin een impliciete uitnodiging te vernemen om de
17
veroordeling van 1959 niet als een absoluut eindpunt te beschouwen . Het probleem
bleef immers volledig gesteld en er waren de ervaringsgegevens van een experiment
dat getuigde van een authentieke kerkelijke inspiratie. Het strekt de Franse Kerk tot
eer, dat zij het aangedurfd heeft het ‘traditionele priesterschap’ geweld aan te doen
om hogere evangelische motieven. Bewust heeft ze de veilige paden van verouderde
structuren verlaten voor een tastend zoeken op onbekend terrein. Gregor Siefer ziet
terecht in de zending van de priester-arbeiders ‘een bijzonder frappant voorbeeld
van een poging om de mogelijkheden en de begrenzingen te onderzoeken voor de
18
reconversie van de oude instelling die de Kerk is, t.o.v. een wereld in volle evolutie’ .
Maar eerst de concilie-mentaliteit zou het mogelijk maken eerlijk en vrijmoedig
de spanningen onder ogen te zien van een bepaalde apostolaatsopvatting en de
stuwing van de Geest tot een doorbreken van voorbijgestreefde kaders. Waar het
in 1961, tijdens de tweede sessie van de preconciliaire centrale commissie van 't
concilie, nog als ‘noodzakelijk’ geoordeeld werd voor de priester ‘dat hij

13
14
15
16
17
18

La Croix, 22 september 1959.
L'Aquitaine, Semaine Religieuse de l'Archidiocèse de Bordeaux, 18 september 1959.
La Documentation Catholique, 3 januari 1960.
idem, 20 maart 1960.
cfr. Gregor Siefer, La mission des prêtres-ouvriers. Les faits et les conséquences (traduit de
l'allemand par Monique Devignot et Jacques Ernest), Editions de l'Epi, Paris, p. 130.
idem, p. 31.
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zich aan zijn zending kan wijden zonder zijn dagelijks brood te moeten verdienen
door andere werkzaamheden, die niet overeenstemmen met de priesterlijke
19
waardigheid’ , werd geleidelijk meer en meer de nadruk gelegd op het evangelisch
aspect van de priestertaak: ‘de priester is slechts de man van de cultus omdat hij
de man van de evangelisatie is’, aldus Henri Fesquet in zijn bespreking van het
20
nieuwe schema over de priesters . In dit nieuwe perspectief vallen de principiële
bezwaren van 1959 weg en kan een tweede etappe van dit experiment beginnen.
Onder een andere gedaante wellicht, maar even fundamenteel als bij de
naoorlogse Franse arbeidersgroep, zullen de nieuwe ‘priesters-aan-de-arbeid’ ook
anno 1966 stoten op de realiteit van het arbeidersvraagstuk en van de
klassentegenstelling tussen de bezitters en de niet-bezitters van kapitaalgoederen.
Zolang deze klassentegenstelling zal blijven bestaan en zolang de Kerk als dusdanig
het burgerlijk perspectief niet zal verlaten hebben, zullen ook deze priesters het
gevaar lopen om, naar het woord van A.M. Knoll, opnieuw beschouwd te worden
als ‘de vertegenwoordigers van een anti-feodale en anti-burgerlijke realiteit binnen
21
de Kerk’ .
Voortaan zal men spreken van ‘priesters-aan-de-arbeid’. Door deze
naamsverandering wil de kerkelijke overheid het universeel karakter van de
priesterlijke zending onderstrepen. Sommigen zullen dit interpreteren als een poging
van de Kerk om eens te meer de realiteit van de klassentegenstellingen te
verdoezelen en om zodoende de voornaamste betekenis van dit experiment te
ontkennen, namelijk de ontdekking dat de arbeiderswereld in zich de karakteristieken
draagt van een toekomstige klassenloze maatschappij. In zijn inzet voor meer
rechtvaardigheid en vrede onder de mensen mag de priester zich inderdaad niet
identificeren met de verlangens van een beperkte belangengroep. Maar meer dan
wie ook in de Kerk leeft de priester-aan-de-arbeid in geprivilegieerde voorwaarden
om die universaliteit te beleven voor zichzelf en om die geleidelijk aan ook te helpen
waar maken voor de gehele Kerk. Waar de officiële Kerk zich nog niet losgemaakt
heeft van haar bindingen met een burgerlijke maatschappij-opvatting, kunnen de
priesters-aan-de-arbeid een daadwerkelijke bijdrage betekenen om de Kerk toe te
laten aanwezig te zijn in de industriële samen-

19
20

21

La Documentation Catholique, 17 december 1961 (Communiqué van de Osservatore Romano
over de werkzaamheden van de Tweede sessie van de preconciliaire centrale commissie).
Le Monde, 4 december 1965.
In zijn beroemde vastenbrief van 1949 sprak kardinaal Suhard in dezelfde bewoordingen over
de taak van de priester: ‘Moet men ten overstaan van deze totaal andere gegevens de
gevolgde methodes over boord werpen? Moet men voortaan de sacramentele bediening
vaarwel zeggen voor de prediking, of, moet men, wat er ook gebeure, blijven bij de heiliging
der gedoopten, (...) wat gaat voor: de sacramentele eredienst, of de verbreiding van het
Evangelie? Het leven van Christus, de leer en de handelwijze van de Apostelen tonen aan
dat die twee functies elkander niet uitsluiten, maar aanvullen. Als het Evangelie wordt gepredikt,
is dat met het oog op de inlijving der mensen in het mystieke Lichaam van Christus door het
doopsel’. - De priester onder de mensen? pp. 59, 64-65.
August M. Knoll, Katholische Kirche und scholastisches Naturrecht. Zur Frage der Freiheit.
- Europa Verlag, Wien, 1962, 140 pp., p. 71. Hierin zag deze Oostenrijkse socioloog de
uiteindelijke reden voor de veroordeling van 1959.
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leving en haar oorspronkelijke christelijke inspiratie van liefde in rechtvaardigheid
daadwerkelijk terug te vinden.
In een recente studie van de Mission Ouvrière, die verscheen even vóór de nieuwe
toelating tot arbeid voor priesters, wordt deze opdracht heel scherp geformuleerd:
‘Het gaat er dus in de eerste plaats niet om, arbeiders individueel te bekeren tot een
Kerk zoals deze zich voor het ogenblik sociologisch voordoet, d.w.z. vreemd ten
opzichte van het volk. De Kerk moet integendeel zo worden dat de arbeiderswereld
in haar de uitnodiging kan vinden die voor haar bestemd is. (...) Indien dus de nieuwe
geboorte van de Kerk in de arbeiderswereld niet vergezeld gaat van een geleidelijke
omvorming van geheel haar “manier van zijn”, dan zal dit ofwel leiden tot een breuk
(men zou dan als het ware “twee Kerken” hebben,...) of veeleer (...) tot een
waardeloos maken van de pogingen van de apostelen van de arbeiderswereld door
22
het tegengesteld getuigenis van andere leden van de Kerkgemeenschap’ .

22

Masses Ouvrières, 224, december 1965, pp. 45-46.
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De katholieke kerk in de binnenstad van Amsterdam
Inventarisatie en bemerkingen
M. van Hulten
I. De situatie in Amsterdam
Het aantal bij de volkstellingen als rooms-katholiek geregistreerde Amsterdammers
bedroeg in 1930: 166.526, in 1947; 187.458 en in 1960: 203.590. Een verheugende
vooruitgang? In verhouding tot de totale stadsbevolking viel ook een vooruitgang
te registreren, in 1930: 22,0%, in 1947: 23,3% en in 1960: 23,5%. Hier bedriegt
echter de schijn al enigszins de werkelijkheid. De terugval van het aantal israëlitisch
geregistreerden van 65.523 in 1930 tot 5.269 in 1947 moest wel een flatterende
uitwerking hebben op de percentages van de overige kerkelijk geregistreerden.
Worden de Israëlieten zowel in 1930 als in 1947 en in 1960 niet in de
percentage-berekening betrokken, dan worden de cijfers voor de rooms-katholiek
geregistreerden respectievelijk 24,1%, 23,5% en 23,7%.
Na de buitenkerkelijken vormen de rooms-katholiek geregistreerden in 1960 in
Amsterdam de grootste groep, met andere woorden de rooms-katholieke kerk is in
Amsterdam het grootste kerkgenootschap gemeten naar het aantal geregistreerde
leden.

Tabel 1. Verdeling der kerkelijke gezindten in Amsterdam en in de
binnenstad van Amsterdam in 1960 (volkstelling).
Amsterdam
kerkelijke
absoluut
gezindte
rooms-katholiek 203.590

%

binnenstad
absoluut

%

23,5

24.049

23,8

nederlands-hervormd 145.811

16,9

14.282

14,1

gereformeerde 38.833
kerken

4,5

2.672

2,7

overige
gezindten

6,7

5.730

5,7

buitenkerkelijken 418.160

48,4

54.211

53,7

Totaal

100,0

100.944

100,0

58.353

864.747

Ruwweg kan gesteld worden dat een kwart van de Amsterdamse bevolking
katholiek is, de helft buitenkerkelijk en het overige kwart lid is van enig ander
kerkgenootschap. Hierbij dient aangetekend te worden dat het cijfer voor de
buitenkerkelijken waarschijnlijk te laag en voor de kerkdijken, zowel katholieken als
niet-katholieken, te hoog is geregistreerd. Dit wordt veroorzaakt door de bekende
tendentie bij volkstellingen, dat meer getelden zich als kerkelijk
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laten registreren dan in feite nog kerks zijn. De feitelijke situatie ziet er waarschijnlijk
dus wel iets anders uit. Als wij uitgaan van de veronderstelling dat van de
rooms-katholiek en gereformeerd geregistreerden in feite 60% nog kerks genoemd
mag worden, van de nederlands-hervormd geregistreerden 20% en van de overige
(kleine) kerkgenootschappen 100%, dan zou dit betekenen dat van iedere 100
Amsterdammers er 14 katholiek, 4 nederlands-hervormd, 3 gereformeerd, 6 overig
kerkelijk en 73 buitenkerkelijk zouden zijn. Cijfers die vermoedelijk dichter de
waarheid benaderen dan de volkstellingsgegevens.
De leeftijdsstructuur van de katholieke bevolkingsgroep in Amsterdam maakt een
gezonde indruk. Onder de jeugdigen zijn de als rooms-katholiek geregistreerden
talrijker dan hun aandeel in de stadsbevolking rechtvaardigt, onder de ouderen is
juist het omgekeerde het geval: de katholieke bevolking van de stad is gemiddeld
jonger dan de totale stadsbevolking.

Tabel 2. De leeftijdsstructuur van de totale bevolking van Amsterdam
en van de katholieke bevolking van Amsterdam in 1960 in procenten.
leeftijdsgroep
0-19 jaar

totale bevolking
31,5

katholieke bevolking
35,7

20-39 jaar

27,2

27,7

40-59 jaar

25,4

22,7

60 jaar en ouder

15,9

13,9

100,0

100,0

Deze zelfde relatief jonge leeftijdsstructuur doet zich overigens alleen voor bij de
gereformeerde kerken en bij de buitenkerkelijken, alle andere kerkelijke gezindten
verouderen in min of meer ernstige mate.
De oorzaak van deze relatief jonge leeftijdsstructuur van de groepen der
rooms-katholieken, gereformeerden en buitenkerkelijken is overigens waarschijnlijk
voor de twee eerstgenoemde groepen een andere dan voor de laatst-genoemde.
Bij de buitenkerkelijken gaat het waarschijnlijk om een nog niet volledig doorwerken
van de ontkerkelijking tot in de oudere lagen van de gehele stadsbevolking. Bij de
rooms-katholieken en gereformeerden beïnvloedt het relatief hogere kindertal de
leeftijdsstructuur (deze kinderen ‘verjongen’ automatisch de leeftijdsstructuur) terwijl
de overgang van kerkelijk naar buitenkerkelijk op een moment ligt tijdens de
volwassenheid waardoor de oudere leeftijdscategorieën kleiner worden wat opnieuw
een ‘verjonging’ van de totale leeftijdsstructuur teweeg brengt.
De spreiding van de katholieke bevolking over de stad is niet gelijkmatig. Met als
grens de lijn gevormd door de Haarlemmerweg, Westelijk Marktkanaal,
Kostverlorenvaart, Jacob van Lennepkanaal, Singelgracht, Amstel en Noordelijke
Ringdijk van de Watergraafsmeer worden van elkaar gescheiden de buurtcombinaties
met hogere percentages katholieken ten zuiden van deze lijn
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AMSTERDAM LIGGING DER BUURTCOMBINATIES 1964
Bron: Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam
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en die met lagere percentages katholieken ten noorden van deze lijn (zie kaart).
Een uitzondering hierop vormen in de binnenstad de buurtcombinaties 00, 02, 04,
05 en 07 (het centrale deel van de binnenstad en de grachtengordel), waar de
katholieken relatief sterk vertegenwoordigd zijn.
Deze verschillen in de spreiding kunnen onder het nodige voorbehoud verklaard
worden uit de spreiding van de naar beroepsklassen onderscheiden
beroepsbevolking, de spreiding van de eigendommen van de naar kerkelijke gezindte
en/of politieke richting onderscheiden woningbouwverenigingen en door de spreiding
van de naar kerkelijke richting onderscheiden tehuizen. Het relatief lage percentage
katholieken onder de Amsterdamse arbeiders brengt haast automatisch met zich
mee dat bij ‘proletarisering’ van buurten daar ook het aandeel der katholieken in de
bevolking daalt (zie voor gedetailleerde gegevens bij Buist, pp. 24-27 en 43-44).

2. De situatie in de binnenstad van Amsterdam
De binnenstad van Amsterdam bestaat uit het oudste deel van de stad, gelegen
binnen de vroegere stadswallen. Zij is grotendeels gebouwd voor 1850. In tellingen
van het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam en van het landelijk Centraal
Bureau van Statistiek (C.B.S.) wordt de binnenstad aangeduid als stadsdeel 0,
verdeeld in tien buurtcombinaties, aangeduid met 00 tot en met 09 (zie kaart).
De totale bevolking van de binnenstad vormt slechts een klein deel van de
bevolking van de gehele stad. Bovendien wordt dit deel absoluut en relatief steeds
kleiner door toeneming van de stadsbevolking in de nieuwe stadswijken aan de
rand van de stad en voortgaande uitdunning van de bevolking in de binnenstad. De
binnenstadsbevolking bereikte haar maximum bij de volkstelling van 1889 nl. 310.067
(toen de totale stadsbevolking 404.172 inwoners omvatte), maar was op 1 januari
1955 reeds afgenomen tot 116.825. Daarna gaat de afneming snel verder: per 1
januari 1960 telde de binnenstad 104.083 inwoners, per 1 januari 1965 nog slechts
87.632 inwoners (dat is 10,1% van de totale stadsbevolking die dan 866.290 inwoners
telt).
De katholieke bevolking van de binnenstad vormt evenzo slechts een betrekkelijk
klein deel van de katholieke bevolking van de gehele stad: per 31 mei 1960: 24.049,
dat is 11,8% van alle katholieken in Amsterdam.
Vergeleken met 1947 daalde het aantal rooms-katholiek geregistreerden in de
binnenstad met een vijfde (1947: 30.297, 1960: 24.049). Deze daling zal zich naar
verwachting doorzetten tot circa 14.000 katholiek geregistreerden in 1980, d.w.z.
ruwweg een vermindering met de helft van het aantal nog aanwezig in 1947.
(Gewezen zij nog op het feit dat de totale bevolking van de binnenstad tussen 1947
en 1960 langzamer verminderde - van 115.222 tot 100.944, dat is met een zevende
- dan de katholieke bevolking van de binnenstad).
De binnenstad vormt, afgezien van de er woonachtige bevolking, een zeer
belangrijk deel van de gehele stad, omdat in de binnenstad een groot deel van de
stedelijke werkgelegenheid, het stedelijk winkelapparaat, de overige stede-
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lijke dienstverlening en de vermaaksgelegenheden geconcentreerd zijn. Vrijwel
iedere Amsterdammer en velen van daarbuiten zijn wel op enigerlei tijdstip op deze
binnenstad aangewezen voor hun werk, hun inkopen en hun ontspanning. Het is
zonder meer juist te stellen dat de binnenstad van Amsterdam als centrum fungeert
voor een groot gebied dat vele honderdduizenden omvat.
Binnen de binnenstad is ten aanzien van de katholiek-geregistreerde bevolking een
opvallende tweedeling op te merken. In de als ‘city’ aan te duiden buurt-combinaties
van de binnenstad (te weten 00 - de kern van de oude stad, 02 en 05 - de
grachtengordel en 07 - de Leidse- en Weteringbuurt) is bij de volkstelling van 1960
een vrij hoog percentage van de bevolking als rooms-katholiek geregistreerd, nl.
28,4% tegen 21,5% in de overige buurtcombinaties van de binnenstad (Jordaan,
Oostelijke en Westelijke Eilanden, Weesperstraat e.o., voormalige Jodenbuurt). Dit
verschil wordt begeleid door een evenzo markant verschil bij de buitenkerkelijken
welke in de ‘city’ 46,4% bereikten, daarbuiten in de binnenstad 57,4%. Dit verschijnsel
kan verklaard worden door de specifieke samenstelling van de woonbevolking van
de ‘city’-buurtcombinaties naar beroepsklasse. Relatief sterk zijn er aanwezig die
beroepsbeoefenaren die ook onder de katholieken van stadsdeel 0 relatief sterk
vertegenwoordigd zijn: bedrijfshoofden in de nijverheid met personeel, bedrijfsleiders,
administratief personeel, ambtenaren, vertegenwoordigers, leraren, onderwijzers,
winkelbedienden, overige employés en horecapersoneel.
Het relatief lage percentage rooms-katholiek geregistreerden in de overige
buurtcombinaties van de binnenstad is te verklaren door de betrekkelijk grote
aanwezigheid van bouwvakarbeiders, chauffeurs, industrie-arbeiders,
magazijnpersoneel, schippersknechts, sjouwers en overige arbeiders die minder
sterk onder de katholieke bevolking vertegenwoordigd zijn.
Bezien wij in dit kader de cijfers gegeven voor de non-paschantie in 1960 in tabel
3, dan valt op dat het voorgaande nog verder toegespitst kan worden. Die parochies
welke voornamelijk in de ‘city’-buurtcombinaties gelegen zijn (Papegaai en Krijtberg
en ook de Duif en de Dominicanen-kerk van de Spuistraat) hebben een lager
percentage non-paschantie dan de overige parochies van de binnenstad. Dat
hetzelfde dan ook blijkt op te gaan voor de monovalentie (observantie van zowel
de paasplicht als van de kerkelijke huwelijkssluiting en van het huwen met een
katholiek) zal weinig verwondering meer baren.
In de binnenstad van Amsterdam is de katholieke kerk overduidelijk aanwezig met
een aantal kerkgebouwen: 9 parochiekerken, drie openbare kerken en een aantal
(minder) bekende kapellen (zie tabel 3). Aangezien de grenzen van de
binnenstadsparochies en van het statistische stadsdeel 0, de binnenstad, niet
samenvallen is vergelijking van de parochiegegevens met die van centrale
statistische instanties niet wel doenlijk. Tellen wij - om de telgebieden enigszins met
elkaar vergelijkbaar te maken - bij de hierboven genoemde 24.049 in het stadsdeel
0 woonachtige rooms-katholiek geregistreerden in 1960, die
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Tabel 3. Kerken en kerkbezoekers in de binnenstad van Amsterdam
1

Aantallen parochianen
BinnenstadsparochiesAdres
1955
1960
H. Nicolaas ('t Hart Pr. Hendrikkade 73 2.387
1.984
of 't Haantje)
H. Antonius van
Padua (de Mozes
en Aäron)

3.835

3.562

H. Willibrord binnen Prinsengracht 754 6.311
de Veste (de Duif)

5.076

H. Domnicus ('t
Stadhuis van
Hoorn)

Spuistraat 12

2.086

1.680

H.H. Petrus en
Paulus (de
Papegaai)

N.Z. Voorburgwal
293

1.637

1.562

H. Franciscus
Xaverius (de
Krijtberg)

Singel 448

4.042

3.145

H. Anna (de Pool)

Wittenburgergracht 5.238
5

4.546

H. Ignatius (de
Zaaier)

Rozengracht 150

6.520

6.440

H. Maria
Onbevlekte
Ontvangenis (de
Posthoorn)

Haarlemmer
Houttuinen 49

3.936

3.850

35.992

31.845

N.Z. Voorburgwal
373

-

-

Onbevlekt Hart van Keizersgracht 218
Maria
(Redemptoristen)

-

-

H.H. Joannes en
Ursula (Begijnhof)

H. Antonius (de
Tichel)
6
(Capucijnen)

Waterlooplein 61a

Lijnbaansgracht 48 3.700

3.500

3
%
kerkbezoekersziplaatsen parochianenpraktiserend
2
non-pasch

1
6
3
2

Kaski-rapport no. 302, blz. 14.
Deze parochiekerk is gelegen aan de rand van de binnenstad, haar territoir voornamelijk
erbuiten, zij is daarom niet opgenomen bij de binnenstadsparochies.
Berekend als paschanten-percentage van de parochianen in 1960.
Buist, tabel 19A (non-paschanten per 100 katholieken ouder dan zeven jaar).
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BinnenstadsparochiesAdres

1960

1960

H.
Pr.
63,9
Nicolaas Hendrikkade
('t Hart of 't 73
Haantje)

715

870

Schatting 19804
750
250

H.
Waterlooplein 54,4
Antonius 61a
van Padua
(de Mozes
en Aäron)

1.640

750

1.750

700

H.
Prinsengracht 49,1
Willibrord 754
binnen de
Veste (de
Duif)

2.590

800

2.800

1.400

H.
Spuistraat 49,2
Domnicus 12
('t
Stadhuis
van
Hoorn)

855

1.000

1.200

500

H.H.
N.Z.
36,7
Petrus en Voorburgwal
Paulus (de 293
Papegaai)

985

800

1.000

400

H.
Singel 448 42,5
Franciscus
Xaverius
(de
Krijtberg)

1.825

750

1.500

750

H. Anna
(de Pool)

Wtienburgergracht 65,9
5

1.545

1.000

1.000

350

H. Ignatius Rozengracht 66,2
(de
150
Zaaier)

2.190

1.100

1.750

600

H. Maria Haarlemmer 57,1
Onbevlekte Houttuinen
Ontvangenis 49
(de
Posthoorn)

1.655

600

1.350

500

14.000

7.670

13.100

5.450

-

350

-

-

56,0
H.H.
N.Z.
Joannes Voorburgwal
en Ursula 373
(Begijnhof)

4
5

5

Kaski-rapport no. 302, blz. 37-40.
Volgens opgaven van de pastoors is het totaal aantal goed bruikbare zitplaatsen 5800.
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Onbevlekt Keizersgracht Hart van 218
Maria
(Redemptoristen)

-

500

-

-

H.
Lijnbaansgracht 53,8
Antonius 48
(de Tichel)
6
(Capucijnen)

1.615

630

2.000

700

6

Deze parochiekerk is gelegen aan de rand van de binnenstad, haar territoir voornamelijk
erbuiten, zij is daarom niet opgenomen bij de binnenstadsparochies.
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welke geregistreerd werden in de buurtcombinaties 20 (Frederiksplein en omgeving):
886 en 30 (Plantagebuurt): 1.913, dan wordt een totaal bereikt dat niet opvallend
veel lager is dan dat afkomstig uit de parochie-administraties (31.845, zie tabel 3).
Nu nog kan dat aantal zeer wel het bestaan van negen parochiekerken
rechtvaardigen. Het is echter duidelijk dat de voorspelde verdere achteruitgang van
de totale binnenstadsbevolking zowel als van het aantal geregistreerde
rooms-katholieken, als de verdere daling van het percentage kerksen onder de
geregistreerden, aanleiding geeft tot overpeinzingen of dit getal aan kerken ook in
de toekomst nog wel verantwoord zal zijn.
Daarbij komen dan nog nieuwe overwegingen voortvloeiend uit de jongste
ontwikkelingen binnen de kerk, die de vraag doen rijzen of in de toekomst wel
behoefte zal bestaan aan juist deze kerkgebouwen of dat wellicht andere gebouwen
voor de eredienst, eventueel gesitueerd op andere plaatsen, nodig zullen zijn.
Eerder in dit artikel werd reeds geconstateerd dat de kerk in de binnenstad
voornamelijk steunt op de middenlagen van de bevolking. Deze constatering vloeide
voort uit bestudering van de statistische gegevens welke omtrent deze bevolking
ter beschikking staan. Onafhankelijk hiervan komt het KASKI in zijn rapport over de
‘Toekomstige kerkvoorzieningen in Amsterdam - oude stad’ (p. 17) tot een ongeveer
gelijkluidende conclusie: ‘De oude middenstanders vormen in de
binnenstadsparochies de kern van het parochieleven. Zij hebben nog vrij veel van
de oude katholieke stijl bewaard: eerbied voor Kerk en clerus, vasthouden aan
traditionele normen inzake godsdienstig en zedelijk gedrag’.
Deze zelfde ‘oude katholieke stijl’ kan natuurlijk ook aanleiding geven tot kritische
beschouwingen, hetgeen Buist doet in zijn studie Kerkelijk leven in Amsterdam (pp.
77-78): ‘Een deel van de door mij geïnterviewde predikanten en geestelijken was
van mening, dat onder meer de mate van progressiviteit en oecumenische openheid
van de niet-professionele ambtsdragers in de binnenstadskerken ongunstig afsteekt
bij die van de niet-professionele ambtsdragers in overig Amsterdam. Volgens de
door mij geraadpleegde sleutelpersonen, is de oecumenische samenwerking in de
binnenstad meer een zaak van de predikanten en geestelijken in de binnenstad dan
van de kerkeraden. De geïnterviewde predikanten en geestelijken achtten een
disproportionele migratie van de meest bekwame gemeenteleden naar de
nieuwbouwwijken, verantwoordelijk voor de niet geheel volwaardige bezetting van
kerkeraden en kerkbesturen in de wijkgemeenten en parochies in de binnenstad’.
Met dit laatste punt stemt het Kaski-rapport ook uitdrukkelijk in waar het over de
volksbuurten in de binnenstad vermeldt (p. 30) dat het ‘... niet onmogelijk is dat juist
in deze buurten de in kerkelijk opzicht “betere” katholieken relatief sneller
wegtrekken’.
Het hier gesignaleerde verschijnsel geeft voor wat betreft de toekomst van de
katholieke kerk in de binnenstad van Amsterdam wel te denken. Deze toe-
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komst wordt mijns inziens niet zozeer bedreigd door de nominale achteruitgang in
geregistreerde leden, als wel door het feit dat de woonbevolking in de binnenstad
ingrijpend aan het veranderen is, dat de oude gezeten middenstand aan het wijken
is voor groepen die in de kerk in het algemeen of in haar huidige verschijningsvorm
niet geïnteresseerd zijn. Het is te verwachten dat de afneming van de woonbevolking
van de binnenstad, die in het bijzonder de categorieën der volledige gezinnen met
opgroeiende kinderen en der oude middenstanders zal betreffen, gepaard zal gaan
met een relatieve (en misschien zelfs wel absolute) toeneming van andere
bevolkingscategorieën: alleenstaanden, lage inkomenstrekkers, onderwereldfiguren,
prostituees, homosexuelen, zwervers, buitenlanders, jonggehuwden zonder kinderen,
kunstenaars. Met andere woorden: de huidige ‘kern van het parochieleven’ zal meer
en meer verdwijnen en vervangen worden door juist diegenen uit de stadsbevolking
waarop de huidige kerk geen of minder vat heeft.
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat toch niet de door Buist geïnterviewde
predikanten en geestelijken gelijk hebben wanneer zij stellen dat ‘de niet geheel
volwaardige bezetting van kerkeraden en kerkbesturen in de wijkgemeenten en
parochies in de binnenstad’ veroorzaakt wordt door ‘een disproportionele migratie
van de meest bekwame gemeenteleden naar de nieuwbouwwijken’. Evenzeer zou
dit veroorzaakt kunnen zijn - hetgeen mij veel waarschijnlijker lijkt - door de bewuste
of onbewuste afwijzing van de kerk en van functies in de kerk door wei-bekwamen
wegens het vasthouden van die kerk aan een ‘oude katholieke stijl’ en aan
‘traditionele normen inzake godsdienstig en zedelijk gedrag’ en het betrekkelijk te
ver af staan van het moderne maatschappelijke leven. Opvallend is namelijk hoezeer
de katholieke kerk vrijwel geheel buiten het bruisende binnenstadsleven staat. Het
Leger des Heils bijvoorbeeld is met de totale binnenstadsbevolking duidelijk meer
verbonden dan de katholieke kerk.
Van de in Amsterdam woonachtige geestelijken woont naar ruwe schatting een
derde deel, circa 100, in de binnenstad. Voorwaar geen kleine groep van
‘vrijgestelden’. Welke milieus worden echter door hen bereikt? Zijn het die welke op
uitsterven staan, de oude middenstanders, of de in getal toenemende sociaal
periferen? Werken zij in de oude vertrouwde vormen of zoeken en gebruiken zij
nieuwe? Klopt de opmerking van Buist (p. 77): ‘wie een parochie in de binnenstad
wenst zal vaak een buitenbeentje in de kerkelijke wereld zijn, daar de normale regels
voor de zielzorg hier niet te handhaven zijn’? Wordt vanuit het benoemingsbeleid
met het bijzondere karakter van de zielzorg onder de binnenstadsbewoners, -werkers
en -bezoekers rekening gehouden?

3. De toekomst
Enkele lijnen moeten inmiddels al duidelijk geworden zijn. Het getal der katholieken
onder de binnenstadsbewoners en ook onder de werkers en de bezoekers van de
binnenstad zal in de toekomst vermoedelijk dichter bij de tien op de honderd liggen
dan bij een hoger getal.
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Het bevolkingstal van de binnenstad zal nog aanzienlijk verminderen.
Kwalitatief zal deze bevolking sterker die categorieën tellen die wij tot de
sociaal-periferen kunnen rekenen.
Voor traditionele parochiële zielzorg zal zeker in het ‘city’-deel van de binnenstad,
maar ook in de overige buurten van de binnenstad, minder dan waar ook in de stad
plaats zijn.
Als werk- en bezoekcentrum speelt de binnenstad reeds een belangrijke rol, die
vermoedelijk nog belangrijker zal worden, zeker in kwalitatief opzicht. Wil de kerk
waar maken dat zij er in alle levensomstandigheden bijhoort, dan zal zij dat in de
binnenstad waar moeten maken in andere vormen dan die van de traditionele
parochie, die haar basis voornamelijk vindt in de binnen haar territorium woonachtige
geregistreerde gelovigen. Zij zal vormen moeten vinden die aansluiten op dat eigen
woon-, werk- en bezoekmilieu van de binnenstad, zoals nu reeds geschiedt in
open-deur-werk, vreemdelingenzielzorg, kwartier voor god, bedrijfsapostolaat,
jeugdwerk, studentenzielzorg en waarschijnlijk nog vele, minder bekende, kiemen
van andere werkwijzen.
De kerk in de binnenstad zal er voorts op bedacht moeten zijn dat zij daar het
gezicht van de totale stadskerk vormt voor de vele tienduizenden die dagelijks de
binnenstad bezoeken of er werken. Of zo'n gezicht het meest gediend is met
bioscoopreclame van de Katholieke Garde is uiterst twijfelachtig, meer waarschijnlijk
met de kerstpotten van - alweer - het Leger des Heils.
Zoals van het gehele maatschappelijk leven vele van de hoogstontwikkelde
centrale functies hun plaats vinden in het meest centrale deel van de stad, zo zouden
ook vele van de kerkelijke activiteiten daar hun culminatiepunt kunnen vinden.
Bestuurlijk bestaat er al zoiets in de ‘zetel’ van de deken op het Begijnhof. (Zou dit
overigens niet beter een bisschopszetel kunnen zijn? In tal en last veel kleinere
gebieden beschikken dikwijls wel over een volledig eigen bestuur). Er zijn echter
veel meer activiteiten die gecentraliseerd zouden kunnen geschieden en/of centraal
naar buiten getoond zouden dienen te worden (o.a. publiciteit, planning, financiering),
waardoor tevens vele geestelijken vrijgemaakt zouden worden van dagelijkse
beslommeringen en zich meer op hun eigen taak, de prediking van de
heilsboodschap, zouden kunnen richten.
Zouden ook de binnenstadskerken in kunnen spelen op de centrumfunctie van
de binnenstad? Zoals de hoogst-gespecialiseerde bedrijven een centripetaal gerichte
tendentie vertonen, om daar gevestigd te zijn waar de grootste markt bereikt kan
worden (en juist die grote markt, d.w.z. die grote vraag-concentratie, vergaande
specialisatie mogelijk maakt), zo zouden ook de binnenstadskerken zich kunnen
specialiseren in de zielzorg zoals die door bepaalde categorieën gelovigen gevraagd
wordt of voor niet-gelovigen aangeboden zou dienen te worden.
Zou in de toekomstige zielzorg in de binnenstad van Amsterdam in het bijzonder
rekening gehouden worden met de centrumfunctie van de binnenstad ten dienste
van de gehele stad en van tenminste een deel van het land en van de wereld (denk
aan de grote toeristenstroom die jaarlijks door Amsterdam trekt), dan zou als criterium
ter bepaling van het aantal dienstdoende geeste-
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lijken ter plaatste en van het aantal in gebruik zijnde kerkgebouwen niet (meer)
uitgegaan moeten worden van de aantallen in de binnenstad woonachtige
rooms-katholiek geregistreerden, maar meer van de totale functie die de
binnenstadskerk heeft of zou kunnen hebben, juist voor dat veel grotere bereik dan
de eigen parochiële territoria bevolkende parochianen. Het is zelfs zeer de vraag
of de binnenstadskerk gediend is met een opsplitsing in negen parochies. Ook de
financiering van het kerkelijk apparaat in het centrum zou dan niet bij uitsluiting
gedragen moeten worden door de in de binnenstad woonachtige katholieken.
Vele van de voorgaande punten zijn reeds onderwerp van beraad geweest o.a. in
een studiecommissie welke zich bezig houdt met de pastorale problematiek van de
binnenstad van Amsterdam. Zij zijn er door bevrucht en veranderd. Definitieve
vormen en voorstellen zijn er nog niet gevonden noch geformuleerd. Voor dit artikel
draagt alleen de auteur verantwoordelijkheid. Voor de studie-commisie en voor de
auteur is echter bijzonder belangwekkend het antwoord op de vraag of elders in
den lande dezelfde of soorgelijke problematiek is aangevat. Wat is daar dan de
gevolgde werkwijze en wat zijn daar de bereikte resultaten? Is het mogelijk wederzijds
van eikaars resultaten te profiteren? Het is immers wel erg onwaarschijnlijk dat de
Amsterdamse problematiek een in Nederland overigens niet-voorkomende zou zijn.
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D.G. Buist, Kerkelijk leven in Amsterdam, verslag van een onderzoek naar
binnengemeentelijke verschillen in kerkelijk-demografische structuur, in
kerkelijke meelevendheid en in kerkelijke dienstverlening. Scriptie van de
Sociografische Werkgemeenschap van de Universiteit van Amsterdam, februari
1965, 143 pp.
M.T.J. Smit, De kerkgenootschappen in Amsterdam bij de Volkstellingen van
1930, 1947 en 1960, scriptie, 29 pp.
Toekomstige kerkvoorzieningen in Amsterdam - oude stad, rapport no. 302
van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut, december 1964, 59 pp.

Streven. Jaargang 19

523

Afrika: tussen onrust en evenwicht
H. De Decker
De politieke ontvoogding van de Afrikaanse landen heeft natuurlijk geen tabula rasa
geschapen. Op de weg naar de ontwikkeling draagt het jonge Afrika zijn koloniaal
verleden met zich mee. Dit verleden is gekenmerkt door een fundamentele dualiteit
op het economische, sociologische, politieke en mentale vlak; een dualiteit tussen
‘traditie’ en ‘vooruitgang’, die ten grondslag ligt aan de heersende onrust in deze
landen en slechts door een geleidelijke integratie tot meer evenwicht kan leiden.

Het economische dualisme
De koloniale economie was gericht op het verwerven van goedkope grondstoffen
voor het moederland en op het afzetten in de kolonies van het surplus aan afgewerkte
produkten en mensen. Hierdoor werd de kolonie sterk afhankelijk van het
moederland, zowel wat de handelsrelaties als wat de kapitaaltoevoer betrof. De
vrije ondernemingen, voor welke het winstmotief richtinggevend was, zochten
optimale combinaties en vermeden alle onverantwoorde risico's. Dit had tot gevolg
dat de economische ontwikkeling zich concentreerde in door de natuur bevoorrechte
streken, terwijl het grootste deel van het gebied verder vegeteerde op zijn traditionele
landbouweconomie.
1

De volgende kenmerken typeren de economische structuur van deze landen :
1. Een lage bevolkingsdichtheid: landen als Gambia (330.000 inwoners), Gabon
(450.000), Congo-Brazzaville, Mauretanië, Liberia, Togo, de Centraal Afrikaanse
Republiek (elk ca. 1 miljoen) zijn ondanks hun uitgestrektheid eigenlijk dwergstaten.
Nigeria met 45 miljoen inwoners of 1/5 van Afrika's bevolking vormt één grote
uitzondering. Kongo-Leopoldstad telt 15 miljoen inwoners. Een Afrikaans land met
gemiddeld de uitgestrektheid van Frankrijk telt circa 3 miljoen inwoners, waarvan
75 tot 95% werkzaam zijn in de landbouwsector die door de traditionele
bestaanseconomie wordt gedomineerd.
2. De bestaanseconomie neemt dus nog een belangrijke plaats in ten opzichte

1

Cfr. Etude monographique de trente et un pays africains, Vol. 1, Eléments d'une comparaison,
Cogeraf, Paris, 1964, pp. 5-43; L. Baeck, Problemen van de Ontwikkelingslanden, (Syllabus),
Leuven, 1965, pp, 17-28.
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van de markteconomie. Het nationaal inkomen van Tchad is slechts voor 44%
afkomstig uit de geldelijke sfeer; voor Dahomey is dit 50%, voor Opper-Volta 45%,
voor Niger 50%. Andere landen hebben reeds een hogere graad van vergeldelijking
bereikt dank zij een meer gevorderd industrialisatieproces in de mijn- en
landbouwsectoren: Congo-Brazzaville 74%, Gabon 80%, Senegal 85%, Uganda
75%, Ivoorkust 66%, Guinea 63%.
3. Dit wijst meteen op de zeer ongelijke ontwikkeling der Afrikaanse landen: het
nationaal inkomen per hoofd varieert van meer dan 6.000 B. Fr. of f 432.- per jaar
in de meer geïndustraliseerde gebieden als Gabon, Ghana, Senegal, Ivoorkust,
Liberia, Cameroun - alle op Afrika's Westkust gelegen, tot minder dan 4.500 B. Fr.
of f 325.- in de savannegebieden: Tchad, Dahomey, Niger, Mali, Opper-Volta,
Ruanda, Burundi - haast alle zonder rechtstreekse toegang tot de zee. Ook het
jaarlijks energieverbruik per inwoner kent grote verschillen, gaande van 60 tot 80
kilowatt/uur in de genoemde landen aan de Westkust, tot 2 tot 5 kilowatt/uur in de
savanne-gebieden.
4. Ook binnen de grenzen van een zelfde gebied is de economische welvaart
zeer ongelijk verdeeld. De produktie en het inkomen zijn geconcentreerd rond de
zogenaamde economische groeipolen. Deze zijn hoofdzakelijk gelegen aan het
zeekustgebied en rond de havensteden, rond de mijncentra en in de agrarische
zones met modern uitgeruste plantages en hoog rendement. Daartussen ligt een
eindeloze brousse of een gesloten oerwoud; in de dorpen is de graad van geldelijke
economie en materiële welstand omgekeerd evenredig met de afstand tot de
groeipolen.
5. De produktie zelf is eveneens onvoldoende gespreid; ze blijft beperkt tot enkele
grondstoffen uit de mijn- en landbouwsector, waarvan de uitvoerwaarde gemiddeld
22 tot 25% van het nationaal inkomen vertegenwoordigt. Schommelingen in prijzen
en vraag op de wereldmarkt maken de Afrikaanse economieën uiterst kwetsbaar,
nu eens door plotselinge inflaties, dan weer door ondelgbare deficieten.
Onderstaande voorbeelden geven het percentage van de voornaamste
exportprodukten in de totale uitvoerwaarde weer:
Senegal

aardnoten (81%)

Ghana

cacao (72%)

Gambia

aardnoten (91%)

Tanganyika

sisal (31%)

Guinea

aluminiumoxyde
(56%)

katoen (14%)

bananen (12%)

koffie (13%)

Tchad

katoen (79%)

Ruanda

tinoxyde (80%)

petroleum (17%)

koffie (12%)

uranium (15%)

Uganda

koffie (52%)

Gabon

Congo-Brazza.

katoen (22%)

hout (47%)

hout (33%)
diamant (46%)

6. Bovendien blijft er in de handelsbetrekkingen een sterke binding bestaan met
het vroegere moederland, vooral geldt dit voor Frankrijk en zijn vroegere kolonies.
Uit een studie van 31 Afrikaanse landen komen de volgende statistische gegevens
naar voren betreffende het aandeel van in- en uitvoer met het vroegere moederland,
uitgedrukt in verhouding tot de totale waarde (1962):
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van 70 tot 95%

Aantal Afrikaanse landen
Invoer
Uitvoer
5
8

van 50 tot 69%

7

6

van 30 tot 49%

15

9

minder dan 30%

4

8

31

31

Deze inwendige dualiteit van de Afrikaanse huishoudingen en hun sterke
uitwendige afhankelijkheid wijst op een fundamenteel tekort aan uitgebouwde
geledingen: de inlandse markten zijn sterk afgeschut; de bevoorrading, verdeling
en prijsvorming verloopt er anarchisch; de koopkracht is beperkt. Tussen de
economische centra met hoog rendement en de traditionele landbouw met zeer
lage produktiviteit ontbreken de intermediaire structuren van kleine en middelgrote
bedrijven. De verwerkende industrie blijft vooralsnog beperkt tot bepaalde
consumptiegoederen met plaatselijk hoog verbruik: textiel, schoeisel, bier, cement
en tegels, zeep en olie, meubels.
Hieruit volgt dat slechts een beperkt aandeel van de import aan
uitrustingsgoederen wordt besteed (gemiddeld 25%, maximaal 55%, minimaal 8%),
terwijl de rest wordt aangewend voor de invoer van brandstof en verbruiksgoederen.
De Afrikaanse landen, die hoofdzakelijk landbouwgebieden zijn, blijven verplicht
gemiddeld 18% (maximaal 35%, minimaal 6%) uit te geven aan voedingswaren,
die ze voor het grootste deel zelf of door vervangingswaren zouden kunnen
produceren. Uit de invoerstatistieken blijkt dat landen met hogere cijfers voor
voedingswaren lagere cijfers hebben voor uitrustingsgoederen, en vice versa.
De uitgesproken dualiteit op economisch gebied tussen het binnenland en de
centra brengt bovendien met zich mee dat de plattelandsbewoners steeds meer
hun dorpen verlaten. Sinds de onafhankelijkheid zijn de wettelijke regelingen tot
interne migratie meestal afgeschaft of niet meer van toepassing. Wegens de lage
produktiviteit van de landbouw wordt het probleem der voedselvoorziening hierdoor
des te scherper gesteld en zijn de regeringen op verdere invoer aangewezen. In de
centra kunnen deze arbeidskrachten niet worden opgeslorpt, met als gevolg
overbevolking en werkloosheid, stijgende prijzen, en een groeiende misnoegdheid
en onrust.
Al kan een verhoogde industrialisatie dit voor een deel verhelpen, toch blijft het
probleem gesteld hoe de grote massa der landelijke bevolking in het
ontwikkelingsproces in te schakelen en aan de verhoogde welvaart te doen
deel-nemen. Oplossingen worden in het vooruitzicht gesteld: de modernisering en
de verspreiding van nieuwe landbouwmethodes, de diversifiëring van de opbrengst
en de verhoging van de produktiviteit, de hervorming van het grondbezit, de oprichting
van coöperatieve organisaties, steun aan de ambachtsnijverheid, de ordening van
de distributiesector, de inplanting van middelgrote arbeidsintensieve bedrijven, enz.
Maar daarmee stoot men onvermijdelijk op weerstanden van sociologische aard.
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De socio-culturele dualiteit
In de industriële sector wordt de arbeider een ritme opgelegd dat sterk afsteekt bij
het natuurlijke levensritme van de dorpsgemeenschap. De produktiviteit wordt er
hoofdzakelijk bepaald door de intensiteit van de kapitaal-factor, die in de
grootindustrie aan de hoge kant ligt. De socio-culturele spanningen komen
hoofdzakelijk tot uiting in de hoge mobiliteit van de industriële werkkrachten, hun
veranderlijkheid en onregelmatigheid bij het werk, vooral wanneer het landlieden
betreft die tijdelijk een bijverdienste komen opstrijken (de zogenaamde
‘target-workers’) of pas geïmmigreerden die zich moeizaam aan het helse ritme
kunnen aanpassen en maar juist voldoende werken om hun bestaan te verzekeren.
In de traditionele landbouwsector ligt het probleem totaal anders. Hier moet de
landbouwer vanuit zijn natuurlijk levensritme persoonlijk beslissen over de
modernisering en reorganisatie van zijn economische activiteiten. Deze zijn echter
niet weg te denken uit een ruimer geheel van menselijke handelingen, die de ‘globale
maatschappij’ in al haar facetten kenmerken: sociale verhoudingen,
gewoonterechtelijke verplichtingen, religieuze en culturele waarden. Het
gedragspatroon van het individu wordt hoofdzakelijk bepaald door deze implicaties
van het traditioneel ‘sociaal stelsel’ waarin hij is opgegroeid en zich vitaal
geïntegreerd weet. Deze normen passen voor een gesloten agrarische gemeenschap
van het traditionele type; de technische vooruitgang daarentegen stelt eisen van
rationaliteit en efficiëntie, van specialisatie en organisatie, die daar lijnrecht tegen
2
ingaan . Enkele voorbeelden uit de economische sfeer kunnen dit verduidelijken:
1. De notie van economische waarde is veel minder gebonden aan het winstmotief
dan aan het sociale prestige. Zo ligt, bijvoorbeeld, voor de Afrikaanse herdersvolken
de waarde van hun kudde niet in de produktieve opbrengst van het vee, maar in
het aantal dieren dat de kudde telt, al zijn die ondervoed, melkarm en ongeschikt
als trekdier. Node zal men jaarlijks enkele stuks verkopen. Al leeft men in de grootste
armoede, het aantal dieren dat men bezit, verhoogt het sociale prestige. Deze sociale
predominantie brengt met zich mee dat de uitgaven vooral naar verbruiksgoederen
gaan die een zekere praalzucht vertonen, zoals kleding, woning, meubilering, en
veel minder naar produktieve uitgaven als verbeterde voeding of moderne outillage.
2. De arbeid staat essentieel in functie van het levensonderhoud; vaak reikt hij
niet verder. In vele Afrikaanse gebieden wordt het bestaansminimum verzekerd
door vijf maanden veldwerk in het regenseizoen. Supplementaire arbeid, bijvoorbeeld
door besproeiing of irrigatie, strookt niet met de traditie, en het grensnut van de
verhoogde inkomsten weegt niet op tegen de gewoonte om zich gedurende het
droge seizoen onledig te houden met allerlei sociale verplichtingen.
Ook komt de werkverdeling volgens moderne normen helemaal niet overeen

2

Traditions et modernisme en Afrique Noire, Rencontres internationales de Bouaké, Ed. du
Seuil, Paris, 1965, pp. 53-79.
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met de bestaande werkverdeling in de dorpen. De collectieve arbeid wordt
beschouwd als een ongedifferentieerde gemeenschappelijke dienst aan de
dorpsgemeenschap en niet als een geordende en gespecialiseerde werkverdeling
die de produktiviteit zou verhogen.
Technische verbetering der landbouwwerktuigen beoogt meer een vermindering
van de arbeidslast dan een verhoging van de opbrengst.
3. De tijd als factor van produktiviteit, efficiëntie en besluitvaardigheid gaat
regelrecht tegen het traditionele levensritme in. Als basis van sparen en investeren
is de traditionele tijdsnotie bepaald door onmiddellijke behoeften; er wordt slechts
op korte termijn verdisconteerd. Krediet en afbetaling op halflange termijn, welke
onontbeerlijk zijn voor de modernisering van de landbouwuitrusting, zijn
cultuurvreemde elementen en dus moeilijk vatbaar voor de landbouwbevolking.
4. De economische ordening ligt besloten in een sterk familiaal beheer betreffende
grond-, werk- en inkomstenverdeling. Deze normen en gedragingen gelden wel
binnen de groep der ruimere familie met zijn sterke solidariteitsbanden, maar blijken
niet zonder meer toepasselijk wanneer het een coöperatief organisme betreft met
contractuele overeenkomsten van wederzijdse rechten en verplichtingen tussen
mensen die niet tot de familiale groep behoren. Deze solidariteit versterkt bovendien
het sociaal immobilisme en drukt zwaar op de meer ondernemende individuen, die
een belangrijk deel van hun hogere inkomen in beslag zien genomen door de groep,
meer in het bijzonder de minder actieve elementen. Het sociaal parasitisme, vooral
in de steden, is hiervan een algemeen verspreid sociaal-pathologisch
nevenverschijnsel.
5. De houding ten aanzien van de natuurkrachten is passief en fatalistisch. De
landbouwer voelt zich machteloos en neemt zijn toevlucht tot magischreligieuze
praktijken om het onheil af te weren. Daar hecht hij veel meer geloof aan dan aan
de technische mogelijkheden. Hij is bovendien bang dat de technische vooruitgang
het bestaande evenwicht tussen de aardse en bovenaardse krachten enerzijds,
tussen de menselijke verhoudingen anderzijds, grondig zal verstoren.
Dit alles maakt dat de oplossingen die in het vooruitzicht gesteld worden om de
massa der landelijke bevolking in het ontwikkelingsproces in te schakelen, niet zo
eenvoudig zijn. Niet dat deze vooruitgang onmogelijk is - de feiten zijn er om het
tegenovergestelde te bewijzen -, maar het is niet voldoende moderne technieken
aan te leren, ook niet nieuwe instellingen in het leven te roepen, als daar geen
fundamentele hervorming van de denkstructuren, van de motivering en dus van het
traditionele waardenstelsel mee gepaard gaat.
Zolang moderne technieken en instellingen worden aangewend vanuit een
traditionele mentaliteit, zullen de economische ontwikkeling en de sociale welvaart
slechts moeizaam van de grond komen. Traditionele instellingen daarentegen die
met een moderne geest bezield zijn, kunnen succesvolle resultaten opleveren, maar
zullen mettertijd vernieuwde en meer universele organisatievormen moeten
aannemen die specifiek op de ontwikkeling gericht zijn. Zo zal een coöperatie waar
traditionele leiders de macht in handen hebben,
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met de bedoeling hun gezag en voorrechten in de moderne situatie te handhaven
of te verstevigen, minder functioneel zijn dan een traditionele familiegroep of
religieuze vereniging die ontwikkelingsactiviteiten onderneemt. Maar ook dit laatste
kan slechts een overgangsstadium zijn tot een werkelijk technisch beheer.

De sociaal-psychologische ambivalentie
De socio-culturele dualiteit wordt wellicht het sterkst aangevoeld door de opkomende
elite die de administratie bevolkt en het politieke leven leidt. Zij beleven deze
dubbelwaardigheid op bewuste wijze en ondervinden er de psychologische weerslag
van in hun dagelijks doen en laten; hun innerlijke gespletenheid komt dikwijls tot
uiting in houdingen van velleïteit. Door een jarenlang onderwijs naar Westerse
maatstaven zijn deze mensen vertrouwd met de principes van een moderne
technische beschaving en administratieve organisatie. Maar zoals H.O. Hirschman
opmerkt, bestaat er in de ontwikkelingslanden minder schaarste aan
ontwikkelingsfactoren als kapitaal, opvoeding of technische kennis, dan wel een
fundamenteel tekort aan beslissingsvermogen om deze factoren op het geschikte
3
moment samen te brengen, te ordenen en te bewegen naar hun doel .
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit dat het technische handelen
niet in de psychologie van de ‘policy-makers’ verwerkt is: men heeft geen
ondervinding van de juiste draagkracht van een beslissing, noch van een ‘zakelijke
tijdsnotie’ voor een snelle en gepaste uitvoering. Zo komt het dat uitstekende
projecten of wettelijke bepalingen dode letter blijven of geen effect sorteren. Voor
de complexiteit van een probleem heerst er bij de verantwoordelijke leider ofwel
een zekere radeloosheid, ofwel een blinde hoop dat van zijn wilsbeslissing een
magische kracht zal uitgaan tot de realisatie ervan.
Deze overgang van technisch denken tot technisch handelen wordt niet
onderwezen, maar slechts aangeleerd en verinwendigd door praktische ervaring.
Daarom is deze onbeslistheid een kenmerkende factor voor een gemeenschap die
zich in volle evolutie bevindt van een traditionele tot een moderne maatschappij.
Ook op het vlak der sociale gedragingen zit de elite gevangen in die ambivalentie
tussen oud en nieuw. Hoezeer ze ook naar een moderne samenleving streeft, toch
blijft haar handelen op het plan der motiveringen nog voor een ruim deel bepaald
door de voorstelling der sociale verhoudingen die ze van huis uit mee hebben
gekregen, en op het actieniveau door de sociale druk van het omringend milieu. Dit
levensmilieu blijft sterk groepsgericht en traditioneel van mentaliteit. Enkele
voorbeelden kunnen dit duidelijk maken.
1. Het sociale prestige van de gezagsdrager wordt traditioneel veruitwendigd door
opvallende tekens van rijkdom en door een eigen levensstijl. Wie in de

3

H.O. Hirschman, The Strategy of Economie Development, Yale University Press, 1962, pp.
23-26; A. Boskoff, Social Indecision: A dysfunctional Focus of Transitional Society, in Social
Forces, May 1959, XXXVII, 4, pp. 305-311.
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moderne maatschappij een gezagspositie bekleedt, zet deze traditionele houding
voort, maar nu getooid met de status-symbolen van de nieuwe maatschappij welke
hij overneemt van het Westerse ‘high-life’: sleeën, villa's, sterke drank en een zekere
ostentatieve kwistigheid. Deze gedragingen beantwoorden, althans in een eerste
periode, aan de verwachtingen van de gemeenschap die hierin de bekrachtiging
van de nieuwe status van zijn leiders erkent.
2. De eigen levensstijl van de gezagsdrager was gekenmerkt door een vrijstaan
van materiële zorgen, om met raad en wijsheid zijn onderdanen bij te staan. De
traditionele gezagsdrager stelt zich ten dienste van de gemeenschap; hij aanhoort
de verlangens, grieven en klachten van zijn onderhorigen; hij weet de gemoederen
tot rust te brengen en de rechtvaardigheid te doen heersen. Zijn dagtaak bestaat
hoofdzakelijk in ontvangen, beluisteren en bespreken. Het onmiddellijke contact de ‘face-to-face relations’ - zijn hierbij essentieel. In een moderne administratie
worden zulke verhoudingen rampzalig voor een geordend en efficiënt beheer; men
heeft geen tijd meer tot het instuderen van de problemen; men wordt bestormd door
groepen en individuen waaraan men traditioneel of politiek gebonden is. Allen
verwachten ze van hun vertegenwoordiger in het nieuwe gezagstelsel heil en
welvaart.
3. Op heel bijzondere wijze wekt de familiale solidariteit verwachtingen op ten
aanzien van een familielid dat een bevoorrechte positie heeft verworven; en dit ten
voordele van de uitgebreide familie, zoniet van de hele stamverwantschap. De
vorderende partij realiseert zich niet dat het inkomen van de gezagdrager beperkt
is, noch dat hij niet vrij beschikt over de gelden die aan zijn beheer zijn toevertrouwd.
De sociale druk weegt dan ook zeer zwaar op wie een bevoorrechte situatie verwierf,
terwijl zijn motivering bepaald blijft door zijn traditionele verplichtingen; vandaar het
uitgebreide nepotisme in Afrika bij de toekenning van administratieve ambten en
financiële voordelen.
Deze verhoudingen leiden tot een toestand van sociale normloosheid, eigen aan
dit dualisme waarin de nieuwe gezagsdragers gevangen zitten: met alle middelen
die hen ter beschikking staan in een moderne maatschappij handelen zij volgens
traditionele normen en motiveringen. Zo worden zij door het traditionele
waardenstelsel ‘moreel’ gedwongen tot handelingen die voor de moderne
maatschappij immoreel zijn: nepotisme, machtsmisbruik, geldverduistering, omkoperij,
enz.; zo kunnen de instellingen niet normaal functioneren. Nogmaals blijkt hieruit
hoe absoluut noodzakelijk een waarden-heroriëntering is voor de goede werking
der moderne instellingen.

Dualiteit in de politieke instellingen
Ook op het vlak der politieke instellingen en gedragingen komt deze
dubbelwaardigheid tot uiting. Enerzijds treft men politieke partijen aan, vooral diegene
die onder het koloniaal bewind tot stand kwamen, die van de politieke macht gebruik
maken om traditionele en stambelangen te verdedigen; deze partijen kunnen met
regionale of etnische groeperingen vereenzelvigd worden. Anderzijds organiseerden
politieke leiders van het moderne type meer alge-
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mene partijen volgens democratische denkbeelden; ze verzetten zich tegen het
stam-particularisme en schreven meestal een aggressief nationalisme in hun
programma. Nochtans, om beter vat te hebben op de massa en ook uit ideologische
motieven, transponeerden zij traditionele waarden in hun politiek programma zoals
mythen en symbolen, tot magische riten toe, die er alle op gericht waren de realisatie
van een moderne staatsordening te bevorderen.
Aan de basis van de Afrikaanse staten liggen de principes van een democratie
naar het Westerse type, zoals ze die hebben leren kennen als het meest geschikte
staatsbestel. Maar nagenoeg iedereen is het er vandaag over eens dat deze
staatsvorm niet aangepast is als model voor de Afrikaanse samenleving. Immers
in Afrika is het gezagsbegrip één en ondeelbaar, zonder dat daarom democratische
controle en beperking uitgesloten zijn. Volgens traditionele politieke inzichten berustte
de macht bij een monocratisch gezag dat zowel door een institutioneel als door een
feitelijk toezicht der verschillende stam- en familiehoofden gematigd werd.
Niet vertrouwd met de spelregels van een parlementaire democratie, beperkt de
oppositie zich niet tot kritiek op de bewindsploeg, maar stuurt ze aan op het
omverwerpen van het regime. De bewindspartij harerzijds erkent vaak de rechten
van de oppositie niet en legt zich niet neer bij een stemming die haar in de minderheid
stelt. De tendens tot het oprichten van een eenheidspartij leunt aan bij de meer
traditionele conceptie van een algemeen aanvaard gezag, binnen een politieke
instelling waar inwendige spanningen worden opgelost in een sfeer van geven en
nemen van belangengroepen die éénzelfde centraal gezag erkennen. Waar deze
politieke eenheid niet bereikt kan worden, lijkt thans in Afrika de weg open te staan
voor een militair bewind, het enig orgaan met reële machtspositie. Dat hiermede de
fundamentele spanningen slechts bedwongen, niet opgelost worden, hoeft geen
betoog.
Een veel voorkomend neven-verschijnsel van het politiek bewind is de
pseudoreligieuze ‘halo’ waarmee de hoogste gezagdrager omgeven wordt. Het
zingevend, alomvattend en profetisch karakter der politieke ideologie wekt bij de
bevolking messiaanse verwachtingen op: de belofte van een ideale gemeenschap,
van welvaart en zekerheid, van een nieuw paradijs op aarde. De bevolking ging een
magische kracht toekennen aan de voorgestelde symbolen en steeds herhaalde
slagzinnen. Al dan niet bewust onderhouden sommige politieke leiders deze
pseudo-religieuze mythe, ten einde hun politieke greep op de bevolking te
verstevigen. De bevolking, die niet vatbaar is voor abstracte idealen, verpersoonlijkt
het regime met haar politieke leiders. Er ontstaat in hun voorstelling een identificatie
tussen de ideologie en de charismatische persoonlijkheid van hun leider. Zo heeft
de Osagyefo (= Verlosser) Kwame N'Krumah deze heldencultus in de hand gewerkt.
Sékou Touré daarentegen heeft er steeds afstand van genomen.
Wanneer echter na enkele jaren de voorspellingen niet uitkomen, ontstaat er bij
de bevolking een afkeer voor de politieke agitatie en ontwikkelt zich een sterk
kritische zin ten aanzien van al degenen die ze als profiteurs van de nieuwe
maatschappij beschouwt.
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Dit legt ook uit waarom de politieke omwentelingen, vijf jaar pas na de
onafhankelijkheid, nog zo weinig volksbeweging verwekken. Geleidelijk voltrekt zich
een scheiding tussen de politieke leiders van de onafhankelijkheidsbeweging en de
grote massa; ook zijn er symptomen aanwezig die wijzen op het ontstaan van een
klasse-vorming, hoewel men hierbij veelal voor de vertegenwoordigers van de eigen
etnische groep nog uitzondering maakt.
Tenslotte voltrekt zich een scheiding binnen de leidende groep tussen de politici,
die hun gezag vestigden als stam-exponent of als strijder voor de onafhankelijkheid,
en de intellectuele elite, die na jarenlange studie, dikwijls in het buitenland, zichzelf
meest geschikt acht om orde te brengen in het landsbeleid. Het betreft hier niet
alleen een generatie-conflict waarbij de revolutionaire leiders hun verworven posities
willen handhaven ten overstaan van de opkomende jongere intelligentsia, maar het
gaat ook om een fundamenteel verschil in de aanpak der problemen. Beide groepen
stellen verschillende beleidsnormen en spreken een andere beleidstaal, zodat ze
elkaar nog moeilijk kunnen begrijpen. De enen zijn essentieel volksmenners
(solidarity-makers') die de bevolking kunnen meeslepen tot de actie; de anderen
hebben het onmiddellijk contact met de massa verbroken en zijn in hun beleid
zakelijker en admini-stratief (‘instrumentally task-oriented leaders’); ze willen de
ontwikkelingsproblemen oplossen op zuiver technische gronden en hebben dan
ook weinig oog voor de ‘menselijke factor’. In een land waar de bevolking nog
grotendeels gedetermineerd is door traditionele normen en voorstellingen, is echter
de complementariteit van ideologie en wetenschap onontbeerlijk, om te komen tot
4
sociale veranderingen en economische resultaten .

Afrika op zoek naar zijn evenwicht
De onoverzienbare problemen, zowel van uitwendige als van inwendige aard,
waarmede de Afrikaanse landen thans worstelen om hun politieke onafhankelijkheid
institutioneel uit te bouwen en hun sociaal-economische welvaart binnen afzienbare
tijd te verwezenlijken, veronderstellen een ontwikkelingsstrategie waarvan reeds
verscheidene elementen aanwezig zijn, maar die verder systematisch moet worden
uitgebouwd.
1. Aan de basis van het beleid is een ideologie noodzakelijk die, steunend op
bepaalde Afrikaanse waarden die met de vooruitgang verzoenbaar zijn, gericht is
op de realisatie van een moderne welvaartsmaatschappij. Door terug te grijpen naar
de diepere waarden van de eigen cultuur kan de overgang naar een nieuw
gedragspatroon bij de bevolking vergemakkelijkt worden. Zulk een ideologie mag
zich evident niet beperken tot een demagogisch programma; ze is ook meer dan
een theoretische levensbeschouwing; ze wil een praxis zijn die regelend optreedt
voor de actie en moet begeleid worden door degelijke vormingsprogramma's en
door het oprichten van aangepaste instellingen. Gezien
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S.N. Eisenstadt, Breakdowns of Modernization, in Economic Development and Cultural
Change, XII, 4, July 1964, pp. 352-356; E. Shils, Political Development in the New States,
Mouton, The Hague, 1965, pp. 34-36, 40-42, 88-89.
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de bestaande economische sociale structuren zijn de Afrikaanse landen het meest
aangewezen op een humanitair en communautair socialisme dat, voortbouwend op
een open geest van solidariteit en saamhorigheid, de vooruitgang wil verzekeren
in een geleide democratie en door een geleide economie.
2. Een planeconomie wordt vooropgesteld, die de inbreng van privé-kapitaal niet
weigert, maar ondergeschikt maakt aan de evenwichtige uitbouw van de nationale
huishouding, waarbij een zo ruim mogelijk aantal werkkrachten vooral in de
landbouwsector actief in het produktieproces wordt ingeschakeld. Naast een
geleidelijke en oordeelkundige industrialisering, waarbij al te grote sociale en
financiële spanningen vermeden worden, moet bijzonder belang worden gehecht
aan de modernisering en differentiëring van de landbouw-opbrengst, aan de
coöperatieve organisatie der landbouwbevolking en aan de marktregeling.
3. Op het politieke vlak kan slechts een geleide democratie met sterk staatsgezag
de talrijke inwendige tegenstellingen op etnisch en religieus gebied overbruggen
en de sociaal-economische ontwikkeling verzekeren. Socialisering betekent
geenszins staatsdirigisme, maar veeleer een bewust maken van de
basis-gemeenschappen en van de intermediaire instellingen om deze zelf hun
verantwoordelijkheid te doen opnemen.
4. Op het internationale vlak zoekt Afrika naar zijn eenheid. Sommige regeringen
hebben hieromtrent een unitaire opvatting, andere een federale. De ‘Organisatie
der Afrikaanse Eenheid’ heeft een manifest opgesteld waarin de gemeenschappelijke
wil tot uiting komt om de samenwerking op politiek, economisch, sociaal, cultureel
en militair gebied geleidelijk uit te breiden en te verbeteren. Het uiteindelijk doel is
de politieke eenheid, maar deze loopt over de nationale eenheid, het ‘Afrika der
Vaderlanden’, en wordt niet enkel gebouwd op een panafrikaanse ideologie; ze
veronderstelt aan de basis een economische integratie, die deze politieke eenheid
mogelijk moet maken.
5. In zijn betrekkingen met de rest van de wereld streven de Afrikaanse landen
een positief neutralisme na; ze willen vriendschappelijke betrekkingen onderhouden,
zowel met de landen van het Westen als met die van het Oostblok, maar weigeren
elke politieke binding aan één van beide groepen.
6. Voor technische samenwerking en financiële bijstand blijven de Afrikaanse
landen hoofdzakelijk aangewezen op de vroegere koloniën. Over het algemeen zijn
de eerste experimenten van samenwerking met de internationale organisaties, met
de U.S.A. en met de communistische landen minder doeltreffend gebleken dan de
Afrikaanse regeringen gehoopt hadden. Deze stand van zaken behoort tot de nasleep
van het koloniale verleden. Het ontvoogdingsproces is gekenmerkt door een
overgangsperiode waarin de vroegere koloniale mogendheid een zekere morele
verplichting aanvoelt tot voortgezette samenwerking; ook bestaan er wederzijdse
emotionele banden tussen beide partijen. Maar dit zijn menselijke factoren van
voorbijgaande aard. Het zou getuigen van verholen paternalisme enerzijds, van
politieke onrijpheid anderzijds, indien men op basis van deze factoren bepaalde
internationale verhoudingen zou willen bestendigen.
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Vooral de economie der Afrikaanse landen is zowel wat de kapitaalsverschaffing
als wat de grondstoffenuitvoer betreft, zodanig op Europa aangewezen, dat een
snelle overschakeling zeer moeilijk en economisch nadelig is. De uitbouw van een
meer evenwichtige nationale huishouding vergt overigens inkomsten die op hun
beurt afhankelijk zijn van de bestaande handelsrelaties. Ook de socio-culturele en
technische instellingen, zoals het schoolwezen, het administratief en technisch
apparaat, blijven sterk afhankelijk van de hulp van het vroegere moederland, dat er
vorm aan gaf of er het materieel voor leverde. Bovendien hebben de technici uit
deze landen meer ervaring van de specifieke problematiek der Afrikaanse landen;
in vele gevallen vormt de taal overigens een barrière tot het aanwerven van technici
uit andere landen.
Meer dan om een vrije keuze, gaat het om een feitelijke toestand. Deze te
bestendigen zou getuigen van een uitgesproken neo-kolonialisme. Daarom moet
de ontwikkelingssamenwerking erop gericht zijn, de sociaal-economische structuur
van de jonge Afrikaanse staten evenwichtig te helpen opbouwen, zodat ze kunnen
uitgroeien tot gelijkwaardige partners zowel van de Europese als van de andere
landen. Meer dan technische en financiële bijstand veronderstelt dit fundamentele
hervormingen in de bestaande investerings- en handelspolitiek der vroegere koloniale
mogendheden.
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Jodenhaat - schuld van de christenen?
Weens congres over het anti-semitisme
Dr. O.J.R.A. Schwarz
Onder het motto ‘Jodenhaat - schuld der christenen?’ is vorig jaar van 16 tot 19
november in de gebouwen van de Weense Universiteit'n voordrachtencyclus
gehouden. De aanpak van dit ‘theologisch probleem en zijn actuele consequenties’
was oecumenisch: de cyclus stond onder het protectoraat van Z. Em. Dr. Franz
König, aartsbisschop van Wenen en van Bisschop D.G. May van de Evangelische
Lutherse kerk van Oostenrijk, en tevens van de Rectores magnifici van de Universiteit
en van de diverse hogescholen van Wenen.
De voordrachtenreeks was georganiseerd door de werkgroep van de katholieke
studentenorganisaties, de evangelische ‘Studentengemeinde’ en ‘Akademikerschaft’
en door het katholieke ‘Akademikerverband’.
De vraag kan gesteld worden waarom een voordrachtenreeks over zulk een
belangrijk onderwerp tot het zuiver academisch milieu beperkt werd. Dit moet wel
vanuit de concrete situatie in Oostenrijk begrepen worden. De laatste jaren waren
er tekenen dat het min of meer doodgewaande antisemitisme, naar het scheen
vooral in academisch milieu weer de kop ging opsteken. Er werd toen niet direct op
gereageerd. De proclamatie van de Verklaring over de Joden door het Tweede
Vaticaans Concilie heeft een ruggesteun gegeven aan allen die zich voor een
broederlijke ontmoeting tussen christenen en joden inzetten. Door een officieel en
grootscheeps ‘gewetensonderzoek’ wilde de Universiteit van Wenen nu doen
uitkomen, aldus de katholieke inleider van de eerste avond, dat er ten onrechte
zoveel wordt opgegeven over antisemitisme aan de Weense Universiteit. Wie
ordeverstoringen gevreesd hadden, bleken zich overbodige zorgen gemaakt te
hebben. Het schijnt echter dat de tijd om een breder publiek in heel de problematiek
van de verhouding van joden en christenen in te leiden voor Oostenrijk nog niet is
aangebroken.
De eerste avond begon met een boodschap van de evangelische bisschop May,
welke zeer warm en hartelijk van toon was. In verband met de titel van de cyclus
wees hij erop dat het antisemitisme ouder is dan het christendom en dat het in zijn
jongste en vreselijkste ontwikkeling óók gericht was tegen de christenen, maar dat
toch in de loop der eeuwen veel christenen zich ten opzichte van de joden ernstig
schuldig hebben gemaakt. Deze schuld dient met berouw erkend en beleden te
worden. Alleen de gezindheid van oprechte boete van de kant der christenen zal
een verzoening tot stand kunnen brengen.
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Vooroordeel - oordeel - schuld
Dit was het thema van de eerste avond. Dr. P. Willehad Paul Eckert O.P. uit Keulen
gaf een zeer nuttige begripsbepaling van het vooroordeel. Hij is bekend door zijn
werk voor de ‘Freiburger Rundbrief’ (Beiträge zur Förderung der Freundschaft
zwischen dem Alten en dem Neuen Gottesvolk im Geist beider Testamente), voor
de tentoonstelling ‘Monumenta Judaica’ en zijn boek, uitgegeven samen met I.L.
Ehrlich, Judenhass - Schuld der Christen? (Verlag Hans Driewer).
Het vooroordeel dient onderscheiden te worden van het voorlopig oordeel, zonder
welk het voor de mens onmogelijk is zich in zijn omgeving te oriënteren. Pas wanneer
het voorlopig oordeel niet meer naar zijn waarheidsgehalte gecontroleerd kan worden
en wanneer het voor een kritisch onderzoek geen stand houdt en toch gehandhaafd
blijft, ontstaat uit het voorlopig oordeel het vooroordeel. Meestal zit het verankerd
in het emotionele en kan daarom moeilijk overwonnen, hoogstens gematigd worden.
De overdadige drang van de mens tot agressie wordt erdoor in een bepaalde richting
gestuwd, meestal onbewust en ingebouwd in zijn overigens heel normaal gedrag.
Het meest vatbaar voor vooroordelen is niet de zelfstandige mens, die zich van
alles een eigen oordeel vormt, zonder daar toch helemaal op te steunen, maar de
autoriteitsgebonden mens, voor wie een zekere ego-zwakte typerend is. Hij luistert
naar agitatoren, (die zich meestal als ‘de grote kleine man’ voordoen) - de intensiteit
van zijn betrekkingen tot de evenmens is gering, - zijn gevoelsleven meer of minder
vlak, - de medemens is voor hem enkel bestanddeel van een groep. Pater Eckert
gaf een treffend voorbeeld van het godsdienstig gemotiveerde vooroordeel in het
zogenaamde Jodenproces van Trente. Op 23 maart 1475 (Witte Donderdag en
begin van het joodse paasfeest) verdween het tweejarig zoontje Simon van de
christelijke tuinman Andreas. Het lijkje werd door joden gevonden in de greppel van
hun joodse medeburger Samuel. Door gruwelijke folteringen werden de joden
gedwongen tot schuldbekentenissen. Hun verklaringen waren echter precieze
reprodukties van de vooroordelen van de rechters zelf. Ondanks een bisschoppelijke
interventie ten gunste van de joden werd de uitspraak van het proces in 1484 door
paus Sixtus IV goedgekeurd. In het kader van het Tweede Vaticaans Concilie is dit
prooes nog eens opgehaald en de cultus van het zogenaamde martelaarskind Simon
van Trente definitief afgeschaft.
Het vooroordeel berustte op de argumentatie: de joden waren in het verleden
christusmoordenaars en het kon dus niet anders of ze moesten zich ook aan de
christelijke meerderheid van later tijden vergrijpen.
Het is, volgens P. Eckert, een illusie te menen dat zulke vooroordelen niet meer
bestaan, getuige de enquêtes die door Theodor Filthaut onder de schoolgaande
jeugd zijn gehouden. (Vgl. zijn boek Israel in der christlichen Unterweisung,
Kösel-Verlag, München, 1963, pp. 38, 50, 51).
Vervolgens werkte de tweede spreker, de Zwitser Prof. Dr. Kurt Lüthi, een leidende
figuur in het internationale werk voor joods-christelijke samenwerking,
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uit hoe de diepste gronden van het vooroordeel gezocht moeten worden in de
ontbrekende bereidheid tot de ontmoeting met de ander, een houding die leidt tot
‘onbeleerbaarheid’. Men dient de ander te aanvaarden zoals deze zichzelf ziet. Dit
is een bereidheid die verband houdt met het geloof. In de dialoog oefen ik
voortdurend kritiek op mijn eigen oordeel. Waar geen bereidheid is om te luisteren,
ontstaat het vóór-oordeel. Dit nu is lange tijd het geval geweest met betrekking tot
de Kerk en de maatschappij enerzijds en de joden anderzijds. De jood zoals hij
werkelijk is wilde men liever niet ontmoeten.
Om tot een nieuwe, voor God en de mensen verantwoorde houding te komen,
moet naar een echte ontmoeting tussen joden en christenen gestreefd worden,
waarbij de een niet alleen de ander verdraagt, maar waar de een zich verrijkt weet
door de ander.
Israël en het jodendom is echter ook een bijbels-theologisch probleem en Prof.
Lüthi voelt zich ook hier, als evangelisch theoloog, staande in het spanningsveld
tussen vooroordeel en schuld, ter verantwoording geroepen. De nieuw ontdekte
solidariteit met de roomskatholieke christenen in het zoeken naar nieuwe wegen
betekent een lichtpunt in deze situatie. In een bijbels overzicht toonde de spreker
aan, hoe Israël juist door de aard van zijn godverbondenheid en zijn godsbegrip tot
‘Fremdkörper’ onder de volkeren is geworden. (Israëls God was voor de jood een
God van de geschiedenis, met eigen naam genoemd en als een ‘Gij’ ondergaan).
In tegenstelling tot de volkeren heeft Israël een beeldloze cultus. Het leeft vanuit de
verbondsgedachte in het bewustzijn van genade en straf, die wet en profeten
verkondigen. Israëls God is ook God der volkeren. Door Hem wordt Israël te midden
van de volkerenwereld ‘anders dan de anderen’.
Deze grondstructuur van Israëls geloof moet door de christenen in hun
geloofsinterpretatie worden opgenomen om te zien welke wegen hier naar Jezus
van Nazareth leiden. Immers het Oude Verbond is nog niet opgeheven, het omvat
in zijn vernieuwing joden en christenen. Eeuwenlang hebben, aldus deze spreker,
verkeerde theologische oordelen en misgrepen vooroordelen aan christelijke kant
geschapen. Het protestantisme heeft de idee van de constantijnse rijkskerk haast
ongewijzigd overgenomen en is zwaar belast in zijn houding ten opzichte van de
joden. Getuige het anti-joodse geschrift van de oudere Luther, Von den Juden und
ihren Lügen (1543), de negatieve kijk op de joden van de jonge Hegel, de
antisemitische predikaties van de Berlijnse hofpredikant Adolf Stöcker in de vorige
eeuw. Van hieruit lopen fatale verbindingsdraden naar het rassen-antisemitisme
van Adolf Hitler.
Volgens Prof. Lüthi zijn er ook positieve tegenstromingen aan het werk geweest,
in het humanisme, de Aufklärung en het piëtisme en in de ontwikkeling van de
protestantse verbondstheologie.
Het eerste fundamentele gesprek tussen joden en christenen vond plaats in 1933
tussen Martin Buber en K.L. Schmidt. Men kwam tot de erkenning dat de poorten
van God openstaan voor allen, joden en christenen, en dat de jood niet tot het
christendom behoeft te gaan en de christen niet tot het jodendom om tot God te
geraken. In 1961, bijna dertig jaar later en na de grote cata-
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strofe, leidde het werk van de Deutsche Evangelische Kirchentag tot dit fundamenteel
inzicht dat joden en christenen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn.

Christendom en antisemitisme
Een inleidend woord op de tweede avond werd gesproken door de vicaris-generaal
van Wenen, Mgr. Dr. Jakob Weinbacher. Hij vond de titel van de ‘Tagung’ een beetje
uitdagend en protest uitlokkend, echt typerend voor de jeugd, de dingen vierkant
zeggen en daardoor de rust een beetje verstoren. Zelfcontrole en gewetensonderzoek
waren echter inderdaad nodig om zelfgenoegzaamheid te voorkomen. ‘Veel werk’,
zo zei Mgr. Weinbacher, ‘rest ons nog te doen om in deze hele problematiek het
juiste wetenschappelijke standpunt te bepalen. In ieder geval keurt de Kerk iedere
geweldpleging af en betreurt zij elk teken van vijandschap ten opzichte van de joden.
Een nieuwe houding wordt van ons verwacht: wij zijn geroepen te werken aan de
taak van de liefde en de vrede’.
De eerste spreker over het thema Christendom en antisemitisme was Prof. Dr.
Kurt Schubert, die de leerstoel van Judaica bezet aan het ‘Orientalisch Institut’ van
de Weense Universiteit. Hij is tevens voorzitter van de coördineringscommissie van
de joods-christelijke samenwerking in Oostenrijk. Hij nam als thema de verhouding
tussen joden en niet-joden vanaf de 6e eeuw vóór tot aan de 18e eeuw na Christus.
Hij behandelde dit in vier punten.
1. Het ontstaan van het antisemitisme in de antieke wereld: De val van Jerusalem
in 587 v. Chr., de verwoesting van de stad door Naboechodonosor en de deportatie
van vele joden naar Babylonië betekenden een keerpunt in de geschiedenis van
het joodse volk. Van toen af aan leefde het namelijk niet meer en niet uitsluitend in
eigen land, maar werd het tot een uit oude tradities levende cultuurgemeenschap
onder de volkeren. De geschiedenis van het joodse volk werd van nu af aan
overwegend bepaald door de geloofsverhouding van Israël tot zijn God, de God van
het monotheïsme. Deze verschilde totaal van de goden van de volkeren (de
heidenen). Hij had voor Abraham en diens nazaten de besnijdenis bevolen (Gen.
17), die hoe langer hoe meer tot een apartsheidteken van Israël ging worden. Bij
de Babyloniërs en de Syriërs was namelijk de besnijdenis, die vroeger bij de oosterse
volkeren bijna algemeen in gebruik was, langzamerhand in vergetelheid geraakt.
Voor Israël werd zij het teken van het verbond. Tot het volkzijn van Israël behoorde
het ook, te getuigen van de Ene God.
Reeds in de antieke wereld was het niet zonder meer mogelijk de joden in de
bestaande maatschappelijke ordening in te schakelen. Aparte voorrechten werden
hen verleend. Zo behoefde een jood vanwege de sabbat en de spijsvoor-schriften
geen soldaat te worden. De joden waren van de keizercultus gedispenseerd,
behoefden op sabbat niet voor het gerecht te verschijnen, etc. Men zei van hen dat
zij als melaatsen Egypte hadden moeten verlaten, dat zij een ezelskop aanbaden,
dat zij niet wisten wat lekker is....
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2. De animositeit welke er tegen de joden in de antieke wereld bestond, krijgt een
christelijke theologische onderbouw: Door de uitbreiding van het christendom werd
het bestaande antagonisme der heidense volkeren ten opzichte van de joden nog
wezenlijk verscherpt. Prof. Schubert, die een grote belangstelling heeft voor de
zogenaamde Formgeschichte (Ontstaansgeschiedenis) van het Nieuwe Testament,
toonde met enige interessante voorbeelden aan dat men in de Brieven van Paulus
en de Handelingen van de Apostelen, die in grote lijn vóór de Evangeliën zijn
ontstaan, een nog veel positiever houding aantreft tegenover dat deel van Israël
dat niet in de Messias heeft kunnen geloven (Hand. 3, 17; Rom. 9-11). In de
Evangeliën, meende hij, openbaart zich reeds, en in steeds groeiende mate, een
geest van animositeit ten opzichte van de joden (b.v. Mc. 15, 14; Lk. 23, 22; Mt. 27,
23; Jo. 19, 11).
3. Het rabbinistisch begrip van het jodendom: De joodse geloofshouding is niet
alleen door de christenen misverstaan, de christelijke ook door de joden. In de
Talmoed wordt b.v. het woord voor Evangelie zo getransscribeerd dat het ‘zondenrol’
of ‘wrevelrol’ betekent. Dergelijke steken op het Christendom, die vaak een reactie
zijn op de vervolgingen, zijn door de antisemitische literatuur eenzijdig gepropageerd
en zo op de voorgrond van de belangstelling gekomen. Natuurlijk kent de Talmoed
ook een wezenlijk verschil tussen Israël en de ‘volkeren’. Wanneer wij echter b.v.
in de Mischna een verbod aantreffen om in Palestina of Syrië aan niet-joden grond
te verkopen of te verpachten, zo moet dit tegen de achtergrond verstaan worden
van Israëls plicht verbonden te blijven met zijn land.
Het woekersysteem dat de joden in de Middeleeuwen werd opgedrongen, stootte
in de rabbinistische tijd op sterke afkeuring. De Talmoed stelt ook de vraag of de
vromen uit de volkeren deel krijgen aan de ‘toekomende wereld’ en geeft daar een
in volle zin bevestigend antwoord op.
4. Joden en christenen in de middeleeuwen: Het christendom, aldus Prof. Schubert,
heeft de anti-joodse argumentatie van de antieke wereld theologisch geformuleerd,
getuige de geschriften van de kerkvaders. De joden worden nu niet meer alleen
gezien als behorende tot een ander geloof, maar ook behandeld als burgers met
mindere rechten.
Drie data die tot de vergiftiging van de sfeer hebben bijgedragen, zijn te vermelden.
1096, de eerste Kruistocht. Alvorens op te trekken om het heilig Land uit de handen
van de ongelovigen te bevrijden, gaan de kruisvaarders vreselijk te keer tegen de
‘ongelovigen’, d.w.z. de joden in eigen land. In Spiers kon de bisschop de joden
beschermen, in Mainz en Worms niet. Vele joden verkozen liever zelfmoord ter
verheerlijking van God dan het gedwongen doopsel te ondergaan.
Steeds meer werden de joden uit alle ambachten en beroepen verdrongen. Hun
bleef alleen de mogelijkheid over van het geldschieten. In 1236 werden zij onder
Frederik II tot ‘knechten van de keizerlijke schatkamer’ gemaakt.
Dit alles culmineerde in de grote uitdrijving der joden uit Duitsland, 1347-
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1350. De vijandschap uitte zich steeds heviger, ook in allerlei beschuldigingen. Toen
in 1347 de pest uitbrak, hadden zij de bronnen vergiftigd; wanneer er een christenkind
verdween, hadden de joden het vermoord. Zo ontstonden de monsterachtige
beschuldigingen van de rituele moord.
Hier werd Prof. Schubert even persoonlijk: ‘In Oostenrijk’, zo zei hij, ‘zijn wij nog
niet zover als in Trente, waar de cultus van de kleine Simon nu officieel verboden
is. Ondanks aanzegggingen uit Rome gaat bij ons de cultus van het zogenaamde
“Anderl von Rinn” (Tirol) nog steeds door. Het wordt hoog tijd dat hier een eind aan
komt’.
Ondanks al de animositeit tegen de joden in de middeleeuwen, aldus Prof.
Schubert, geloofde men toen nog in het principe der verzoening, ook van joodse
kant. Het gesprek kon toen nog met theologische argumenten op theologisch vlak
gevoerd worden.
Hoe het zogenaamde ‘christelijke antisemitisme’ in veler harten de baan vrij gemaakt
heeft voor het latere rassen-antisemitisme, werd duidelijk in de voordracht van Dr.
Erika Weinzierl van het instituut voor ‘kirchliche Zeitgeschichte’ te Salzburg, tevens
docente in de geschiedenis aan de Universiteiten van Salzburg en Wenen.
Het is praktisch onmogelijk de inhoud van dit in alle opzichten ‘overdonderende’
onderzoek in het kort weer te geven. Zij gaf een overvloed van beklemmende feiten
uit de 19e- en 20e-eeuwse Oostenrijkse geschiedenis.
‘Broeders in Christo’, zo luidde de aanhef van één van haar vele typerende citaten,
‘trekt op tegen de vijanden van ons geloof! De joden zijn immers het geslacht van
christusmoordenaars en moeten derhalve onderdrukt worden. Weg met hen, alvorens
ze onze priesters gaan kruisigen!’ De godsdienst werd misbruikt om politieke en
sociale ontevredenheid te bemantelen. Een pater Bichlmair S.J. sprak in de dertiger
jaren in het openbaar over ‘de verderfelijke invloed van de joden’. Toch zou het
zaad van dit zogenaamde christelijke antisemitisme, in Duitsland vertegenwoordigd
vooral in de Berlijnse hofprediker Stöcker, in Oostenrijk door de leidende figuren in
de Christelijk-Sociale Partij en vooral in Burgemeester Lueger, pas ontkiemen, toen
het niet meer op christelijke, maar op nieuw-heidense bodem gezaaid werd. Een
Weens ‘Flugblatt’ van 1848 heeft deze tijden voorspeld: ‘De ergste vijanden van de
joden zullen die christenen zijn die geen Christusgeloof meer hebben’. En ‘wanneer
het christenvolk geen geloof en geen geld meer bezit, dan zullen de joden ijzeren
hoofden moeten hebben!’
Zo waren in een tijd van opkomend nationalisme, kapitalisme, industrialisme,
liberalisme, de joden tot zondebok voor alle ontevredenheid aan niet-joodse kant
geworden. De joodse emancipatie waardoor de joden langzamerhand in alle delen
van het maatschappelijk leven hun bijdragen gaan leveren, vervult de niet-joden
met vrees. Men voelt zich bedreigd door het ‘joodse gevaar’. Oostenrijk, zo redeneert
men, gaat ten gronde aan de ‘joodse luizenziekte’.
Na de eerste wereldoorlog wordt dit soort antisemitisme in Oostenrijk nog
intensiever dan in Duitsland. Een van de voorstellen voor een nieuw volkslied

Streven. Jaargang 19

540
begint aldus: ‘God behoede, God bescherme tegen de joden heel ons land...’. Men
beschouwde de joden nu vooral als behorende tot een ander en minderwaardig ras.
Voor een rassen-antisemiet als Lagarde waren zij gelijk aan ongedierte dat op een
vreemd lichaam parasiteert. Nu werd het voor de hand liggend dat men zich ook
van deze ‘parasieten’ wilde ontdoen. In 1920 kon een zekere pater Schmid zeggen
dat de verovering van Wenen door de Turken minder smadelijk was dan het tolereren
van de overheersing door de joden. Tot degenen die de strijd opnamen tegen het
jodendom behoorde heel bewust de Christelijk-Sociale Partij. Men denke aan Dr.
Ignaz Seipel!
Toen het nationaal-socialisme in Duitsland echter zulk een hoge vlucht nam,
gingen de christenen zich steeds meer van het rassen-antisemitisme afkeren. Dat
men zich toch niet van het ethisch antisemitisme kon losmaken, toont onder meer
het voorbeeld van bisschop Völlner van Linz. Voor hem bestond er een wezenlijk
verschil tussen het jodendom als volk en als godsdienst enerzijds en de joodse
‘wereld’ anderzijds. Het was christenplicht, zei hij, tegen de joodse ‘wereld’ te vechten
en ze te breken. Hiertoe was een ghetto niet noodzakelijk, wel een aparte wetgeving.
Frau Dr. Weinzierl vertelde dat nog niet lang geleden juist deze passus door een
oudere priester voor een christelijke forum naar voren is gebracht.
Een positieve, zich ook naar buiten manifesterende verandering in de houding
der katholieken ten opzichte van de joden ontstond pas in 1943, toen de Duitse
bisschoppenconferentie, bij welke toen ook de Oostenrijkse bisschoppen waren
aangesloten, bij de Duitse regering een protest indiende tegen de vervolgingen van
de joden, en toen ook de protestanten het zwijgen hebben verbroken.
Tijdens deze voordracht kon men af en toe een protesterend geschuifel met stoelen
horen. Interessant was de reactie van een van mijn vriendinnen. Ze had me al verteld
dat haar vader, een schoenmaker, christelijk-sociaal en vurig katholiek, in zijn tijd
niet veel ophad met de joden. Hij maakte er zelfs propaganda voor dat men bij joden
niet zou kopen. Nu was ze door deze voordracht ten diepste getroffen. ‘Als ik al niet
het een en ander wist omtrent het jodenprobleem, zou ik het hier niet hebben
uitgehouden. Ik zou kwaad weggelopen zijn. Maar nu... Ik zie nu dat ik het
antisemitisme van mijn vader onderschat heb. Het is verschrikkelijk in dit verband
al maar bekende namen van Oostenrijkse katholieke leiders te horen noemen. Ik
voel me als verpletterd door de schuld die we op ons geladen hebben’.

De houding van de kerken tegenover de joden
De houding van de kerken werd behandeld, van evangelische zijde, door Dr. Barbara
Just-Dahlmann, die behoort tot de ‘Arbeitsgruppe für Christen und Juden’ van de
Deutsche Evangelische Kirchentag, en van katholieke zijde door Mgr. J.
Oesterreicher, directeur van het ‘Institute of Judeao-Christian Studies’ van de Seton
Hall University, Newark, U.S.A., die een belangrijk aandeel heeft
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gehad bij het tot standkomen van het schema over de joden van het Tweede
Vaticaans Concilie. Het eerste ontwerp was bijna geheel van zijn hand. Omwille
van de beknoptheid zullen we het commentaar dat hij gaf op dat schema laten rusten
en ons beperken tot een samenvatting van de meer historische gegevens die Dr.
1
Barbara Just-Dahlmann naar voren bracht .
De christenen, aldus mevrouw Just, hebben al in heel vroege tijden, vanaf
Johannes Chrysostomus tot Ambrosius, uitgemunt door hun falen ten opzichte van
de joden. Dit christelijk antisemitisme is met de reformatie niet uitgestorven, getuige
de anti-joodse houding van Luther zelf. Julius Streicher kon zich voor zijn rechters
op hem beroepen. Dit blijft een donkere vlek in de geschiedenis van de evangelische
kerk. Ook werden evangelische theologen, vaak meer dan katholieke, door hun
anti-joodse houding gekenmerkt, getuige de hofpredikant Adolf Stöcker, Gerhard
Kittel e.a. De aan Israël gegeven voorspellingen werden met voorbijgaan van de
joden uitsluitend betrokken op de christenen. In het Derde Rijk tenslotte hebben de
christenen bovenmate gefaald. De Duitsers waren immers een cultuurvolk en geen
oerwoudbewoners. Toen met alle middelen van de moderne techniek hele groepen
van mensen uitgeroeid werden, zijn de christenen als zodanig er niet tegen
opgestaan. Niet alleen de ‘Duitse christenen’, maar hele groepen van evangelischen,
dominees en leken, stonden positief tegenover de nazitheorieën. Er ontstond zelfs
een twist omtrent de invoering van de zogenaamde Ariërparagraaf in de evangelische
kerken. Ook was er geen openlijk verzet, toen de dominees van joodse afkomst
hun ambt moesten neerleggen.
Deze dingen zijn door de schok van 1945 niet overwonnen. Toen in 1963 op de
Deutsche Evangelische Kirchentag verklaard werd, dat men tot een nieuwe
ontmoeting met het door God uitverkoren volk moest komen, en toen het inzicht
baan brak dat joden en christenen gemeenschappelijk God moeten prijzen en dienen,
werd dit als ongebreidelde overdrijving aangevochten. En dit nog wel in een
handleiding van ‘ de evangelische dienst onder Israël’. De vraag werd daarin gesteld,
waar het in het Nieuwe Testament stond dat joden en christenen onafscheidelijk
met elkaar verbonden waren. Ook werd er beweerd dat het niet dezelfde God was
die joden en christenen aanbaden, van het Oude Testament zouden de joden alleen
het omhulsel hebben overgehouden... De bestaande afkeer van vermenging met
de joden had met gebrek aan broederlijke gezindheid niets te maken; de Synagoge
was ook in onze tijd als een ‘Synagoge van de Satan’ en de joden als het geslacht
van christusmoordenaars te beschouwen...
De kerk, aldus mevrouw Just, heeft op ontzettende wijze gefaald. Zij is immers

1

Mgr. Oesterreicher ging bij de behandeling van zijn onderwerp in zoverre een eigen weg dat
hij uitdrukkelijk zei niet te willen spreken over het antisemitisme. Aan de hand van de tekst
van de Verklaring over de Joden, die onder de aanwezigen in druk was uitgedeeld, gaf hij
meer een positieve visie gericht op de toekomst: ‘Het concilie betekent voor de katholieken
het einde van een vals gevoel van triomf of van een meerderwaardigheidscomplex, niet het
minst ten opzichte van de joden. De ware Kerk is nederig, en heeft de moed om te dienen in
plaats van te heersen. Deze houding put zij mede uit haar bezinning op het begin van haar
eigen geloof. Abraham die totaal bouwt op God, is het voorbeeld van iedere christen’.
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niet een of andere vereniging, maar een mededeling van Godswege, en moest dus
uitmunten door haar naastenliefde. ‘Wij spreken veel over de barmhartige
Samaritaan. Maar toen de joden in de hoogste nood voor onze voeten lagen, waar
zijn de christenen toen gebleven? Wij waren er gewoonweg niet. Wij hebben ons
niet in gesloten gelederen voor onze bedreigde joodse broeders gesteld. Wij
handelen niet gelijk de havenarbeiders in Rotterdam die zich als een keten rond de
joden gesteld hadden en toen met hen werden doodgeschoten. Wij zingen zo
stichtend: “Ja, was Du Herr erduldet, ist alles meine Last!” en in één adem spreken
wij van Godsmoord’.
Dr. Just citeerde een woord van Prof. Gollwitzer op de laatste Kirchentag van
1965: ‘Moge iedereen zich ervan bewust worden, dat het niet het geloof is dat tussen
joden en christenen staat, maar het lot dat de joden door de christenen bereid is’.
In de middeleeuwen, aldus spreekster, was het christuskruis even verschrikkelijk
voor de joden als in onze tijd het hakenkruis. Diepe liefde en begrip zullen nodig
zijn voordat de naam van Christus voor de joden aanvaardbaar wordt. Want gelijk
een joodse man het formuleerde: ‘Telkens wanneer ik de naam van Christus hoor,
moet ik denken aan pogroms’.
Dr. Just besloot haar voordracht met te zeggen dat zij over de christelijke schuld
niet als het ware ‘van buiten af’ sprak. ‘Ikzelf behoor bij de schuldig geworden kerk’.
De grote schuld van de mens, zo zei eens een chassidische rabbi, is immers niet
de zonde, maar, dat de mens ieder ogenblik van zijn leven de ommekeer kan
voltrekken en... het niet doet.

Jodenhaat - schuld van de christenen?
In een stampvolle zaal werden op vrijdag 19 november met een forum deze
studiedagen besloten. Daaraan namen deel de zes referenten samen met Dr. Otto
Schulmeister, hoofdredacteur van Die Presse en Prof. Friedrich Torberg uit Wenen.
De bedoeling was het thema in zijn geheel nog eens te bezien. Prof. Dantine, Deken
van de evangelische, theologische faculteit van de Universiteit van Wenen, begon
met de vraag waarom dit thema niet neutraler geformuleerd was, waarom men deze,
voor een christen tot in het merg dringende titel had gekozen. Nog een paar jaar
geleden, aldus Prof. Dantine, zou deze vraag niet actueel geweest zijn, noch was
er enige aanleiding geweest ze zo te formuleren. Nu echter is de vraag of het
antisemitisme werkelijk berust op een schuld der christenen met groot geweld in
het christelijk bewustzijn doorgebroken en is zij wat de ontmoeting tussen christenen
en joden betreft, van buitengewone betekenis.
Dr. Eckert: De vraag wordt vaak gesteld of er achter het zogenaamde christelijk
antisemitisme of anti-judaïsme niet iets schuil gaat wat eigenlijk aan sociologische
en maatschappelijke bronnen ontspringt. Op grond van de resultaten bij enquêtes
onder de schoolgaande jeugd in Duitsland tijdens de godsdienstles, meent Dr. Eckert
en Mvr. Dr. Just-Dahlmann ondersteunt het, dat dit niet het geval is. Men mag de
christelijke schuld niet trachten te ontduiken door het
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christelijk antisemitisme als een vermomming van een louter sociaal en
maatschappelijk verschijnsel te zien. Veel wordt, aldus Dr. Just, niet door boosaardige
mensen, maar door gelovige christenen verkeerd gedaan. Ze vertelt uit haar eigen
ondervinding. Toen haar zoontje op school leerde over de kruisiging: wie had het
gedaan? Natuurlijk de joden! In het ‘Konfirmantenunterricht’ worden prentjes
uitgedeeld. Er is er ook één bij van Judas, maar deze Judas zwaait in zijn handen
de zevenarmige luchter: symbool van het jodendom!
Volgens Prof. Torberg heeft het antisemitisme in het huidige Oostenrijk drie wortels:
een historisch theologische wortel, een wortel van het oude, ‘inheemse
antisemitisme’, en die van het duits-nationale antisemitisme.
Mevrouw dr. Weinzierl meent dat de scheiding tussen de drie moeilijk te maken
is. ‘We hebben hier in Oostenrijk nog te worstelen met een aantal moeilijke
problemen: daar is vooral de mening dat bij ons in Oostenrijk na 1945 alles goed,
gezond en juist was. Al hetgeen de boze Duitsers gedaan hebben, gaat ons niet
aan: wij waren immers de eerste slachtoffers. Zulk een houding kan gemakkelijk tot
een struisvogelpolitiek leiden en heeft dit ook gedaan. Na Auschwitz is het echter
niet meer mogelijk om dingen á la Lueger te denken of te zeggen. Nu echter komen
de naar de achtergrond van ons volksbewustzijn weggeduwde ressentimenten weer
boven. Men komt ze tegen, vaak bij jonge mensen uit goed christelijke families, die
tevens elke beschuldiging van antisemitisme of jodenhaat verontwaardigd zullen
afwijzen’. Dr. Otto Schulmeister zegt dat hij op zijn redactie vaak genoeg
antisemitische lezersbrieven krijgt die vooral uitblinken door hun anonymiteit. Wat
die struisvogelpolitiek betreft, deze hangt ook samen met spanningen tussen het
feit dat enerzijds Oostenrijk zeer wezenlijk heeft bijgedragen tot de ontplooiing van
het nazi-antisemitisme en dat er anderzijds toch ook maatschappelijke factoren zijn
die hier een rol gespeeld hebben, o.a. de trek van de oostjoden naar Wenen, dat
tot een soort dorado werd voor de joodse medeburgers. Men heeft dit alles liever
van zich afgezet. Na 1945 werd in Oostenrijk over de Anschluss niet meer gesproken.
Nu echter worden deze feiten door verschillende omstandigheden opgehaald. De
betekenis hiervan mag niet worden onderschat. Het antisemitisme in het Oostenrijk
van vandaag is strikt genomen niet van christelijke oorsprong. Onder ‘christelijk’
dient men hierbij echter de mens te verstaan die heel bewust leeft uit het geloof.
Het christelijk-sociale antisemitisme van vroeger en ook in zijn huidige vorm ontspruit
aan een zeer verwaterde vorm van christendom, een soort
‘Frohnleichnamskatholizismus’.
Ofschoon de wezenlijke impuls van het rassen-antisemitisme dus met christendom
niets te maken heeft, ja zelfs dit ook bedreigt, kan niet geloochend worden, dat er
bij de christenen schuld bestaat aan de opkomst van dit antisemitisme. Onder de
indruk van de gruwelen die gebeurd zijn, en gedreven door goede wil, doet men
aan christelijke kant nu pogingen tot herstel. Hier bestaat echter het gevaar dat aan
het ‘mysterie van Israël’ als deel van ons geloof voorbij gegaan wordt. Israël is
namelijk niet een volk gelijk alle andere volkeren. Het hoort dus bij onze
medeverantwoordelijkheid ten opzichte van onze joodse broeders, ons te bezinnen
op de heilsgeladenheid van hun bestaan.
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Dr. Weinzierl antwoordt op de vraag of er verbindingen zijn tussen het christelijk
antisemitisme en het rassen-antisemitisme van de 20e eeuw: ‘Individuele
verbindingslijnen zijn er, meestal van persoonlijke aard en op het politiek
publicistische vlak’. Of de leer van het rassen-antisemitisme door christelijk leergoed
beïnvloed is? Niet in de zin van echt christendom. Wel hebben de verlangens naar
het herstel van het christelijke roomse rijk en de theorie van de uitverkiezing van
het Duitse volk een rol gespeeld. Christelijk is de rassenidee nooit geweest. Daarom
hebben de christelijk-socialen daaraan ook nooit meegedaan.
Waarom wordt er voortdurend over het antisemitisme in Oostenrijk gesproken,
daar dit toch over de hele wereld verspreid is? Hierop geeft Dr. Weinzierl een dubbel
antwoord: Wij zijn hier nu eenmaal in Oostenrijk. En omdat Oostenrijk in de
geschiedenis van het antisemitisme een bijzondere plaats inneemt. De jonge,
ontwortelde Hitler heeft in het Wenen der vooroorlogse jaren het antisemitisme in
zich opgenomen dat op deze grond en bodem gegroeid was. Tegen de
goed-Oostenrijkse houding van het doodzwijgen in hebben wij nu de plicht tot een
morele en materiële daad van herstel. Het gewetensonderzoek van deze
voordrachtenreeks heeft niet alleen plaats vanwege de joden, maar meer nog als
een soort psychische hygiëne voor de christenen! Bij een bevolking van 10.000
joden op 10.000.000 niet-joden duiden antisemitische uitlatingen bij de jeugd erop
hoe diep die soort geestelijke ziekte zit: antisemitisme zonder joden! Het
antisemitisme heeft de joden overleefd.
Aan het slot legde Prof. Dantine aan alle aanwezigen de diepgaande vraag voor
van een vriend van hem, een rabbijn die vanwege de sabbat deze avond niet had
kunnen komen. De vraag luidde: ‘Wat zullen de vruchten zijn van deze nieuwe
christelijke bezinning op Israël? Zal men blijven steken in een soort vriendelijke en
liefdevolle tolerantie van de joden, of zal men doorstoten tot de erkenning van de
jood op grond van zijn geloof?’
Ik heb gemeend dit openhartig gewetensonderzoek van Oostenrijkse katholieken
en protestanten onder de aandacht van het Nederlandse publiek te mogen brengen.
Als men ziet hoe moedig christenen uit een ander land dit reeds doen, kan het de
moed geven hun voorbeeld te volgen. Zelfs de fijnste wortels van het antisemitisme
zullen dan worden blootgelegd, opdat men ze zou kunnen uitrukken. Wie dit doet,
treedt op een nieuwe wijze binnen in de verbondenheid met Christus, de ‘Koning
der joden’, en zijn houding tegenover de joden zal zijn die van Christus' ware Kerk.
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Erich Mendelsohn
Is functionalisme een kwestie van religie?
G. Bekaert
In 1923 schreef Erich Mendelsohn aan zijn vrouw: ‘Het komt slechts op het bouwen
aan’. Hij had te Reitenstein bij Ulm een ‘Gasthaus’ bezocht: ‘Het staat er al
driehonderd jaar. Zonder Bauhaus, zonder functie of dynamiek. Het komt slechts
op het bouwen aan!’
Op dat ogenblik was Mendelsohn zesendertig jaar. Zijn naam was meer bekend
dan nu. In 1921 werd zijn Einstein-toren te Potsdam beschouwd als een revolutionair
gebouw. Hij had een hoedenfabriek in Luckenwalde en een textielfabriek te
Wüstegiersdorf voltooid, hij had Berlijn eerst geschokt en dan gewonnen door een
paar villa's en vooral door zijn verbouwing van de kantoren van het Berliner Tageblatt.
Hij liep met een uitnodiging op zak om in Palestina bij grootse irrigatiewerken te
gaan helpen. In 1923 was zijn bureau aardig op weg om een van de grootste van
Europa te worden.
Op zo'n moment is de spontane reactie waarin hij de quintessens van zijn ervaring
samenvat, veelzeggend. Hij keert zich tegen de ‘literaire bijmengingen’ in de
architectuur. In Duitse architectenkringen uit die jaren waren zowel de fantasieën
van de gebroeders Taut, de Luckhardts, Scharoun, Hablik, Krayl en Finsterlin als
het abstracte idealisme van het Bauhaus gericht op een programmatische
architectuur. Daartegen komt hij in verzet. Hij is het getheoretiseer, dat slechts tot
opzettelijke en schrale architectuur leidt, beu. Of het zijn eigen opvattingen over een
dynamische functionaliteit of het rationalistisch gedweep van het Bauhaus geldt:
1
het komt slechts op het bouwen aan. In een van zijn vroegere brieven had hij al
ingezien dat ‘uiteindelijk alleen de daad telt’ en nooit zou hij dit inzicht verloochenen.
In zijn boek Rusland-Amerika-Europa (1929) zegt hij op zijn eigen nadrukkelijke
toon: ‘Slechts de actieve hand, de actieve geest heeft aanspraak op het leven.
Symbool van de machine, van het vliegtuig, van de atoomsplitsing. God leeft slechts
in de daad, niet in het geloof, niet in de reflexie’. En hij voegt hier nog aan toe: ‘Alleen
kunst schept werkelijkheid’.
Bouwen was voor Mendelsohn kunst en daad tegelijk. Vaak betekent ‘bouwen’
niets méér dan bezig-zijn met iets. Het is dan een onbepaald werkwoord dat

1

De citaten in deze tekst komen, op een enkele na, uit Erich Mendelsohn, Briefe eines
Architekten, Prestel Verlag, 1961, 132 pp., geïll.
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zijn betekenis moet krijgen van zijn voorwerp. Voor Mendelsohn echter draagt het
woord bouwen zijn voorwerp in zich. Hij bouwde geen torens, fabrieken, magazijnen,
bioscopen, hospitalen, huizen of synagogen. Hij bouwde. Het voorwerp was voor
hem secundair. Dit kreeg juist door het bouwen zelf zijn inhoud. Kernachtig drukte
hij dit uit waar hij schreef dat hij in alles ‘in plaats van slakkenhuisjes tempels zag’.
Bouwen bezat in zijn opvatting ook geen onderwerp. Wanneer hij zijn plannen
verdedigde - halsstarriger dan wie ook - dan voelde hij zich gedreven door een
hogere, geheimzinnige macht, die hij nu eens de natuur, dan weer het leven noemde.
In en door de kunstenaar bouwt de natuur, het leven, zichzelf op. De relativiteit van
het individuele lot komt als een leidmotief, geheel zijn leven door, in al zijn geschriften
terug. In 1913 noteert hij: ‘Slechts het eenvoudige kan collectief begrepen worden,
het individuele blijft tenslotte zonder betekenis’. En op de vooravond van de tweede
wereldoorlog (1938) ziet hij het wereldgebeuren ‘als de afloop van een drama waarin
God en Duivel, Licht en Duisternis, Leven en Dood met ons handelen’. Zijn joods
fatalisme zal hier wel niet vreemd aan zijn.
Ook zijn sociale gedragingen worden bepaald door die onderworpenheid aan een
natuurwet, die tegelijk fatalistisch - aan het geweld en de macht is niet te ontkomen
- en optimistisch is: door aan de goede kant te gaan staan kan, ja moét het individu
tegen de wulpse massa in meewerken aan een menselijker wereld. Hij schimpt op
de ‘geestloze uitvinding’ van de moderne beschaving. Hem rest slechts de
teruggetrokkenheid van een ‘huis vol licht en geluk, rijk en stil’, waar hij zich vrij kan
maken van de besmetting en zich verdedigen tegen alles wat hem afstoot. Aan Dr.
Freundlich, Einsteins assistent die het initiatief nam voor het Potsdam-observatorium,
schrijft hij: ‘Ge zegt dat ik in mijn werk geen rekening hou met de capaciteit van mijn
medemensen... Mijn schetsen zijn feiten, omtreklijnen van een plotselinge visie.
Naar hun bouwkundige natuur verschijnen zij onmiddellijk als een geheel en willen
ook zo behouden blijven. Wezenlijk blijft de geboorte: zij draagt alle kiemen in zich,
slechts in de ontwikkeling kan men er de bevallige menselijkheid in herkennen’. En
elders geeft hij hiervoor de volgende reden: ‘Alles wat kunst is, kan slechts zaad
zijn’. ‘Ik voel steeds meer hoe ik helemaal het scheppen toebehoor en niet een
buiten mij liggende realiteit’. ‘Wat de kunstenaar beheerst is tegelijk... het heersende
in hem. Zo dwingt de wereld hem de wereld te vormen’.
In deze hoge dunk van het kunstenaarschap, die men niet anders kan noemen
dan religieus, betrekt Mendelsohn naast de architectuur ook alle andere kunsttakken.
Alle samen zijn ze op weg naar een nieuwe, universele eenheid, die de grootste
opdracht - het heiligdom van een nieuwe wereld - evenzeer als de kleinste taak het dagelijkse huis - zou omvatten. ‘Slechts één nieuwe wil heeft de toekomst voor
zich in de onbewustheid van zijn chaotische vaart, in de oorspronkelijkheid van zijn
universele totaliteit’. Die wil is het die zich in de kunstenaar een weg baant.
De reden waarom Mendelsohn onder alle kunsten de moeilijkste, meest op
extrinsieke feitelijkheden aangewezen kunst heeft gekozen, kan alleen liggen in
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het feit dat hij het ritme van de natuur als ruimtelijk ervoer. Zelfs de muziek zag hij
als een ruimtelijk lichaam. Bachs vorm is voor hem ‘architectonische ordening’. In
de biografie van haar man vertelt Louise Mendelsohn een tekenend feitje. Aan het
front had hij blokjes gemaakt om zijn dochtertjes mee te laten spelen en in de
handleiding schreef hij: ‘Ik zou graag hebben dat het kind de ruimte leert beleven.
Met deze blokjes kan ze van jongsaf leren orde boven chaos te stellen en ruimtelijke
conceptie boven lineaire’.
Zijn carrière als architect is hij niet met een opdracht begonnen, maar met
architectonische fantasieën, dromen die in de lange oorlogsnachten aan het
Russische front in vlugge en precieze schetsen werden neergelegd. Zijn denken
werkwijze, die intuïtief de globale vorm vastlegt, wordt er volkomen in getypeerd.
De eerste schets komt meestal zo perfect met het uiteindelijke gebouw overeen,
dat zij achteraf gemaakt kon zijn. Zijn vrouw schrijft: ‘Na een minutieuze studie van
de situatie van het bouwterrein haalde Mendelsohn onverwacht een klein
schetsboekje uit zijn zak en tekende in één continue lijn het gebouw, zoals hij het
zich, driedimensionaal, verbeeldde. Hij noemde dit de “eerste schets”. In het verloop
van het onderzoek naar alle mogelijke oplossingen probeerde hij er dan afstand
van te nemen, maar steeds kwam hij op zijn oorspronkelijk concept terug. Het was
voor mij een mysterieuze ervaring te zien hoe de “eerste schets” alles bevatte, het
gehele gebouw, binnen en buiten’. Veel van die ontwerpen zijn nooit verwezenlijkt.
Sommige echter vertonen een opvallende verwantschap met recente constructies
van anderen. Dat wil niet zeggen dat deze op Mendelsohn geïnspireerd zijn, maar
ze laten wel zien welk een zuivere intuïtie hij had van de mogelijkheden van de
nieuwe technieken en dat het voor hem nooit op de ontwikkeling van een fantasie,
maar op het bouwen aankwam.
Aan deze schetsen heeft hij het beste deel van zijn bekendheid te danken. Op
het einde van zijn leven noemde hij ze nog: ‘de sleutel op alles wat volgt’. In 1919
stelde hij ze bij Paul Cassirer in Berlijn ten toon onder de titel Architektur in Eisen
und Beton. Deze titel was al even welbewust als de schetsen. Mendelsohn geloofde
immers dat de materialen glas, staal en beton inherent tot de vernieuwing van de
architectuur bijdroegen. Zij bepaalden de nieuwe visie niet, maar konden anderzijds
pas ontdekt worden op het ogenblik dat ze voor de uitbouw ervan nodig waren. Als
hij in 1953, het jaar van zijn dood, zijn carrière overschouwt, wijst hij nadrukkelijk
op de rol van het materiaal in de nieuwe architectuur. Na De Stijl en het Bauhaus
verantwoordelijk te hebben gesteld voor de eenzijdige verheerlijking van ratio en
intellect en na daartegenover de spontaan erkende waarheid van het organische
in de natuur te hebben gesteld, besluit hij: ‘Het antieke systeem van zuilen en balken
en het middeleeuwse systeem van pijlers en gewelven - beiden onelastische, starre
constructies in steen - hebben door mensen uitgedachte vormen en structuren ten
gevolge. Het statische principe van de elastische eenheid daarentegen is onmiddellijk
van de natuur afgeleid’. Slechts de elasticiteit van het gewapend beton maakt
inwendige dynamiek mogelijk in een statische vorm: ‘Dynamiek d.w.z.
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inwendige gebeurtenissen van een onbeweeglijk, stabiel ruimtelichaam’ (zoals het
dynamische bloed in de stabiliteit van het lichaam).
Vele van de schetsen stellen industriecomplexen, stations, warenhuizen,
markthallen, vlieghavens, filmstudio's - een enkele keer een woonblok - voor.
Mendelsohn geloofde in de machine. ‘Totnogtoe is ze de gewillige handlanger van
een dodelijke uitbuiting geweest. Nu wordt ze constructief element van een nieuw
levendig organisme... zij ontstaat als een noodzakelijk geschenk van de evolutie op
het ogenblik zelf dat de behoefte eraan opkomt... Zij is zowel symbool van het alles
ovetreffende verval als element van een zich nieuw ordenend leven. Sinds de
ontwikkeling van haar krachten bedwingen wij schijnbaar de natuur. In waarheid
dienen we ze slechts met nieuwe middelen’. De schetsen reveleren echter nog iets
meer dan het geloof in de machine. Zij tonen aan dat Mendelsohn niet dacht aan
de individuele mens, maar aan de algemene structuren van een nieuwe tijd, waarin
het Leven gestalte zou krijgen. Hij wilde de monumenten oprichten voor de nieuwe
tijd, ‘eenvoudig en zeker als de machine’ en even dynamisch, ‘tempels van de
industrie en kathedralen van de handel’. Tessenows bemoeiingen voor kleine,
waardige individuele woningen rangschikte hij, op één lijn met impressionisme en
estheticisme, onder wat hij noemde ‘humanitaire inrichtingen voor levensinvaliden’.
Met zijn opvatting van de kunstenaar als ‘Revolutionar des Geistes’, zijn droom
van een universele socialistische broederschap, zijn geloof in een
nooit-meer-oorlog-toekomst, is het niet moeilijk Mendelsohn een plaatsje te geven
in het Duitse expressionisme van de jaren twintig. Men kan hem broederlijk situeren
naast Gropius met zijn kathedraal van het socialisme. Hij was echter geen louter
exponent van zijn tijd, maar een luciede drager ervan, in vele opzichten consequenter
dan de theoretici van het functionalisme. Zijn expressionisme is niet te herleiden tot
een beperkte historische situatie. Het is integendeel een algemene visie op de taak
van de architectuur in de toekomst. Zelfs zij die zijn grootsprakerige en profetische
formuleringen niet meer aanvaarden, streven vaak hetzelfde na: een monumentale
ordening geven aan de moderne gemeenschap, symbolen oprichten voor een het
individu overstijgende levenswet.
De namen van de invloeden die hij heeft ondergaan, doet Mendelsohn ons zelf
aan de hand. Als hij in 1914 de Werkbundtentoonstelling van Keulen commentarieert,
heeft hij alleen een woord van lof over voor het theater van Van de Velde. Deze
was de enige die een vorm zocht. Sommige schetsen van Van de Velde (voor het
theater van de Champs-Elysées te Parijs, voor het Kröller-Müller-museum te Otterlo
of de Linker Oever te Antwerpen) laten de verwantschap van beide geesten zien.
Het duidelijkst blijkt deze echter uit de tien stellingen welke Van de Velde formuleerde
tegen Muthesius: deze fervente verdediging van de creatieve oorspronkelijkheid
tegen de ‘Typisierung’ had Mendelsohn mede kunnen ondertekenen. De echte
‘vorm-vaders’ van het hedendaagse leven zijn voor hem echter Wright en Olbrich.
Nikolaus Pevsner heeft gewezen op het verband dat er kan gelegd worden tussen
een tekening van Olbrich van 1898 en sommige van Mendelsohns vroege schetsen.
Het
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waren echter de koene realisaties van Max Bergs Jahrhunderthalle in Breslau (1913)
- de merkwaardigste betonconstructie uit die dagen - en Peter Behrens AEG
Turbinenfabrik in Berlijn (1909) die Mendelsohn de concrete mogelijkheden van
Van de Velde's en Olbrichs vormfantasieën lieten zien. Al kon hij aanvankelijk niets
meer dan schetsen maken, hij geloofde dat er een dag zou komen dat ze door hem
of een ander verwezenlijkt konden worden. Met de Einstein-toren (zie illustraties)
gebeurde dit bijna letterlijk. In een van zijn brieven betreurt Mendelsohn dat hand
en oog niet in een mechanische samenhang staan, zodat de hand automatisch de
visie van het ‘gesloten oog’ vastlegt. Bij het bouwen van de toren zou hij voor het
eerst ook de afstand ervaren die er ligt tussen de schets en de realisatie. Om welke
reden dan ook werd zijn toren niet in beton, maar in baksteen gebouwd. De als een
homogene betonconstructie gedachte vorm werd echter zo getrouw mogelijk
nagebootst, waarmee Mendelsohn eens en voor altijd bevestigde dat bouwen voor
hem het scheppen van een symbool was en dat dit symboolkarakter primeerde op
rationele constructie of materiaalechtheid. Dat deze symboolvorm daarenboven ook
praktisch bruikbaar bleek, kon hem slechts staven in de overtuiging dat zijn intuïtie,
‘de optische visie’, volstrekt primair is op de technische analyse. Men kan de
premissen van deze redenering afwijzen, de geldigheid van de werkwijze betwisten,
maar aan de expressieve kracht van het gebouw kan men zich niet onttrekken.
Gebouw is hier misschien niet het juiste woord. De werkelijkheid overtreft de inhoud
welke dit woord oproept. Het is eerder een architectonisch monument, zoals een
Griekse tempel bijvoorbeeld. In tegenstelling daarmee echter drukt het geen statisch
evenwicht van helder geproportioneerde eenheden uit, maar de dynamische
bewogenheid van een ongeleed geheel, ‘een tellurisch en planetarisch’ ritme.
De overige gebouwen van de eerste periode (1919-1921) staan ver af van de
Einstein-toren en de schetsen. Dit betekent echter niet, zoals men gaarne beweert,
dat er een breuk was. Juist tegen de achtergrond van het latere werk kan men de
werkelijke draagwijdte van het eerste meten en er het utopische, omslachtige én
academische van zien dat op het eerste gezicht verborgen bleef. In de fabriek van
Luckenwalde zijn er nog fragmenten van een indrukwekkende plasticiteit en
monumentaliteit zoals de droogtoren (zie illustratie), maar de poging om door een
decoratieve behandeling van de wanden het gehele complex in één ritme te vangen,
is niet meer overtuigend. Het academische van de plattegrond van de Einstein-toren
ging gedeeltelijk op in de kracht van de vorm; in Luckenwalde echter treedt de
formalistische, symmetrische opbouw van het geheel storend op de voorgrond. Bij
de toren kwam de vraag naar de constructieve oprechtheid niet op. In de fabriek
worden we er in elk detail mee geconfronteerd, in die mate zelfs dat, indien we deze
oprechtheid nog niet als een postulaat van de hedendaagse architectuur hadden
ontdekt, we ze hier als een duidelijke eis geformuleerd zouden vinden. In de toren
merkte men het stereotiepe van de vormgeving nauwelijks op; in de fabriek springt
het in het oog.
In haar eigen grenzen maakt de fabriek ook die van de toren zichtbaar. Die
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grenzen liggen niet in het vlak van de realisatie alleen. Ze zijn niet alleen te wijten
aan Mendelsohns misschien nog jeugdige onhandigheid. In beide gevallen immers
laat hij zich kennen als een bouwer die zijn medium beheerst. Ik geloof dat ze
werkelijk inherent zijn aan de visie die hij zelf eens negatief, doch kernachtig
samenvatte in de uitroep: ‘arme constructivisten!’. Tegenover het constructivisme
stelt Mendelsohn echter niet de spontane, organische vorm, ‘vrij en waar als de
bloemen’, ‘gezicht van de structuur en van de tektonische noodzakelijkheid’ - al zijn
deze woorden ook van hem -, maar een abstracte vormwil, een autonoom ritme,
dat aan formele en vaak ook formalistische compositiewetten beantwoordt, dat zijn
heerschappij opdringt aan functie, constructie en materiaal. Hierin bestaat
Mendelsohns expressionisme, dat hij zelf wel organisch noemde, maar dat in feite
een volledige negatie is van de organische architectuur in de echte zin van het
woord, zoals die bijvoorbeeld - om hem met een tijdgenoot te vergelijken geïncarneerd is in het Gut Garkau van Hugo Häring. Daar laat de vorm zich, zoals
in de natuur, door het concrete leven leiden. Hij kan er alle impulsen van opvangen
en verwerken. Mendelsohn daarentegen legde de werkelijkheid van het leven niet
in het individuele, concrete, maar in een bovenpersoonlijke, abstracte en sacrale
waarde. Dat hij hiermee in een grote traditie stond, weze slechts aangestipt.
De Einstein-toren en de fabriek van Luckenwalde heeft men als een soort
jeugdzonden beschouwd, waarvan Mendelsohn zich spoedig bekeerd heeft. Door
de kracht van het ene, klare, nieuwe ruimtelijke beeld - het monument - dat zij
neerzetten, betekenen zij in het hele oeuvre ongetwijfeld iets aparts. Maar het latere
werk vormt daar geen breuk mee. Mendelsohn zelf zou zeggen: het integreert slechts
op een evenwichtiger manier de functie in de dynamiek van de vorm. In alle werken
uit de jaren 1922-1923 (dubbelwoning te Charlottenburg, Rudolf-Mosse-huis,
magazijn Weichmann, fabriek Meyer-Kaufmann te Wüstegiersdorf, villa Sternefeld)
is dezelfde architectuur te herkennen: de duidelijke eenheid van het gebouw, dat
niet analytisch of compositorisch is samengesteld, maar één bewogen massa vormt.
De overgangen van binnen naar buiten blijven zwaar beklemtoond als een belangrijke
gebeurtenis. Hoe sterk het lineaire element ook in de expressie van de dynamiek
wordt betrokken, nooit zijn het slechts ‘krachtige lijnen’ zoals (volgens Mendelsohn)
bij Van de Velde, maar krachtlijnen die de inwendige bewogenheid van de gehele
massa dragen. Door zijn bewust in materie gebouwde architectuur tenslotte zet
Mendelsohn zich ook in deze gebouwen sterk af tegen de avant-garde-architectuur
uit die dagen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Schröderhuis van Rietveld (1923), of
aan de villa La Roche van Le Corbusier (1923), die met zo immaterieel mogelijk
gehouden coördinaten van vlakken en lijnen in de ene continue ruimte een
bewoonbare plaats meer aanwijzen dan bepalen, laat staan, zoals bij Mendelsohn,
afzonderen en tot middelpunt maken.
Van 1926 tot ongeveer 1930 volgt een tweede creatieve tijd met grote opdrachten:
de Schockenmagazijnen, het Metallarbeitergewerbschaft, het Woga-complex met
de Universumbioscoop, het Columbushuis en het eigen huis op de Rupenhorn in
Berlijn. Even daarvoor (1924) ligt een reis naar Amerika die op
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Mendelsohn een felle indruk naliet. In brieven, foto's en een onconventioneel dagboek
toont hij zich een scherpzinnig waarnemer. Hij ziet in Amerika ‘de veranderde
dimensies van de levensenergie’ reeds verwezenlijkt in ‘Anfangsdingen’, anonieme
gebouwen waarvan hij de technische schoonheid bewondert. Zijn enthousiasme
maakt hem echter niet blind voor het feit dat het de ‘afzonderlijke geldmachten zijn,
die op een volslagen ondemocratische wijze, hun twintig tot vijftig verdiepingen hoge
individualiteiten hebben opgericht’. De grootste belevenis blijft echter de ‘historische’
ontmoeting met Wright. Via Neutra, die te Berlijn in Mendelsohns atelier was geweest
en nu bij Wright werkte, werd hij in Taliesin ontvangen. ‘Wij verstonden elkaar
onmiddellijk, als broeders’. Toch is het niet de invloed van Wright die in het werk
van de tweede periode doorschemert, maar wel die van Sullivan. Meer dan de Larkin
Building van Wright kunnen de Carson, Pirie & Scott Building en het Van Allen
warenhuis van Sullivan als voorlopers beschouwd worden van de serie warenhuizen
en kantoorgebouwen die Mendelsohn in zijn glorietijd optrekt. Ze blijven opvallen
door de krachtige samenvatting van het gehele gebouw in één dynamische beweging.
Deze wordt nu ook contrapuntisch beklemtoond. Als het ware symbolisch is ze in
onze illustraties samengevat in de curve van de trappenhal van het
Metallarbeitergewerbschaft en van het interieur van de Universumbioscoop. De
beweging is echter nooit beweging op zichzelf. Zij is het doorstromen van een
statische, geïndividualiseerde massa, de dynamiek van een monumentaal lichaam.
De lange horizontale vensterbanden, die het liefst een gebogen vlak ritmeren, worden
opgevangen door gemarkeerde, doorzichtige, vaak fel vooruitspringende
trappenhuizen, die het gebouw afronden.
In het Columbushuis aan de Potsdammerplatz te Berlijn, dat tijdens de oorlog
vernield werd, zag Mendelsohn af van alle retorische nadrukkelijkheid. Juist omdat
het zo weinig mendelsoniaans lijkt, leent het zich nog het best om de vraagstelling
van de architectuur van vandaag en morgen zuiver en universeel te stellen. Hier
bewees Mendelsohn immers, zoals Benevolo opmerkt, dat bepaalde functionele
problemen slechts door een nieuwe architectuur op te lossen zijn, m.a.w. dat zijn
bouwkunst geen alternatief is voor functionalisme, maar wel een bepaalde
interpretatie ervan. Een perfecte functionaliteit kan samenvallen met een meer dan
functionele architectuuropvatting. Hij wilde immers niet alleen expressie verlenen
aan de functie, maar zoals Gottfried Semper het reeds formuleerde, ook aan de
psychologische inhoud van het gebouw. Er is voor Mendelsohn niet alleen een
‘Zweckform’ maar ook een ‘Kunstform’. Deze twee moeten tot een absolute eenheid
worden gebracht.
Ook in zijn eigen woning op de Rupenhorn te Berlijn (1930) verloochent
Mendelsohn zijn opvattingen niet. Maar hier is het contact met de eigen dagelijkse
levenservaring van een fijnzinnige levensgenieter zo intiem, hier is de grootsheid
van het bouwen zo direct afgestemd op de afzonderlijke menselijke persoon, dat
de wil tot symboolschepping onwillekeurig enigszins vervluchtigt en de hoge
architectuuropvattingen een beetje twijfelachtig worden. Hij moet dat zelf aangevoeld
hebben: ‘temidden van een wereld waarin miljoenen om een oorlog brullen waaraan
zij zelf ten offer zullen vallen, bouwen we een huis
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waarvan de bescheidenheid klein genoeg is om niet mede-schuldig te worden’. Het
was een spel van het lot dat enkele jaren later de Gestapo folterkamers zou inrichten
in het Columbushuis.
Niet lang heeft Mendelsohn in zijn kostbaar huis gewoond. In 1933 verlaat hij
Duitsland voor altijd. De eerste etappe van de jarenlange zwerftocht - ‘de eeuwige
jood heeft terecht nergens een thuisrecht’ - gaat over Amsterdam. Daar neemt hij
tezamen met Wijdeveld en Ozenfant een vroeger project voor een internationale
kunstacademie weer op, maar ook nu zonder succes. Van Amsterdam trekt hij naar
Engeland, waar hij in samenwerking met Serge Chermayeff o.m. het De la Warr
Paviljoen te Bexhill bouwt en enkele merkwaardige woningen, in de geest van zijn
eigen huis op de Rupenhorn.
Zijn voornaamste werkterrein wordt echter Palestina. Daar ontwikkelt hij - in een
nieuw klimaat, onder een andere zon - een nieuwe, maar even sterk
gekarakteriseerde vorm voor zijn architectuurconceptie. In het helle licht sluit de
bouwmassa zich, om zich des te feller te affirmeren. De overgang van buiten naar
binnen wordt nog dramatischer in de herhaling van de vele, scherp uitgesneden,
kleine venstergaten. Een voorbeeld hiervan (en ook van de persistentie van de
curve) is in onze illustraties het ziekenhuis van Haifa.
Na zovele andere Duitse architecten trekt Mendelsohn in 1941 naar Amerika. Hij
werd er hartelijk onthaald. Hij had er tijd om na te denken, te schrijven en lezingen
te geven. Maar het werk lag stil. Pas in 1945 gaat hij in San Francisco een nieuwe
associatie aan. Maar net als vroeger duurt deze niet lang. Hij werkte te persoonlijk
en was onbarmhartig voor zijn medewerkers. Hij moet eens uitgeroepen hebben:
‘hier is slechts één ontwerper, en dat is Erich Mendelsohn’. Op een briefje dat men
na zijn dood vond, stond: ‘Toen God de wereld schiep, had hij geen helpers nodig.
Waarom zou ik er nodig hebben?’ In een ontgoochelde brief kort voor zijn dood
schreef hij dat ‘vijfennegentig procent van mijn collega's zich volledig ten onrechte
architecten noemen’.
Zijn Amerikaanse periode wordt vooral gekenmerkt door de synagogen: St Louis,
Cleveland, St Paul, Grand Rapids. Hoe uiteenlopend die ook zijn, in elk van hen
blijven de grondlijnen van Mendelsohns visie te herkennen. Zij vormen de normale
bekroning van zijn evolutie. Hij had immers, zoals hij zelf zei, in al zijn werk ‘iets
eeuwigs willen scheppen: een nieuwe religieuze bouwvorm voor een nieuwe
religieuze gezindheid’.
Deze religieuze visie op de architectuur als zichtbaarmaking van de laatste zin
van het menselijk bestaan staat tegenover het functionele bouwen dat zich
rechtstreeks en zonder meer op de concrete behoeften van de individuele mens
afstemt. Mendelsohn zag in deze tegenstelling natuurlijk geen dilemma, omdat hij
juist de religieuze ordening van het wereldbestel als dé concrete behoefte van de
mens beschouwde. En ik geloof dat hij daarin helderder zag dan vele functionalisten.
Het probleem is echter niet: religieus of niet-religieus, maar: welke religiositeit en
welke vormgeving? De vraag waarvoor het oeuvre van Mendelsohn ons stelt, is
m.a.w. deze: kan ook de functionele bouwkunst een antwoord geven op de religieuze
vraag van de mens, of kan alleen een autonome en monumentale architectuurvorm
dat?
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Mendelsohn vond argumenten voor zijn standpunt in de onvoldragenheid van het
functionalisme. Want ook radicale functionalisten, zoals een Gropius, of overtuigde
constructivisten, zoals een Mies van der Rohe, zochten onwillekeurig naar autonome
bouwvormen die zelfheerlijk als symbolen van een bovenmenselijke orde konden
fungeren. In de afkeer van het functionalisme, die sinds 1945 langzaamaan explicieter
aan de dag kwam, herkende Mendelsohn een doorbraak van ideeën. Met name
noemde hij werk van Wright, Nervi, Torroja, Candela, Niemeyer, ‘dat de elastische
geslotenheid van zijn vroegere schetsen vertoonde’. Of dit zo is en of deze namen
de jongste tendensen in de architectuur vertegenwoordigen, laten we in het midden.
De vraag blijft echter of de architecten van vandaag inderdaad aansluiten bij
Mendelsohns opvattingen.
Zij doen dat in zoverre Mendelsohn zich steeds heeft verzet tegen de ratio als
enige bron van creativiteit. Zij doen dat in zoverre Mendelsohn alle algemene
formules afwijst en de daad van het bouwen primair stelt. Zij sluit aan bij zijn oordeel
over Mies van der Rohe: ‘Hij heeft zijn formule en schijnt daarbij te zullen blijven tot
het einde. Vierkant en academisch, een canon van details, een star systeem van
principes, die de nieuwe hoop op een vrije humaniteit vlug en pijnloos zullen
ombrengen.... Pruisische gestrengheid zonder de charme van Schinkel, een heldere
hemel zonder zon en zo dood als Julius Caesar’ (1950). Zij gaan ook nog een heel
eind mee met zijn opvattingen over de materialiteit van het bouwen en zij geloven
tenslotte, met hem, in de reële werkelijkheid en absolute noodzaak van de vorm als
expressie van een zinvol aards bestaan.
Over de aard van die vorm gaan hun ideeën echter uiteen. Mendelsohn ziet de
vorm als expressie van een sacraal-religieus systeem, hoe vaag dit ook mag zijn.
Elk gebouw is een ‘in daad omgezet heimwee’ naar een nieuwe, universele sacraliteit,
waarnaar de mensheid zich kan richten. Niet voor niets noemde Mendelsohn zijn
gebouwen tempels en kathedralen. Ook voor hem geldt wat hij over Wright schreef:
‘de bestemmingen van de opdrachten die hij kreeg, waren niet groot genoeg voor
het ruimtespel dat hij ontwikkelde’. Flagrant komt dit tot uiting in Mendelsohns
magazijnen, waar hij ‘kathedralen van de handel’ van wilde maken. Een dergelijke
opvatting heeft echter slechts zin in een op religieuze basis geordende gemeenschap,
waarin een absoluut ordeningsprincipe kan spelen (god of tenslotte de algemene
mens). Maar Mendelsohn kon van zijn magazijnen niets anders maken dan
‘individualiteiten van de geldhonger’. Ook van gebouwen voor de administratie van
een stad of een land, die niet meer representatief zijn voor een hoger gezag noch
voor een absoluut burgerideaal, kan men geen kathedralen maken. De normale
uitlaat voor de sacrale behoefte is natuurlijk het kerkgebouw. Mendelsohn zag de
hoogste kans om zijn ideaal te verwerkelijken in zijn synagogen. Maar juist in dit
samenvallen van bestemming en vorm in een traditioneel sacraal gedacht
kerkgebouw wordt de onechtheid van de vorm nog het duidelijkst aangetoond. Het
confessionele kerkgebouw heeft immers sinds lang zijn rol van universeel sacraal
middelpunt in de gemeenschap uitgespeeld.
Men kan deze redenering ook omkeren. Uitgaande van de constatering dat
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moderne creatieve geesten zoals een Mendelsohn een vorm van sacraliteit blijven
poneren, kan men tot zijn noodzakelijkheid besluiten en dan, zoals Walter Bunsmann
in Die Welt (4 dec. 1965), tot de gekke conclusie komen (waarin meer actuele
werkelijkheid steekt dan men zou vermoeden) dat de christenen toch maar moeten
doorgaan met kathedralen te bouwen. Op die manier immers bewijzen zij - en zij
alleen kunnen dit nog - de hoogste dienst aan een van sacraliteit gefrustreerde
gemeenschap.
In een van zijn brieven, waarin hij vertelt over een gesprek met Wright, zet
Mendelsohn ons op weg om een mogelijk alternatief op zijn vormidee te
verduidelijken. In een discussie over architectuur en religie zegt Wright dat ‘de
architectuur van de toekomst voor het eerst in de geschiedenis zuivere architectuur
zal zijn, ruimte op zich, zonder schema, zonder frase, beweging, drie- en
vierdimensionaal’. En de reden hiervan is: ‘Het dualisme tussen God en mens
verdwijnt. De mens is god zelf. Er bestaat slechts één schepper, zoals er slechts
één architectuur, slechts één ruimte kan zijn’. De kern van de mens of de architectuur
wordt niet meer naar buiten verlegd. Architectuur wordt directe beleving en
uitdrukking van de immanentie van de menselijke persoon. Alles in haar wordt
dienstbaar aan de concrete werkelijkheid, het echte fundament van de nieuwe religie.
In deze dienstbaarheid ligt de kern van de functionaliteit van de moderne
architectuur. Zij wil van haar woningen, hospitalen, stadhuizen, bankgebouwen,
kerken, magazijnen geen willekeurige monumenten, tempels of kathedralen maken
voor een nog onbekende of niet meer bekende god, maar zich volledig afstemmen
op de schaal van het in gemeenschap levende menselijke individu, waarvan ze door
haar vorm de vrijheid en de spontane zelfontplooiing zoveel mogelijk wil stimuleren.
Zij wil m.a.w. een tweede, vermenselijkte, natuur scheppen, waarin iedere persoon
zijn eigen leven in de grootst mogelijke vrijheid uit kan bouwen. Zij spant de
dagelijksheid van het menselijke niet meer van het ene sacrale hoogtepunt naar
het andere, maar verheft de dagelijksheid zelf tot sacraliteit. Als dit ooit werkelijkheid
wordt, dan zullen, zoals Henry Miller ergens zegt, de steden van de aarde verdwijnen
en zal de wereld één grote stad worden, gekeerd naar de inwendigheid zelf van de
individuele mens.
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De dubbelzinnigheid van het schrijven
Paul de Wispelaere: Mijn levende Schaduw
B.F. Van Vlierden
‘scherp toekijken wat ik van de wereld zie en mezelf bliksemsnel daarin
samendrukken als een spons in beide handen. Het is een spel of
misschien is het ook geen spel, het is een geestelijke oefening in
zuiverheid en het is verbazend moeilijk want ik mag niet dromen, niet
denken, moet alles in mij samenhouden als een handvol schuim waarop
je niet mag drukken of het vergaat’.
De meest vooruitgeschoven sector van de hedendaagse Europese literatuur worstelt
zeer uitdrukkelijk met de problematiek van het schrijven. Tot de auteurs die het
vraagstuk ook in de Nederlandse literatuur aan de orde stelden, behoort ongetwijfeld
Paul de Wispelaere. De achtergronden en de voornaamste implicaties daarvan
hebben we trachten bloot te leggen in een vroegere bijdrage over zijn eerste roman,
1
Een Eiland worden . Zijn tweede roman, Mijn levende Schaduw, werkt dezelfde
problematiek verder uit.
In de eerste roman vertelt de ik-schrijver Filip aan het meisje Hella, dat hem heeft
verlaten om met een ander een banaal huwelijk aan te gaan, over het gefingeerde
meisje Janinka, een verhaal-Janinka. In de tweede roman heeft de ik-schrijver,
Christian nu, voor zijn mislukte bourgeois-huwelijk met Hilde een alibi gevonden in
een literair leven als schrijver met dezelfde Janinka, die, hoewel ook nog een
verhaal-Janinka, toch een veel concretere gestalte heeft aangenomen. Aan déze
Janinka vertelt Christian over Hera, een tot mythe verheven voorbije liefde die hij
heeft gekend. Bestaat er op het sociale vlak een chiastische verhouding tussen
beide motieven, het thema loopt enigszins parallel: in een liefdesbeleven met een
vrouw vertélt de ik-schrijver het verhaal van een andere liefde, die een soort van
uitdaging inhoudt. Toch is de verschuiving zeer belangrijk: in de eerste roman
overheerste de confrontatie tussen een banale liefde en een literair beleven van die
liefde, in de tweede wordt dit literair beleven van de liefde op zijn beurt
geconfronteerd met een door het verhalen gemythologiseerde liefde. De banale
liefde uit de eerste roman is hier nog wel aanwezig, maar wordt in de schaduw
gesteld door de confrontatie tussen beide andere (hogere) vormen van liefdebeleven.
Drie vrouwen beheersen de drie niveaus waarop het liefdeleven zich aan een
schrijver kan presenteren: de echtgenote Hilde, de vrouw uit een geordend
kleinburgerlijk leven; het meisje Janinka, met wie de ik-schrijver een bestaan
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tracht op te bouwen waarin schrijven en leven parallel zouden lopen en zelfs
samenvallen; tenslotte de mythische figuur Hera, een door het vertellen ontworpen
ideale projectie van de Vrouw. Zij vormen de drie mogelijke dimensies van de liefde
welke de schrijver afweegt tegen het schrijverschap. Zij tekenen een veld van
krachten af, waarbinnen de schrijver zich terugplooit op zijn eigen centraal probleem,
de relatie tussen schrijven en leven. Het centrale vraagstuk is hier geen moreel
(liefde of ontrouw), maar een esthetisch probleem (de Wispelaere's schrijfsituatie).
Hilde is de banale echtgenote, met wie de schrijver niet kan leven. Met de
echtgenote is hij sociaal verbonden in naam van de beloofde trouw. Deze trouw
vernietigt in zijn perspectief zijn vrijheid, omdat zij de toekomst vastlegt. Trouw
beloven is een ‘magische formule’ die door haar absoluut karakter ‘voor al-tijd’ (28)
hem de kans ontneemt om in de tijd te leven, vrij te leven, d.i. ‘van ogenblik tot
ogenblik’ (29). Trouw wordt door Christian zuiver negatief gezien als onvrijheid in
het verdere verloop van de tijd; de positieve inhoud van de trouw, óók voor de vrijheid
van de mens, wordt voorbijgezien. Deze eenzijdige fenomenologie van de trouw is
in het raam van het boek opvallender, ook ernstiger, dan de morele implicaties die
eruit voortvloeien. Ze brengt terzelfdertijd mee, dat Hilde, wier persoonlijkheid
bovendien niét centraal staat, als personage iets schimachtigs heeft; ze is eerder
een type, waarvan de zich bevrijdende Christian zich afstoot. Hij poogt van haar
een portret op te hangen, maar geeft het al vlug op: zij is niets méér dan ‘de
genaamde Hilde X.’ uit het huwelijksceremonieel.
Deze conventionele en (dus) ook schijn-heilige vrouw krijgt een even conventionele
verteloptiek aangeboden: ‘(ik) weet dat het leven nooit te vatten is in een verhaal,
ik kan proberen een zorgvuldige voorstelling te geven van mijn personages,
bijvoorbeeld: Hilde X, tweeëndertig...’ (27). Een verhaal is niet bij machte het leven
te vatten, de intrige is - uiteraard - verzonnen. Zoals de trouw voor onmogelijk wordt
gehouden, als ondenkbaar in de stippellijn van altijd nieuwe momenten, zo is ook
in het licht van ditzelfde vlottende, onberekenbare vrijblijvende karakter van schrijvers
leven een intrige onmogelijk. In eenzelfde beweging stoot hij én het inauthentieke
leven én het inauthentieke verhaal van zich af.
Janinka betekent voor het schrijf-ik een bevrijding, een nieuwe mogelijkheid van
leven en schrijven: ‘Ik schrijf over Janinka om vrij te zijn zoals zij, misschien omdat
ik niet met haar leef, omdat ik met (naast, in de omgeving van) Hilde leef. Het is wel
zeker dat het Hilde is die Janinka mogelijk maakt.... Maar ik ben dezelfde niet als
hij die schrijft: alleen hij die schrijft is vrij zoals zij’ (79). De betrekking Hilde-Janinka
wordt duidelijk aangegeven. Belangrijker is echter o.i. dat het leven-met-Janinka tot
de schrijf-act wordt gereduceerd en dat het schrijf-ik wordt gesplitst van het
ik-als-hij-niet-schrijft. Dit is mede de wortel van de gespletenheid tussen ik en hij,
tussen de schrijvende persoon als subject en het object dat hij niet-schrijvend voor
zichzelf is. Janinka wordt, in de constellatie der drie vrouwenfiguren, de vrouw met
wie het mogelijk is, al schrijvende, een authentiek bestaan op te bouwen, waarin
leven met schrij-
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ven (niet omgekeerd) kan worden geharmonieerd. Dit schrijven is dan echter een
eiland, dat zich isoleert van het banale leven, en er zich antagonistisch tegenover
verhoudt, tot in de kern zelf van schrijvers persoonlijk (ik-hij).
Janinka is voor de schrijvende dus niet ‘gegeven’, ze ontstaat uit de scheppende
schrijf-act zelf, ze is er de concrete gestalte van: ‘beginregel van een nieuw verhaal,
Janinka van mij en Janinka door mij’ (42). Deze liturgische trits is iets als een
bezweringsformule, vervanging van de (verworpen) magie van het trouw-ceremonieel.
Janinka valt in het boek ergens samen met dit schrijven over haar, ze is de concretie
van een zuiver literair, schrijvend bestaan. Eigenlijk ‘dient’ ze ook slechts daartoe:
‘Janinka en ik. Een nieuwe relatie, een krachtveld waarbinnen de wereld opnieuw
gepeild wordt, opnieuw naar verbanden en ordening zoekt’ (16). Zoals beide andere
vrouwenfiguren is zij slechts haar relatie tot het schrijf-ik. In, met, door haar moet
de spanning schrijven-leven worden overwonnen. Maar in de beginregel van het
Janinkaverhaal is ook Hera aanwezig: ‘waarom heb ik, maanden geleden, toen de
vroege zomer begon, aan Janinka over Hera verteld?’ (9). Vanaf de aanvang staat
Janinka reeds in een heel eigen relatie tot Hera. En deze relatie beheerst in feite
het hele boek. Janinka ontstaat ergens tussen de verworpen banaliteit (Hilde) en
de volmaaktheid van het voltooide verhaal (Hera).
Hera lijkt aanvankelijk slechts een voorbije ervaring, een liefde van tien jaar terug.
Dit is belangrijk, het wordt overigens gecursiveerd: ‘maar je hebt gezegd: meer dan
tien jaar geleden lag ik met Hera op het strand...’ (9). Janinka en Hera zijn terzelfder
tijd gegeven: Janinka als mogelijkheid (nu), Hera als geïdealiseerde verleden tijd.
De nog niet gerealiseerde Janinka is bij de aanvang luisteraarster bij een vertelling
over Hera. Hera is reeds verhaalstof, een verhaal. De tegenstelling Janinka-Hera
heeft een duidelijke tijdsdimensie: de gecursiveerde directe rede, de éne zin waarmee
het Hera-verhaal aanvangt, staat in de narratieve tijd, de o.v.t.; de andere zin, de
eerste van het boek, is de v.t.t. (‘heb ik verteld’). De Hera-tijd is de continue verteltijd,
de Janinka-tijd is een stippellijn van nu-momenten. De strijd van Christian is
essentieel een vechten tegen de tijd: geen recherche du temps perdu, maar een
défense du temps présent tegen de toekomst. Een toekomst tast immers het nu
aan, maakt er op zijn beurt verleden tijd van. Elk nu-moment moét worden verdedigd,
gehandhaafd, zowel tegen verleden als toekomst, maar door deze paradoxale tactiek
wordt het tijdsverloop versplinterd, wordt het onachterhaalbaar en dus ook
onverhaalbaar. Hera, geïdealiseerd beeld van een volmaakt verleden, dat in de
o.v.t. zijn afgeronde continuïteit kan vertonen (de fictie van het verhaal), is een ware
dreiging voor de relatie tegenover Janinka, voor Janinka: deze laatste wil de schrijver
juist behoeden voor het voltooide doch terzelfder tijd verstarrende, dodende proces
der mythologisering.
De dreiging is het verhalen zelf. Zo gauw het in de eerste zin opgeroepen is, grijpt
het uit eigen vraatzucht verder: ‘Wij zijn niet meer alleen. Het verleden heeft een
eerste naam: een vage tekening die om kleur en duidelijke contouren vraagt’ (10).
Die ene achteloos uitgesproken zin (‘meer dan tien jaar geleden lag ik met Hera op
het strand’) gaat zoekend zijn weg vinden in de diepte van
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het verleden. Dit achteloze woord is de doem van het hele boek, aanvang en
bestaansreden ervan, even werkzaam als de boemerang die het woordje ‘bald’ is
in de eerste bladzijden van Bölls onvolprezen verhaal Der Zug war pünktlich.
De relatie Janinka - Hera is fundamenteel dubbelzinnig. Janinka heeft haar
ontstaan aan Hera te danken, als verzet van Christian tegen Hera: evenmin als ze
Hilde mag zijn (banaliteit), mag ze Hera worden (mythe). Zij is het nu, waarin
Christian, schrijvende, een authentiek bestaan wil ontwerpen. Banaliteit en mythe
behoren beide tot het verhalen. Schrijven stoot zich van beide af. Schrijven gebeurt
nu, over het nu. Schrijven is anti-verhalen. Dit werk een anti-roman.
Christian schrijft tégen de mythe die Hera is. Natuurlijk is hij erdoor geboeid: ‘Ik
zeg haar dat ik haar beleef als een mythe, als een verrukkelijk verhaal dat men mij
vertelt (wie?) en waar ik naar luister’ (74). Maar juist het verlokkelijke van de mythe
is het gevaar: ‘van hieruit is het voor mij sterker dan ooit een mythe, een verlokkend
en gevaarlijk verhaal, hier leef ik door jou, als ik bij jou ben denk ik aan hier, ik ben
mijn levende schaduw die ik schichtig bekijk en waaraan ik niet ontkom’ (77). De
mythe schijnt in haar verrukking de authenticiteit aan te tasten. In de mythe is hij
(slechts) een schaduw van zichzelf, betaalt hij met de zware prijs van zijn eigenlijke
bestaan. Zoals de banaliteit te laag ligt, zo ligt de mythe te hoog: ‘Ik moet ermee
ophouden, een mythe kun je niet beleven, de wezenheid van een mythe is juist dat
ze veel groter is dan het leven, en het avontuur bestaat alleen in de verbeelding die
zich van het leven heeft losgemaakt...’ (124). Na een hele tijd duikt de aanvangszin
van het boek weer op, mét dan een toelichting waaruit blijkt dat de mythe te veel
verschuldigd is aan autonome taalmagie: ‘Daar heb ik voor de eerste keer over Hera
verteld, zoekend, schiftend, aarzelend tussen herinnering en wat de woorden
zelfstandig verzinnen door het feit alleen dat ze naar een ordening streven, een
ritme krijgen, gehoorzamend aan een eigen geheimzinnige structuur’ (47).
Het zuivere ‘schrijven’ van Christian is een verzet tegen de dubbelzinnigheid van
de mythe, het verhaal, maar staat op zijn beurt in een dubbelzinnige relatie tot het
verhalen. Het schrijven wordt door het verhalen (tegen het verhalen) op gang
gebracht, maar wordt er terzelfdertijd door aangezogen. Janinka ‘betrapt’ Christian
op zijn onweerstaanbare neiging tot verhalen: ‘Janinka, toe, vertel mij iets uit ons
verleden. (De hoop, het tirannieke verlangen dat de woorden, het verhaal, mij zullen
bevrijden). Zij glimlacht en zegt: dit is een nieuwe fase. Nu koesteren wij, op onze
beurt al ons verleden. In deze vorm wil je de tijd gestold en beheerst zien. Een vorm
waar je kunt naar luisteren en kijken, die je zelfzeker kunt strelen als een mooie en
ongevaarlijke vogel. En toch is het maar een illusie, de woorden vervluchtigen terwijl
je ze spreekt’ (105). Dit tirannieke verlangen is wel de onontkoombare noodzaak,
dat de mens het eigen verleden als een verhaal beleeft.
Tegenover Christians machteloze verzet tegen de in zijn schrijven opdringerige
nood aan verhalen verhoudt Janinka zich ironisch. Maar fataal groeit zij naar
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Hera toe. Tegen het einde toe van het boek schuiven beide figuren over elkaar,
Janinka had het wel voorvoeld: ‘ik zou Hera ooit eens willen ontmoeten’ (189). Aan
de basis van deze groeiende gelijkenis, van de groeiende dubbelzinnigheid voor
de schrijvende, ligt de fataliteit dat Christians en Janinka's beleven toch ook verleden
wordt. Naast de vriendelijke ironie van Janinka vindt men dan de grimmigere ironie
van de schrijvende. Op het ogenblik zelf van de dreigende identificatie Janinka Hera beleeft hij met Janinka een orgie, waarna Janinka zich in al haar misère aan
Christian openbaart. Het is de heftige (enigszins onverwachte, maar achteraf
noodzakelijk blijkende) kras als op het einde van de Coriolan-ouverture: de
volmaaktheid, de dreigende volmaaktheid wordt met één trek vernield, om het
menselijke te redden tegen het mythische, om het onaffe te beveiligen tegen de
afrondende voltooiing. Nu kan Janinka geen Hera meer worden, geen volmaakte
droom, geen tot ideaal gestold verleden. Mijn levende Schaduw wordt niet ‘voltooid’,
wordt abrupt afgebroken, en kan dus ‘verder gaan’, kan opnieuw beginnen, zoals
Een eiland worden telkens opnieuw kan beginnen aan een nieuwe wenteling, zoals
Mijn levende Schaduw zelf reprise en voortzetting was van Een eiland worden. De
voltooiing zou als vernietiging hebben gewerkt, de verbrijzeling van Janinka's figuur
bestendigt haar bestaansmogelijkheid. Het is, tegen de dreiging van de mythe, een
noodoplossing die in extremis de verstolling afweert. Het schrijven heeft zich, niet
zonder kleerscheuren, op het nippertje uit de greep van het verhalen kunnen
bevrijden.
Ook tegenover het leven staat het zuivere schrijven in een dubbelzinnige relatie:
‘Hilde, Hera, Janinka, het boek dat ik schrijf of het leven dat ik leef, het boek dat ik
leef of het leven dat ik schrijf, de vragen zonder duidelijk antwoord omdat elk
antwoord een kiembed van nieuwe vragen is, de schemer van een meegemaakt
verleden waarin ik, schrijvende, hier en daar plekken met licht en kleur bestraal’
(149). Het vlotte chiasme van leven en schrijven lost het vraagstuk niet op. Evenals
in Een eiland worden duikt hier een discrepantie op tussen een authentiek schrijven
en een inauthentiek bestaan. Het lijkt op een antwoord, als de auteur poneert: ‘En
toch beseffen dat juist die dubbelzinnigheid van het schrijven mijn enig mogelijke
vorm is van authenticiteit, ik bedoel: alleen schrijvende kan ik de authenticiteit
rechtvaardigen van een niet-authentiek zijn’ (149-150). Dit andere, meer bewuste,
tenslotte ook wezenlijker aspect van de dubbelzinnigheid van het schrijven, wortelt
zeker in de antagonistische verhouding schrijven - leven die Christian precies in zijn
zuiver schrijven, zijn schrijfleven met Janinka, poogt te overbruggen. In laatste
instantie is het boek dáárom geschreven. Het is van uit het schrijven, dat de spanning
schrijven - leven wordt bestreden: het schrijven poneert zijn authenticiteit tegenover
een niet-authentiek zijn.
Hier en daar wordt in een flits de zingevende functie van het schrijven uitgedrukt:
‘De zomer, het gras, niets bestaat zonder mij, ik maak alles tot wat het is’ (33). En
verder, in een jeugdepisode: ‘Het is een wereld die vergaat omdat er geen woorden
voor bestaan’ (139). Hier lijkt heel even, dat het schrijven het leven met zin, met
authenticiteit doordesemt, een gedachte die mij persoonlijk
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zeer erg aanspreekt en die voor mijn part inderdaad ook zin geeft aan het schrijven.
Maar dat wordt niet waargemaakt in het boek, integendeel. Schrijven wordt hier
gezien als zelfbevestiging, maar het leven wordt hier slechts gevaloriseerd in het
réduit dat het schrijven rond het ik opbouwt: ‘alleen hij die schrijft is vrij zoals zij’
(supra). Schrijven is geen desem van het leven, schrijven snijdt uit het leven het
stukje uit dat het kan bestaan, samen mét en in de schrijf-act te bestaan. Schrijven
authentificeert niet het leven, het poneert zijn authenticiteit tegenover een
niet-authentiek zijn.
Dit onderstelt en impliceert het aanvaarden van de breuk tussen de werkelijkheid
en het bewustzijn, en maakt dit schrijven, onbewust blijkbaar, tot een achterkleinkind
van het subjectivistisch idealisme. De schrijver blaast de bruggen op tussen leven
en bewustzijn, tussen leven en schrijven. Als schrijvende staat hij zeer duidelijk in
een subject - object relatie tot de werkelijkheid en tot zichzelf, waarvan hij een ‘hij’
maakt voorzover die niet met zijn schrijf-ik samenvalt. Hij staat als toeschouwer
tegenover de werkelijkheid en het grootste gedeelte van zichzelf ‘.... zodat ik helemaal
in mijzelf zit, helemaal “ik” zoals een oog dat kan kijken maar zichzelf niet ziet’ (63).
Dit spectatoriaal gedrag, ‘oog’ zijn, ‘kijken’, reduceert het ik, isoleert het uit de
werkelijkheid, vervreemdt het voor een groot gedeelte van zichzelf. Dit
epistemologisch probleem, dat het naïeve realisme reeds onbewust uit het idealisme
heeft overgeërfd, slaat de schrijver met machteloosheid: ‘Wij weten alles, wij kunnen
niets, wij lopen tussen spiegels’ (35). Met deze spectatoriale instelling is Christian
echter (gelukkig) nog niet helemaal in het reine: ‘Het is vreemd: ik sta erbuiten als
een toeschouwer en kom er toch niet van los, ik kijk ernaar maar zie ze niet, ze
groeien achter mijn netvlies, kloppen in mijn bloed’. Toch accepteert hij voorts het
idealistische standpunt van de splitsing tussen object en subject. Deze splitsing reikt
tot in de kern van zijn zelfbeleving en krijgt een duidelijk gestalte in de oppositie
tussen een authentiek ik dat nu het zuivere schrijven beoefent, en een hij dat hij
toen was en dat hem als verhaal, d.i. in laatste instantie als inauthentiek voorkomt.
Deze ik - hij en nu - toen splitsing staat in het centrum van het beleven dat in dit
boek zijn verduidelijking zoekt. Het ligt voor de hand dat Christian, de schrijvende,
met Janinka in de ik-vorm authentisch leeft, en dat hij in het Heraverhaal overwegend
als een hij voorkomt. Ook in de opdringerige jeugdherinneringen die zijn nu-beleven
door-switchen, is hij ‘het jongetje’ (ik?), en ‘hij’. In het ‘verhaal’ dat elk verleden
uiteraard is, wordt, is er voor het ik - nu geen plaats meer: ‘“Vroeger”, “lang geleden”,
“in een ver land”: zo begint een verhaal. Op een ochtend, lang geleden, werd hij
(ik?) moeizaam wakker, schoof traag ineen tot wie hij toen was’ (50). Deze - prachtige
- zin bevat de kiem van de breuk: ik - hij valt samen met nu - toen. ‘Hij’ is een
verhaalsobject: ‘Behoedzaam en geduldig vertel ik over het verleden, over iemand
die ik toen was...’ (34). Het nu - beleven is een verzet tegen de tijd, doordat het zich
uit de tijd isoleert. Op p. 46 staat een hele tirade over de ervaring van en tégen de
tijd, het best beleefd inderdaad door het kind: ‘een kind ligt in het gras buiten de tijd,
zonder verleden en zonder toekomst in de armen. Maar ik keer terug en zeg: het
ergste is dit: zodra je
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denkt zit je in de greep van de tijd, van het verleden of van de toekomst, als je denkt
bestaat de tegenwoordige tijd niet, het is een leugen van de grammatica, de
tegenwoordige tijd is geen tijd, de tegenwoordige tijd is gedachteloos leven’. Zelfs
het Janinka - beleven kan hem echter (zoals gezien) uiteindelijk daartegen niet
beveiligen: ‘Je wilt mij helemaal, dat wil zeggen mijn verleden en mijn toekomst, en
ik wil alleen NU zijn: een glanzend moment’ (133). Dit is duidelijk het standpunt van
de absolute estheet, die alleen het glanzende tijdeloze moment als authentiek
accepteert. ‘Nu’ is geen moment boordevol van de ontmoeting tussen verleden en
toekomst, ‘ik’ isoleert zich in een ‘zuiver’ nu, maar wordt terzelfdertijd platgedrukt
tussen een opdringerig verleden en een even opdringerige toekomst die alles tot
verleden maakt. Er ‘gebeurt dan nooit iets’ (herhaaldelijk in de tekst). In feite kán
niets gebeuren, een duur hebben, een innerlijke zin hebben, in de verpulverde
stippellijn van autonome absolute nu - momenten. Deze abolitie van de tijd is
terzelfdertijd de abolitie van de werkelijkheid, en de triomf van een idealistisch
subjectivisme: ‘Maar ik weet niet of de werkelijkheid bestaat’ (46).
Doch evenals het ‘zuivere’ nu tot iets onbestaands wordt platgedrukt tussen de
expansie van verleden en toekomst, en, zichzelf verabsoluterend de werkelijkheid
tot inauthentiek bestaan herleidt, zo wordt ook het zuivere ‘ik’, dat in zulk een ‘nu’
wil huizen tot niets platgedrukt: ‘ik ben niemand’ (33 en 49). Het verhaaltje over
kapitein Nemo verwijst symbolisch wel naar dezelfde ervaring. Evenmin als de
‘indicatif présent’ écht kan bestaan, rijst de vraag naar de consistentie van zulk een
ik: ‘en mij afvragen ook wie ik ben, want van alle problemen die mij beheersen en
waarmee ik worstel is dit het moeilijkste en het geweldigste: de mens is een wezen
dat gedoemd is ik te zeggen zonder te weten wat dit betekent’ (45). Zo wordt de
heerlijkheid van het zelf-beleven in een esthetisch nu tot de doem van het ik - zeggen.
Talloze paradoxen waarin Christian vlucht, tasten de grond van zijn ervaring niet
aan, nl. dat zijn programma van het zuivere schrijven uitmondt in het niets, waartegen
het zich poneert. Een meditatie over Ducamp inspireert hem het volgende inzicht:
‘... de baldadige koppigheid waarmee die schilder de kunst heeft gebruikt tegen de
omgeving en het verleden, als een revolverschot in de heilige roos van het niets’
(21). Het niets wordt heilig verklaard en dit is de laatste paradox waardoorheen zich
deze strekking van de ‘zuivere’ kunst tegenover de werkelijkheid kan pogen te
handhaven. Dit is toch het vertrekpunt geweest van Nietzsche, Benn, en zovele
anderen die zich als geestelijke peters verdringen rond de wieg van deze roman:
‘de wereld van de verschijnselen rondom ons is een schikking die wij ten onrechte
voor de werkelijkheid houden’ (21). In feite is de kunst als opstand de laatste
mogelijkheid van een esthetiek die zich bij voorbaat uit het, immers inauthentieke,
leven heeft geïsoleerd. Maar zij mondt uit in het todo y nada: ‘om vrij te zijn, om
niets te zijn, of om alles te zijn’ (75). Niet alleen vervluchtigt zulk een esthetiek in
een vuurwerk van paradoxen en maakt het van die paradox een systeem (92), maar
het vindt een wettiging in de petitio principii van zijn eigen mislukking: Janinka zegt
aan Christian: ‘Ik denk dat je vooral van je fatum houdt. Le goüt de
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l'échec, zegt je dat iets? Je kan ermee schrijven, je kan er niet mee leven’ (123).
Zo sluit Janinka de ring af van de volmaakte vicieuze cirkel: het schrijven wordt
opgesloten in zichzelf en uit het leven gestoten. De literatuur behaalt een
verpletterende overwinning op het (zinloze) leven, maar heeft zo de tak afgezaagd
waarop ze zelf zat.
Men kan het probleem dat in dit boek wordt gesteld, nog van een aantal andere
zijden belichten, maar steeds zal men op dezelfde laatste tegenstrijdigheid stoten.
Het absolute primaat van het schrijven boven, neen tegen het leven, tekent zeer
duidelijk de situatie waarin de auteur zelf zich bevindt: bij hem heeft literatuur een
vernietigende overwinning behaald op het leven. Dit wordt ook reeds geïllustreerd
door de talrijke coördinaten die hij aangeeft van zijn positie door middel van
verwijzingen naar kunstenaars en bezoeken aan denkbeeldige musea. Het meest
echter in een motto van G. Benn, dat naar mijn gevoel pijnlijk volledig de situatie
van Christian omschrijft: ‘Erloschene Auge, Pupille steht nach hinten, nirgends mehr
Personen, sondern immer nur das ICH; Ohren verwachsen, lauschend in die
Schnecke, doch kein Geschehnis, immer nur das SEIN; überreif, faulig, giraffig,
unbeschneidbar, ohne Glauben und ohne Lehre, ohne Wissenschaft und ohne
Mythe, nur Bewusstsein ewig sinnlos, ewig qualbestürmt’ (7).
Dit absolute geïsoleerde Ich wordt Nemo, het nur das sein wordt de heilige roos
van het Niets. Tenslotte, en dat is de laatste paradox, vlucht het ik ook het zuivere
bewustzijn. Uit verzet tegen het inauthentieke verhaal dat de werkelijkheid ‘herschept’
volgens de handboeken (60), poneert hij het ‘schrijven’ dat alleen het
bewustzijnsverloop als patroon kan accepteren: ‘een ritme scheppen dat geen ritme
is van leven maar een ritme van bewustzijn’ (61). Dat kan hij even volhouden, door
op de manier van de idealisten de dichotomie werkelijkheid - bewustzijn te ontwijken,
doordat hij de in hemzelf aanwezige structuren kan pogen bloot te leggen (114).
Daarmee wendt hij zich echter definitief van de buitenwereld af. Doch dan stoot hij
op het denken, dat een continuïteit onderstelt, dat het zuivere ‘nu’ dus aantast. En
ook dat wordt verworpen. - ‘Wij denken niet, wij zijn de eerlijkheid en de waarheid
van het ogenblik’ (83). Geen denken dus, maar piekeren: ‘Piekeren: niets dan vlokken
die mij vluchtig vullen’ (103). Maar ook dat helpt niet: ‘Maar dit soort denken, dit
piekeren, dit dwalen door bloesems of sneeuwvlokken: het leidt tot niets, het is een
irreëel bestaan’ (104). Tenslotte betekent het zuivere schrijven over het zuivere nu
- beleven: het opgeven van het bewustzijn zelf, om uit te monden in een soort zelf
betrapping van het onderbewuste: ‘Ik schrijf alleen wat ik eigenlijk niet weet, maar
zo graag zou weten: het ritme van mijn woorden, de beelden die opeens komen en
ik weet niet vanwaar, waarom ik het zó zeg en niet anders en het niet anders kán
zeggen, wat er meer staat dan er feitelijk staat en tussen de woorden meetrilt, dat
alles waarvan ik zelf de betekenis niet ken en dat ik zo geboeid naspeur in boeken
van anderen, ach ik weet het eigenlijk allemaal niet, het zal wel te maken hebben
met die structuur in mij waarover jij de laatste maanden aldoor zeurt en die je wil
blootleggen’ (114). De verwerping van een patroon in de werkelijkheid, en
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van een patroon in de bewuste sfeer, brengt de auteur ertoe het patroon van het
onderbewuste te accepteren als laatste redplank. Daarmee heeft hij ook in zijn
persoonlijke ervaring de ontwikkeling nagetekend van meer dan twee eeuwen
literatuurgeschiedenis.
Daarin ligt ook voor mij het onmiskenbare belang en terzelfdertij d de beperking
van dit werk: het geeft een boeiende synthese van de situatie waarin de moderne
roman zich bevindt, maar zovele externe referenties tasten de authenticiteit aan
van het persoonlijke beleven dat erin tot uiting komt. Het kritisch en bloemlezend
standpunt van de schrijver tast de creatieve kern van zijn beleven aan. De auteur
wéét dat zelf, en hij laat Janinka de conclusie trekken uit zijn uiteindelijke ik-loosheid:
‘Je bent wat anderen van je willen maken, zegt ze, je bent het diertje dat de kleur
van zijn omgeving aanneemt. Een kameleon, zeg ik geschrokken, en dat is geen
vraag of bevestiging, het is veel meer, het is een vonnis dat zich in mij voltrekt’ (49).
Deze roman is literatuur. Is literatuur. En daarmee wordt zowel de volledige
programmatische zuiverheid van deze ‘geestelijke oefening’ aangeduid, als de zeer
beperkende bijgedachte van ‘slechts’ literatuur. Een literatuur die zich poneert
tegenover een inauthentiek bestaan waaruit ze zichzelf, noodzakelijk zingevend
element, heeft geïsoleerd, snijdt zichzelf af van haar wortels in de werkelijkheid
waaruit ze haar eigen zin moet halen. Het is ons nooit zo duidelijk geweest als
vandaag, dat de zin van de literatuur slechts kan zijn de zin van het bestaan te
openbaren, en niet een onmogelijke eigen zin te poneren tegenover een zinloos
bestaan. Zowel de literatuur als de werkelijkheid worden in dat geval immers van
elkaar weggerukt, terwijl ze nochtans elkaar nodig hebben om hun eigen en eikaars
zin te ontdekken en te openbaren. De dubbelzinnigheid van het schrijven is in laatste
instantie de uitkomst van een dubbelzinnige relatie tot de werkelijkheid, van een
esthetiek die nog wordt beheerst door de koppige erfzonde van een idealistische
epistemologie.
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Sovjet-literatuur 1965
Over het falen van de communistische samenleving
M.A. Lathouwers
Sinds Ilja Ehrenburg in 1954 voor de Sovjet-literatuur de ‘dooi’-periode inluidde,
werden er voor deze literatuur allengs mogelijkheden geschapen om zich met
gebieden bezig te houden die tot dan toe volkomen taboe waren. Onder meer werd
een objectieve en kritische bezinning op het leven in de Sovjet-Unie, en met name
op de tekorten daarvan, voor het eerst sinds jaren weer min of meer mogelijk. Vooral
echter nadat Chroesjtsjow in 1957 zijn bekende aanval op de Stalin-cultus had
gedaan, verschenen er in de Russische literatuur de eerste voorbeelden van wat
men een aanklagende literatuur zou kunnen noemen. Doedintsews roman Niet van
brood alleen, die handelt over de bureaucratie in het Sovjet-bestel, en Solzjenytsins
roman Een dag uit het leven van Iwan Denisowitsj, waarin voor het eerst openhartig
gesproken wordt over de Siberische kampen, zijn van deze literatuur de bekendste
voorbeelden.
Een dergelijke literatuur is echter meer dan alleen maar een aanklacht. Ze betekent
ook - en dit is ons inziens van nog grotere betekenis - een bezinning op wat Simone
de Beauvoir in haar werk Pour une morale de l'biguitê noemt: ‘het échec als keerzijde
van alle in vrijheid voltrokken menselijk handelen’; ‘de paradox, dat er geen enkele
actie voor de mens op touw gezet kan worden, zonder dat deze zich meteen óók
1
tegen de mensen richt’ . Elke mens en elke mensengemeenschap, ontdekt men
ook steeds meer in de Sovjetliteratuur, baant zich een weg naar de toekomst door
de nacht van het falen heen. Aan niemand, aan enkeling noch gemeenschap, is het
gegeven ‘onfeilbare wegen’ te bewandelen. Ook aan het communisme niet. ‘Een
nieuwe samenleving opbouwen, zoals de mensheid nog nimmer kende, is niet zo
2
eenvoudig’, heet het in Iwan Standjoeks roman Mensen zijn geen engelen . ‘Wij
komen niet enkel via de wegen der overwinning tot het communisme.... Er liggen
op onze weg ook fouten en wansuccessen. Wij zien het doel, maar wij vinden niet
altijd onmiddellijk de juiste weg erheen. Offers, fouten en dwalingen maken ons hart
treurig, maar schenken ons ook meer wijsheid’. Dit besef kan een wezenlijke
mentaliteitsverandering, een door pijn en twijfel gerijpte katharsis meebrengen. A.
Michailow spreekt, juist in verband met het inzicht in het

1
2

Simone de Beauvoir, Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid. Ontwerp van een
existentialistische ethiek. Utrecht, 1958, p. 97.
Newa 9, 1965, p. 25.
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falen van Rusland onder Stalin, over een ‘wereldbeschouwelijke heroriëntatie’, die
‘het doormaken van een innerlijk drama’ betekent, ‘zoals dat waarschijnlijk iedere
1
serieuze kunstenaar beleefde...’ .

De rechtsverkrachting van de Stalintijd
Het duidelijkste bewijs dat ook een communistische samenleving ernstig kan falen,
ziet men in het onrecht, bedreven tijdens de grote zuiveringen onder Stalin. Hoezeer
dit de Sovjet-mens nog steeds obsedeert, blijkt uit het feit, dat men er in de Russische
literatuur telkens weer op terug komt; dat men er zichzelf en zijn lezers telkens weer
opnieuw mee zoekt te confronteren. In zijn roman Het vierde peleton beschrijft
Wadim Sobko de angst en de twijfel die een groep onschuldig veroordeelde politieke
delinquenten 's nachts in een gevangenis anno 1940 beklemmen; zozeer beklemmen,
dat ‘alleen zij, die alle geloof in het leven verloren hebben of verstikt zijn door de
wanhoop, de slaap nog kunnen vatten’. Stuk voor stuk laat de schrijver de hier
aanwezige slachtoffers van de Stalin-terreur de revue passeren. Allereerst de jonge,
ter dood veroordeelde Artem. ‘Waarom had men hem beschuldigd van spionnage
voor de Duitsers? Alleen omdat hij Duits doceerde? Dat was zo zinloos, zo
onverwacht, dat hij bij de eerste ondervragingen zelfs moest lachen. Maar dagen,
weken, maanden gingen voorbij, en de glimlach verdween van zijn lippen. - Beken!
Noem je medeplichtigen!
Die woorden klonken dag en nacht in je oren. Voor hem, een lid van de Komsomol
en een eerlijk mens, was dit een ontoelaatbare belediging. Bekennen? Wat? En hij
zweeg. Hij moest het allerbitterste verduren, en ook dat doorstond hij. Maar de tijd
verstreek. Hij had geen kracht meer om deze vervloekte spanning vol te houden,
om die harde blikken van zijn ondervragers te blijven zien. In die minuten van
volledige twijfel aan zichzelf, aan de menselijke eerlijkheid en rechtvaardigheid,
zette hij zijn handtekening onder het protocol’. Hij werd ter dood veroordeeld. ‘Nu
verlangde hij nog slechts hartstochtelijk één ding: begrijpen waarom dit alles zo kon
geschieden. Van moedeloosheid en wanhoop wilde hij zijn van zeildoek gemaakte
kussen verscheuren en uit alle macht door heel de gevangenis schreeuwen: help!’
Tenslotte ‘kwam in hem die verschrikkelijke, voor hemzelf haast onaanvaardbare
gedachte op: misschien waren er ook in de andere gevallen fouten gemaakt?
Misschien leden ook de anderen onschuldig?’
Van een van deze anderen, de generaal Gorbenko, vernemen we dat hij in
hechtenis genomen werd, omdat hij op een vergadering geweigerd had de manco's
van het Sovjet-leger te verzwijgen. Als enige van zijn collega's, die geen van allen
iets ‘over de nederlagen en de misrekeningen durfden te zeggen, alsof ze het zo
hadden afgesproken’, had hij een waarheidsgetrouw beeld zonder opsmuk gegeven
van de militaire situatie. Hij had hervormingen in het leger geëist, gewaarschuwd.
Het enige gevolg was zijn arrestatie.
Dan is er nog de duistere intrigant Waljoek, die van deze kwade tijden gebruik

1
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gemaakt had om tientallen anderen uit persoonlijke wrok door valse aangiften,
anonieme beschuldigingen en insinuaties het leven voorgoed stuk te maken; wiens
‘geheimzinnige, haast mystieke macht over de mensen’ daardoor ‘grenzeloos scheen’
maar die tenslotte ook zelf in de kuil gevallen was die hij eerst voor zoveel anderen
4
had gegraven .
Sobko's roman is geenszins het enige werk uit de Sovjet-literatuur van 1965
waarin dit thema aan de orde wordt gesteld. Voor de hoofdpersoon van Jewgenii
Sjatko's verhaal De hitte was de tijd van de grote zuiveringen al evenzeer een
periode vol verschrikking: ‘In 1937, toen Iwan Zacharowitsj uit de partij werd gestoten
en zich bijna een jaar lang bevond in een toestand van monsterachtige
gewichtloosheid, toen veel vroegere vrienden hem bezagen als iemand die de pest
had, verborg (zijn vrouw) voortdurend ergens een kleine revolver... Hij kon die
gewichtloosheid niet meer uithouden en huilde soms als een kind, de dekens over
zich heen getrokken. Zij (zijn vrouw) kon niet geloven, dat hij door het vaderland en
de partij was verstoten, en ze raadde hem aan naar Krasno-oezensk te gaan, om
er de documenten te halen van de dood van zijn vader; om tegenover de blinde
kracht van het wantrouwen de met bloed bezegelde trouw aan de revolutie te
5
bevestigen’ .
Semjon Laskin laat in zijn doktersroman De pijn van anderen zien, hoe ook de
medische wereld zich niet kon vrijwaren voor deze alles-infecterende ziekte van
wederzijds wantrouwen en verraad. ‘Hij herinnerde zich dikwijls het jaar 1937 en
de arrestatie van zijn chef, professor Plawnew. Boris kon deze man niet vergeten,
die in één maand tijds een stokoude grijsaard met onrustige, angstige ogen was
geworden. Tijdens zijn operaties kwamen er bepaalde lieden kijken. Ze volgden zijn
handen; alleen zijn handen, omdat ze niets van de medische wetenschap afwisten,
maar uit de handbewegingen wellicht iets meenden te kunnen concluderen. Hij
begon onzeker te worden. Er brak een draad. Hij maakte “onnodige bewegingen”.
Boris herinnerde zich de drukkende atmosfeer na het arrest: de gedempte stemmen
van de collega's, de ondervragingen van de artsen, het angstige zwijgen. Elk gesprek
vond thans plaats met open deuren; alleen nog met open deuren, want iedereen
kon toen zijn “geheimen” hebben. Hij had tegen de procureur gezegd, dat Plawnew
onschuldig was. Hij had wel geen bewijzen, maar hij voelde dat intuïtief. Maar de
6
procureur glimlachte: “hij is een gemene vijand”...’ .
Op welke hogere instanties kan men zich nu nog beroepen? Beroepen op ‘wellicht
gemaakte vergissingen’? ‘Denkt u soms, dat ook deze arrestatie weer een vergissing
is?’, vraagt een lid van de geheime politie aan iemand in Joerii Germans roman Ik
ben voor alles verantwoordelijk, wanneer deze laatste zijn twijfel uitspreekt aan de
juistheid van een arrestatie. ‘Dus u concludeert daaruit, dat onze organen zich al
7
maar door vergissen? Zelfs op het hoogste niveau?’ . Inderdaad, men vergist zich
tot op het hoogste niveau. Dat ontdekt

4
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de genoemde figuur al spoedig. Hij zoekt recht bij steeds hogere instanties, tenslotte
bij Beria zelf en uiteindelijk bij Stalin. Maar alles blijkt tevergeefs. Zodat men de
laatste redding uit deze obsessie alleen nog maar kan zien in dit ene: weigeren
erover na te denken; omdat men zich hier voor een absolute paradox gesteld ziet;
omdat men vermoedt, ja zeker weet, dat de waarheid die men dan ontdekken zou,
8
onverdragelijk zou zijn .
De dood van Stalin in 1953, gevolgd door zijn ontluistering in 1957, betekenden
ongetwijfeld een herademing. Wat voordien aan onrecht geschiedde, wordt niet
meer herhaald en zal zich ook in de toekomst niet meer herhalen. Dit is een
gedachte, waarmee de Sovjet-literatuur haar terugblik op het falen in het verleden
nogal eens besluit. Maar evenzeer geeft men soms voorzichtig te kennen, dat de
duisternis van dit verleden ook thans nog niet volledig overwonnen is. Aan bepaalde
symptomen van de samenleving of aan bepaalde gebeurtenissen uit het eigen
bestaan ontdekt men dit voortdurend. Vitalii Sjomin verhaalt in zijn autobiografische
roman Met z'n zevenen in één huis, hoe een klein en onbeduidend voorval uit zijn
studietijd door de overheid ook thans nog steeds weer opnieuw wordt uitgebuit om
hem te wantrouwen en te boycotten. Ook nu nog, na zoveel jaren, moet hij ervaren
hoe datgene wat hem ooit al eens zijn carrière kostte, hem bijna opnieuw de nek
breekt, wanneer het toevallig ter ore komt van een plaatselijke partijfunctionaris.
Voor de zoveelste maal wordt van hem geëist dat hij zijn verleden opbiecht. ‘Ik was
verplicht, ze te vertellen over dat stomme voorval op het instituut; hoe ze ons
“ontmaskerden”, “brandmerkten” en “mensen met een dubbele bodem” noemden,
enkel en alleen omdat wij van elkaar karikaturen hadden getekend en verzen hadden
geschreven’. En ook nu is de conclusie van de betreffende partij-functionaris nog
altijd even negatief. ‘Nu zie ik duidelijk, dat u inderdaad een a-politiek iemand bent’.
Het blijkt een conclusie die voor de schrijver weinig goeds belooft. Alleen de
onverwachte interventie van een vriend kan hem ten slotte nog redden van een
9
nieuwe breuk in zijn carrière .
Een ander geval van psychische dwang komt voor in een verhaal van I.
Welembowskaja: In het voetspoor van de liefde. Hier wordt een partijlid ten tonele
gevoerd, die in alle opzichten een tyran is voor zijn omgeving, maar een huichelaar
tegenover zijn partij-meerderen. Hij verbiedt zijn vrouw en zijn moeder - figuren die
opmerkelijk veel aan bepaalde ‘vernederden en vertrapten’ uit Dostojewskij's werk
doen denken - om zich met religieuze zaken in te laten en naar de kerk te gaan.
Hoezeer deze laatsten dit ook verlangen, zij durven het niet te doen uit angst voor
10
degene die hen voortdurend tyranniseert .
Dat het partij-lidmaatschap in het huidige systeem voor sommigen nog altijd een
middel tot onaanvaardbare machtsuitoefening en willekeur is, laat ook Ilja Sjtemler
zien in zijn roman Het bal der grootmeesters. Hij wijst openlijk op de
huichelachtigheid, die verborgen kan gaan onder het voortdurende
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beroep op de ‘partij-eer’. Hij laat zien, hoe het lidmaatschap van de partij voor
sommigen niet meer dan een handig hulpmiddel is om de eigen minderwaardige
praktijken het vernis van legaliteit te geven en zelfs voor een bewijs van bijzondere
plichtsbetrachting te laten doorgaan. Wanneer iemand een van zijn chefs erop
betrapt, dat hij zijn eigen belangen op deze gemene manier tracht te sauveren ten
koste van anderen en door middel van leugens, verklaart deze hem:
‘- Ik ben partij-kandidaat. Dit was mijn plicht!... Voor mij is dit een principiële
kwestie!’
Waarop de ander onmiddellijk inhaakt:
‘- En je hebt Ternowskij natuurlijk gezegd, dat je hier optreedt als iemand die
verteerd wordt door het partij-geweten en niet als een lafaard die zich zoekt te
rehabiliteren...? Ik zal je eens iets zeggen. Ik ken je al sinds je kinderjaren, Zenka!
Vanaf die leeftijd, waarop nog niet iedereen voldoende sluw is om zijn werkelijke
karakter te verbergen. Maar jij had die sluwheid. En zelfs meer: je liet iedereen
geloven in je “bijzondere uitverkiezing” of wat dan ook. Mijn moeder stelde me jou
ten voorbeeld. En ik achtte je hoog. Oprecht. Zoals je een kameraad kunt
hoogachten.... Maar nu herinner ik me, hoe vaak jij de jongens een hak zette. Dat
gebeurde, wanneer iemand jou ergens de baas in was. Maar je deed dat zo
“vriendelijk”, dat de jongens dat voor vriendschap, voor eerlijkheid of waarvoor ook
hielden.... maar niet voor verraad! En wat voor een massa gemeenheden heb je
niet uitgehaald onder de dekmantel dat je handelde “in naam van de partij”. Net als
11
nu...’ .

De leugen der socialistische wedijver
In de verkrachting van het recht onder Stalin ziet men één bewijs van het feit, dat
ook een communistische samenleving ernstig falen kan. Een ander voorbeeld van
dit falen - weliswaar van minder ernstige aard maar daarentegen iets dat tot in het
heden voortduurt - ziet men in de socialistische wedijver. Hierover wordt in de huidige
Sovjet-literatuur eveneens veel geschreven. Men werpt soms - met een opmerkelijke
vrijmoedigheid - een onthullend licht op de vele kwalijke gevolgen, die een al te
opgeschroefde socialistische wedijver met zich meebrengt.
In zijn hierboven genoemde roman Het bal der grootmeesters beschrijft Ilja Sjtemler
de gang van zaken op een fabriek, waar röntgen-apparatuur vervaardigd wordt.
Ook hier is men gedwongen, mee te doen aan de socialistische wedijver. Men kan
er niet onder uit. Men zal moeten ‘concurreren’ en tenminste op bepaalde gebieden
bijzondere successen moeten boeken en hoge produktiecijfers moeten halen. Men
neemt ‘bijzondere verplichtingen’ op zich en doet ‘beloften’. Beloften van een grotere
produktie, beloften van een ‘snellere produktie’. Beloften echter die men amper kan
nakomen en die alleszins een overbelasting betekenen. Iedere maand keert het
zelfde verschijnsel terug: een onnatuurlijk jachten, om toch maar vooral niet achter
te blijven op het
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schema. ‘Tegen de twintigste van iedere maand’, merkt iemand op, ‘is er nog maar
één God: het plan, en nog maar één gebed: werken op volle kracht.... De fabriek
lijkt dan op iemand die zich flink probeert te houden, maar in feite een ziek hart
12
heeft’ . Het onvermijdelijke gevolg van deze gang van zaken is, dat men de kwantiteit
van de te leveren produkten volledig laat prevaleren boven hun kwaliteit. ‘Als het
aantal apparaten dat geleverd wordt, tenminste maar overeenkomt met hetgeen wij
beloofd hebben binnen de gestelde termijn te zullen produceren’; dit is de gedachte,
waardoor de afdelingschefs en de directie zich laten leiden. De leugenachtigheid
van deze opvatting is aan hun ondergeschikten echter duidelijk genoeg. ‘Is dat nu
wel nodig’, vraagt men openlijk, ‘om zo te hijgen en te zwoegen op het einde van
de maand, en zelfs op zondagen? Enkel en alleen om ter vergroting van de chaos
nog eens een tiental onbetrouwbare instrumenten af te leveren! Wat is nu
belangrijker: onbetrouwbare instrumenten op de dertigste, of goede op de tiende
van de volgende maand?’ Een ander weet onmiddellijk het antwoord: ‘Zo'n
13
hoeveelheid is nodig voor het jaarplan, maar niet voor de staat!’ . En het jaarplan
is weer nodig om ‘een goed figuur te kunnen slaan’ in de socialistische wedijver en
om de nodige premies in de wacht te kunnen slepen. Wanneer Filip, de hoofdfiguur
uit Sjtemlers roman, protesteert tegen het feit dat de fabriek apparaten blijft
produceren en afleveren die radio-actief besmet zijn en zo een gevaar voor de
gebruikers betekenen, wordt hij onmiddellijk als een ‘storende factor’ beschouwd.
Daarvan getuigen de volgende fragmenten uit gesprekken, die hij met zijn chefs
over de genoemde gang van zaken heeft: ‘- Je schopt het werkplan in de war. Maar
de directie zal dit niet toestaan, geloof me! Je zult jezelf alleen maar in de
moeilijkheden werken. En bovendien, wat het voornaamste is: je bent nergens
verantwoordelijk voor; alles is volgens de projecten.
- Het voornaamste? Het voornaamste zijn de mensen, die door deze duivelse
stralen verminkt worden....
- Je ziet het verkeerd. Ik ben bang, dat je er spijt van zult krijgen. Het collectief
vecht voor het plan, maar jij verzet je zo tegen het collectief! Dat is nu eenmaal de
formule!
- Er is een foute conclusie getrokken....
- Dat is onze zaak niet! De commissie bestaat uit autoriteiten.
- Nou, en?.... Misschien hebben die zich vergist.
- Jij bent dus ook zo'n demagoog.... Het apparaat beantwoordt aan de projecten,
14
en daarmee basta!’ .
Een niet minder duidelijk voorbeeld van de kwalijke praktijken waarmee de
socialistische wedijver veelal vergezeld gaat, beschrijft Vitalii Sjomin in zijn eerder
15
genoemde roman . Daar doet iemand het volgende relaas van zijn bevindingen:
‘Bij ons hadden ze de verplichtingen van de socialistische wed-
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ijver op zich genomen. We zouden wedijveren met de galanterieënfabriek van een
ander district. Maar weet je, hoe wij die verplichtingen ‘op ons namen’? Ergens bij
de directie of bij het fabriekscomité werden die verplichtingen opgesteld en daarna
werden wij in de fabriekshal bijeengeroepen om er over te stemmen. ‘Wie is ervoor?’
‘Wie is ertegen?’ ‘Niemand?’ Ik riep: ‘Ik ben ertegen!’ Ze konden het bijna niet
geloven; ze dachten, dat ze het verkeerd verstaan hadden. ‘Is er iemand tegen?’
En ik weer: ‘Ik ben ertegen. U heeft daar geschreven: de kostprijs verlagen en de
arbeidsprestatie met 25% verhogen.... Maar hoe kan dat? Wij hebben geen
machines. We werken met onze handen. Hoe wilt U dan de produktie verhogen?’....
De volgende dag riepen ze me op het partij-bureau: ‘U heeft gezegd, dat de
communisten van de fabriek niet “onze mensen” zijn? Pas op voor dergelijke
woorden! Je mag van geluk spreken, dat de tijden momenteel anders zijn. We zullen
opvoedkundige maatregelen tegen je moeten nemen!’
Bij een andere gelegenheid wordt, op dezelfde fabriek en op eenzelfde soort
vergadering, op ‘vrijwillige basis’ geld van de arbeiders te leen gevraagd ter
investering in staats-bouwprojecten. ‘Ik zei: 25% kan ik geven, maar geen kopeke
meer. Ik ben niet tegen die leningen. Ik begrijp het: het geld komt niet in iemands
portemonnaie, maar is bestemd voor de bouw van nieuwe fabrieken en ziekenhuizen.
Ik begrijp het allemaal. En hoewel het moeilijk is, zal ik 25% geven. Maar ze zeiden
me: “teken in voor 100%!” De gehele dag hebben ze me vastgehouden op het
partij-bureau en bij de fabrieksdirecteur. “Teken in!” Ik zei: “kunt U lezen en schrijven?
Neem dan een potlood en reken zelf maar uit! Waar dwingen jullie me toe!?” “Bij
ons”, zeiden ze toen, “moeten allen voor 100% tekenen, en jij bederft nu de goede
figuur die we moeten slaan!”’. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in zo'n situatie
de bezorgdheid om de mens ver achter blijft bij de bezorgdheid om de resultaten
van het produktieplan. ‘Onlangs hadden we een fabrieksvergadering. De fabriek
werd slecht geventileerd en slecht verwarmd. Het tochtte; kapotte ramen werden
een maand lang niet gerepareerd. We zeiden het tegen de chef van de afdeling.
Maar die had er niet de minste aandacht voor. We besloten toen, de directeur naar
de vergadering te laten roepen. Hij kwam, luisterde twee minuten en zei toen:
‘waarom hebben jullie me geroepen? Ik dacht, dat jullie besprekingen over iets
belangrijks zouden gaan, bijvoorbeeld hoe we voor ons vaderland meer kunnen
produceren. Maar jullie houdt me van mijn werk af. Werk maar liever beter!’
Eerst komt hier de produktie, dan pas de mens. Dit moet ook iemand ervaren in
het verhaal van Anna Mass: De bruiloft van Ljoebka, die naar aanleiding van een
voor hem fatale beslissing protesteert:
‘- Waarom hebben jullie het mij zelf niet gevraagd?... Ik wil, dat men het mij eerst
vraagt, voordat men mijn belangen met de voeten treedt. Ik ben toch een mens?!
- Voor jezelf ben je een mens. Maar weet je wat je voor je chef bent? Een
arbeids-investering. Hij bezuinigt op jou, begrepen?... En aan het einde van het
seizoen krijgt hij, door het zo uitgespaarde geld, zijn premie....
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- Maar dat is bedrog!
- Waarom bedrog? Het is: een economisch beleid voeren in de arbeidsinvestering.
16
Hier is geen enkel bedrog...’ .
Maar niet alleen voor de enkeling, ook voor de gemeenschap, waarop men zich
steeds beroept, blijkt het systeem van de socialistische wedijver uiteindelijk in plaats
van voordelen slechts nadelen te hebben. Dit maakt E. Gerasimow zijn lezers
duidelijk bij monde van een van de personen die hij in zijn verhaal Woeste oevers
ten tonele voert. Het gaat hier om de al te gehaaste fabrikage van een menigte
ondeugdelijk materiaal, dat steeds eerst gerepareerd moet worden voordat het in
de praktijk kan worden gebruikt. ‘Hij begon erover te spreken, hoe duur al die
zogenaamd kleine, te repareren onvolkomenheden de staat komen te staan; en dit
terwijl deze afwerking enkel en alleen uitgesteld wordt om “voortijdig het plan uit te
voeren” of om een ander object, dat (voor de socialistische wedijver) veel voordeliger
is, “voortijdig, zelfs indien daarvoor geen enkele noodzaak bestaat, uit te voeren”...
En Grigorii Andrejewitsj legde me nog lange tijd uit, dat dit in feite betekende: op
één plaats zuilvorming en chaos veroorzaken, terwijl de andere produktie-gebieden
verwaarloosd worden. En dat dit op zijn beurt betekende: dat alle grafieken waarop
het plan steunt, en alle economische berekeningen waarop het gefundeerd is,
ineenstorten en op niets uitlopen.... en dit, terwijl men hier niet rekent met enkele
roebels, maar met miljoenen’.
Om aan deze situatie een einde te maken, vervolgt Grigorii Andrejewitsj, - en wat
hij nu gaat zeggen raakt het essentiële punt - zal men op de eerste plaats op moeten
houden, alles uitsluitend van hoger hand te regelen. Men zal moeten trachten tot
een wezenlijk democratisch beleid te komen; al was het alleen al omdat men niet
meer, zoals vroeger misschien, te maken heeft met een onontwikkelde massa maar
met alleszins geschoolde mensen: ‘Men zal de controle moeten verscherpen over
de lieden die hier zo met miljoenen omspringen. En niet alleen de controle van
boven af, maar ook de controle van onder af, van waaruit al onze verliezen veel
duidelijker zichtbaar zijn, te meer daar de arbeidende klasse bij ons thans alles
uitstekend begrijpt’.
In dit verband ontmaskert Grigorii Andrejewitsj ook de leugenachtigheid van de
vele, tot een grotere produktie oproepende holle frazen in toespraken tot de arbeiders
en in de Sovjet-pers. ‘We “vechten allemaal”, we “veroveren”, we “gaan tot de aanval
over”, soms “over het gehele front”, soms “op bepaalde gebieden”. Nu eens
“bestormen we iets”, dan weer “staan we ergens op de bres”. Maar wanneer werken
we dan eigenlijk?.... Deze stortvloed van hoogdravende woorden, die de arbeid
voortdurend in een oorlogssfeer trekt, is alleen maar schadelijk. In een oorlog houdt
men soms geen rekening met verliezen, en in de oorlog is dat verkeerd. Maar nog
17
erger is dit bij het werk...’ .
De schrijver van deze regels ontdekt echter een nog veel kwalijker gevolg van
de socialistische wedijver met haar eenzijdig op arbeidsprestaties gerichte
belangstelling. Hij wordt, in zichzelf en in anderen, een gebrek aan menselijkheid
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gewaar, een ongeïnteresseerdheid in wat waarachtig menselijk is. De socialistische
wedijver, bemerkt hij, heeft hem en zoveel anderen onverschillig en gevoelloos
gemaakt voor wat in feite veel meer de menselijke existentie uitmaakt; ze heeft,
ontdekt hij, een fatale omkering der waarden tot gevolg gehad. ‘Niets zag ik of hoorde
ik om mij heen. Wat kon mij toen nog raken, laat staan in opschudding brengen, als
het geen betrekking had op het “meest belangrijke”: op die grote vorderingen en
voortijdige leveringen en records, waarover ik schreef en in vergelijking waarmee
al het andere in het leven mij waardeloos scheen.... Maar nu, nu stoot je ineens op
iets; je hoort iets en je komt erdoor in opschudding. En je kunt er de gehele nacht
niet van slapen; je denkt erover na, je herinnert het je en je bent geschokt, alsof jij
alleen verantwoordelijk bent voor alles. En datgene wat (in het kader van de
socialistische wedijver) misschien een “kleinigheid” was, schijnt je thans weer het
18
voornaamste van het leven!’ .
Hoezeer het menselijke vermalen kan worden in de over haar toeren draaiende
machine van de socialistische wedijver, laat op aangrijpende wijze Wladimir
Tendrjakow, een van de belangrijkste hedendaagse Sovjetschrijvers, zien in zijn
19
verhaal Geluk leeft kort als een eendagsvlieg . Het is een, van ernstige bezorgdheid
om de bedreigde menselijke waarden getuigend verhaal over een meisje, Nastja,
dat het niet erg met het geluk heeft getroffen en zich al jong gevangen ziet in een
eenzaam, zinloos schijnend en perspectiefloos bestaan.
‘- Ik kan me net zo goed ophangen, want wat voor een leven staat me eigenlijk
te wachten...?
- God helpe je....
- Kennelijk is jouw god niet met mij, maar met anderen. Zeg eens: waaróm ben
ik zo vervloekt? Om welke zonden? Kijk eens om je heen: wie van de meisjes is zo
vernederd als ik?... Waarvoor leef ik dan? Waarvoor? Voor wie? Voor mezelf?
Neen.... voor de varkens! Dat is mijn lot!’
De enige ontsnappingsmogelijkheid ontdekt ze inderdaad in een vlucht in haar
werk op de plaatselijke kolchoze: een varkensfokkerij. Daar reageert ze haar liefde
en haar energie af op de verzorging van de dieren. Steun van de partijleiding heeft
ze niet te verwachten. Men doet niets voor haar, scheept haar af met vage beloften
en geeft haar, zodra er iets mis gaat, direct van alles de schuld. Totdat haar werk
vruchten begint af te werpen. Dan wordt ze onmiddellijk ingeschakeld in de
socialistische wedijver. Men ziet in haar een geschikt middel om ‘eer te behalen’ en
om de ‘produktie te verhogen’. Naarmate ze bekender en beroemder wordt om haar
arbeidsprestaties, wordt er echter steeds minder met haar als mens rekening
gehouden. Ze wordt geheel opgeofferd aan het systeem. Men ‘arrangeert’ haar
huwelijk, dringt haar de veel jongere, in het geheel niet bij haar passende Kostja
op, om wien ze eigenlijk niets geeft, en organiseert de bruiloft die enkel bedoeld is
als een manifestatie van de socialistische wedijver. ‘Over deze kolchoze-bruiloft
moet heel het
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district, heel het rayon spreken!’ Dat Nastja zelf op het feest ‘geheel krom zit van
de angst en van wilde verwarring, en ieder ogenblik flauw kan vallen’, deert niemand.
Er worden redevoeringen gehouden; niet over haar, zelfs geen enkele maal, maar
over de produktie, over de socialistische wedijver en over de politiek. De voorzitter
van de kolchoze opent de rij. Hij zet uiteen ‘hoeveel kilogram meer van dit, en
hoeveel meer van dat werd geproduceerd’. De partij-secretaris van het district
spreekt erover, hoe ‘de kaders groeien en het economische en culturele niveau
omhoog gaat’. De tweede secretaris spreekt over de ‘internationale politieke situatie’
en over de ‘brutaliteit van de imperialisten’. Op Nastja wordt alleen maar gedronken.
Na het feest begint voor haar weer onmiddellijk de jacht van de socialistische
wedijver. Ze wordt gedwongen te concurreren tegen een collega elders, waarbij
gevoelens van wederzijdse jaloezie, wrok en tenslotte haat steeds sterker worden.
Ze wordt gedwongen ‘vrijwillig’ nieuwe verplichtingen op zich te nemen, op
vergaderingen te spreken, überhaupt dingen te doen die haar van nature volkomen
vreemd zijn en die haar dan ook de grootste moeite kosten. Maar ze durft niet te
weigeren, ze doet wat haar wordt voorgeschreven. Wanneer er onverwachts iets
mis gaat en er een ernstige sterfte onder de veestapel optreedt, durft ze dit niet
openbaar te maken. Ze voelt dat ze niet meer terug kan. Ze verzwijgt de ware
toedracht, knoeit met de cijfers en blijft, onder een steeds grotere psychische dwang,
vechten voor haar eerste plaats. Meer en meer raakt ze verstrikt in de eenmaal
begonnen leugen, daarin voorgegaan door de voorzitter, die tegen geen leugens
opziet als het om de eerste plaats van de kolchoze in de socialistische wedijver
gaat. ‘Geweten...? Wat is geweten? waarom zou ze gewetensvoller zijn dan hij?’
Onrust, angst voor ontdekking, wroeging, nieuwe leugens; dit gaat in steeds sterker
mate haar leven bepalen. Soms denkt ze 's nachts na over de enige nacht van
werkelijk geluk die ze ooit gekend heeft, samen met haar eerste jongen Wenka, die
haar echter al gauw, als zoveel anderen na hem, in de steek zou laten. Het is een
herinnering die haar het bedrog dat het leven tegenover haar pleegde, als dubbel
zo verraderlijk doet beseffen. Ze herinnert zich de eendagsvliegen welke die nacht
om hen heenzweefden en waarmee ze zichzelf nu vergelijkt: ‘Zij vlogen uit om haar
bruiloft te vieren. Ze vlogen uit om één minuut gelukkig te zijn en dan te sterven....
Over de inktzwarte, gladde rivier glijdt het bootje door de storm.... de roeiriemen
kraken, de ogen van Wenka schitteren. De eendagsvliegen vallen neer, hun
één-dag-durende leven is geëindigd.... De dode eendagsvliegen vallen neer. Maar
Nastja geloofde in haar lange leven; ze geloofde, dat haar leven gelukkig zou zijn.
Tot die nacht had niemand haar nog ooit bedrogen’.
Wanneer alles onverwacht aan het licht dreigt te komen ziet ze in haar radeloze
angst nog maar twee mogelijkheden: ofwel zichzelf vernietigen - zelfmoord dus ofwel haar levenswerk vernietigen, haar enige bestaanszin. ‘Gedachten razen door
haar hoofd.... Er is geen uitweg.... Ze is terechtgekomen in een magische cirkel....
Er is geen uitweg.... Waarvoor dan nog leven, als alles ineenstort? Ze zal zich
voorzichtig losmaken van de slapende Kostja, naar buiten gaan.... Daar hangt een
touw.... en zich verhangen
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.... misschien nog éénmaal naar het huis kijken, naar de hemel.... Voor de laatste
maal naar de aarde, waarop voor haar geen plaats is.... Voor de laatste maal aan
die ene nacht denken, haar enige nacht van geluk.... voor de laatste maal...’. Zichzelf
vernietigen of haar levenswerk. Ze kiest, na een verschrikkelijke tweestrijd, tenslotte
het laatste en steekt als een waanzinnige alles in brand, alles wat tegen haar
levensleugen zou kunnen getuigen. Eerst het bloed van haar lievelingsdier en het
doodsgegil van de andere dieren in het vuur roept haar tot haarzelf. Er volgt een
plotselinge ommekeer. De ondragelijke psychische spanning van jaren breekt los
in een vertwijfelde noodschreeuw: ‘Help, help!’ Het is deze noodkreet, waarmee
Tendrjakow zijn roman plotseling beëindigt. Deze smeekbede, gericht tot allen die
het leven van de goedwillende en alleen maar naar gewoon menselijk geluk
zoekende Nastja zo verminkt hebben in hun uitsluitend op arbeidsprestaties gerichte
systeem. ‘Mensen, mensen, helpt toch Nastasja!’

Conclusie
Het spreekt vanzelf, dat een bezinning op de gevallen waarin de communistische
samenleving van de Sovjet-Unie gefaald heeft, noodzakelijkerwijze ruimte moet
scheppen voor een gereserveerder houding ten opzichte van de aanspraken der
zich min of meer als onfeilbaar aandienende partij. Wanneer haar systeem niet de
feilloze garantie blijkt te zijn voor een harmonische ontwikkeling van mens en
maatschappij, is het met meer dan vanzelfsprekend, dat men steeds meer zoekt
los te komen uit de greep die dit systeem nog altijd op zoveel gebieden van het
leven heeft.
Er is nog een tweede, niet minder belangrijk gevolg van het inzicht, dat geen enkel
systeem op zich borg staat voor een harmonische ontwikkeling van mens en
maatschappij. De oorzaken van het slagen of falen worden niet langer buiten de
mens, in dit systeem of in de door dit systeem geschapen sociaal-economische
condities gezocht, waarop men zich dan kan beroepen of waarachter men zich dan
kan verschuilen (‘je bent nergens verantwoordelijk voor, want alles is volgens de
projecten’), doch allereerst in de mens zelf. Alleen al het vervangen van zekerheden
door een problematisch-stellen betekent hier een grote winst. Zoals bijvoorbeeld in
Sobko's roman Het vierde peleton, waar iemand, vragend naar het waarom van alle
onder Stalin bedreven onrecht, uitroept: ‘Waarom zijn er nog zoveel ellendelingen
op de wereld? Wij trekken op naar het communisme, maar waarom bestaat er dan
20
nog zo'n gemeenheid?’ . Of zoals iemand in Iwan Standjoeks roman Mensen zijn
geen engelen vraagt: ‘Hoe kan men de partij en de staat toch vrijwaren voor
dergelijke mislukkelingen?.... Hoe kan men toch in het gerede komen met die
21
wispelturige geest van de mens?’ . Soms gaat men verder en concludeert men,
zoals we reeds de schrijver Gerasimow zagen doen, rechtstreeks tot de, uit de eigen
vrijheid voortkomende, persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere mens af-
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zonderlijk. Dit is ook het geval in Joerii Germans roman die de veelzeggende titel
22
draagt Ik ben voor alles verantwoordelijke Daar spreekt iemand openlijk de
dostojewskiaanse gedachte uit, dat ‘allen schuldig zijn aan alles’ en dat ieder zonder
uitzondering werkelijk ‘verantwoordelijk is voor alles’, hoe moeilijk het wellicht ook
is om dit ten volle te beseffen. Hij citeert daarbij de, als geen ander de menselijke
vrijheid bezingende, voorrevolutionaire Russische dichter Alexander Poesjkin
(1799-1847), waar deze schrijft:
‘Je bent zelf je hoogste rechter
strenger dan allen vermag alleen jijzelf
je werk te beoordelen’.

Beide hier genoemde gevolgen van een bezinning op het falen van de
communistische samenleving zijn hoopgevend. Beide zijn het symptomen van een
voortschrijdende vrijwording uit de dogmatische denkkaders van de officiële
partij-ideologie, symptomen van een zuiverder interesse in de mens - als - mens,
en bovendien bewijzen van een gestadige groei naar een grotere openheid in de
Sovjet-literatuur. Dit houdt wezenlijke beloften in.
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Politiek overzicht
Internationaal

India
De conferentie in Tasjkent, waar de Indiase premier, Sjastri, en de Pakistaanse
president, Ayoeb Khan, onder bemiddeling van de Russische premier, Kosygin, hun
onderlinge geschillen trachtten op te lossen, heeft een zekere mate van succes
opgeleverd. Wel kwam er geen non-agressiepact tot stand en werd ook de kwestie
Kasjmir niet geregeld, maar het is al veel waard, dat beide partijen afspraken hun
geschillen langs vreedzame weg te zullen regelen; dat zij hun troepen zullen
terugtrekken achter de oorspronkelijke demarcatielijn en de normale diplomatieke
bertekkingen herstellen. Het succes van premier Kosygin, die nu weer vaster in het
Aziatische zadel zit, werd echter overschaduwd door de plotselinge dood van premier
Sjastri kort nadat het accoord was ondertekend. Zijn tijdelijke opvolger, Nanda,
verklaarde de overeenkomst te zullen naleven, maar er was in India een zeker verzet
tegen de regeling gebleken en men vroeg zich af of dit niet krachtiger zou worden
nu de populaire en gezagvolle figuur van Sjastri van het politieke toneel verdwenen
was. Op 19 januari werd als leidster van de Congrespartij en als premier gekozen
mevrouw Indira Gandhi, dochter van de in 1964 overleden premier Nehroe; ook zij
verklaarde er naar te zullen streven de vrede te consolideren en dus het accoord
van Tasjkent verder te voltooien; zij aanvaardt de regering onder uiterst moeilijke
omstandigheden, daar haar land nog steeds bedreigd wordt door Peking en
bovendien te kampen heeft met een zeer ernstige hongersnood. Van het succes
van haar optreden zal voor een groot deel het lot van Azië en de wereld afhangen.

Europese Economische Gemeenschap
Er zijn in januari opnieuw pogingen gedaan de in de EEG heersende crisis als gevolg
van de Franse houding op 30 juni van het vorig jaar bij te leggen. Op 24 december,
enige weken na de Franse presidentsverkiezingen, deelde minister Couve de Murville
mee, dat zijn regering bereid was deel te nemen aan een buitengewone bijeenkomst
van de EEG-ministerraad te Luxemburg op 17 en 18 januari. Het buitengewone van
de bijeenkomst was hierin gelegen, dat men niet in Brussel en zonder de
EEG-commissie vergaderde, hetgeen een tegemoet-
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komen betekende aan de Franse verlangens. Was de crisis uitgebroken naar
aanleiding van het niet op tijd tot stand komen van overeenstemming over de
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, op 17 januari bleek nog
eens, dat de oorzaak van het negatieve optreden van Frankrijk moest worden
gezocht in de wens het vetorecht van ieder land te handhaven en in het Franse
streven naar een fusie van de uitvoerende organen van de EEG, EGKS en Euratom
tot een ‘Hoge Europese Commissie’; met dit laatste poogde de Gaulle de huidige
EEG-commissie, die voor hem minder aanvaardbaar is - vooral in de persoon van
de voorzitter, Hallstein, en van een der vice-voorzitters, Mansholt - overbodig te
maken, daar deze een supra-nationaal karakter draagt. Een compromis-voorstel
van de Belgische minister Spaak bracht geen uitkomst. Frankrijk kwam met een
voorstel de crisis in termijnen op te lossen, dat wel geen ultimatum genoemd werd,
maar er wel heel veel op leek: voor 1 februari de kwestie van het veto oplossen naar
de zin van Frankrijk; vervolgens zou het verdrag over bovengenoemde fusie voor
1 april door de verschillende parlementen moeten zijn aanvaard; in die tussentijd
wilde Frankrijk wel naar Brussel komen om alsnog een accoord over de
landbouwfinanciering te bespreken en zou men tevens alvast kunnen oveleggen
over de samenstelling en werkwijze van de nieuwe ‘Hoge Europese Commissie’.
Met dit zg. kalendervoorstel gingen de Vijf niet akkoord en even verwachtte men
een breuk, maar op het allerlaatste ogenblik besloot men op 28 en 29 januari het
nog eens te proberen, weer zonder de Europese Commissie en weer te Luxemburg.
In de daaropvolgende dagen is er druk gespeculeerd over de houding van de
Gaulle; er werd rekening gehouden met een volledige breuk en natuurlijk gingen
de gedachten naar de mogelijkheid om dan de Vijf te laten samenwerken met
Engeland, waar men nog steeds praat over aansluiting bij Europa, terwijl men tevens
dacht over toenadering tot de EVA-landen. Het wachten was echter op de
Luxemburgse beslissingen.
Aanvankelijk bleven beide partijen hier lijnrecht tegenover elkaar staan, maar op
de tweede dag leek er enige kentering te komen. Frankrijk deed concessies inzake
de bevoegdheid der Europese Commissie, die niet gedegradeerd zal worden tot
werktuig van de Raad, en het liet zijn eis, dat de fusie der drie executieve organen
voor 1 april moet zijn geregeld, vallen. Na een marathonzitting kwam men tenslotte
om een uur 's nachts door uitputting tot overeenstemming in de veto-kwestie. Eigenlijk
is men het er slechts over eens geworden, dat men het nog altijd oneens is, hetgeen
werd vastgesteld in een tekst, geleverd door de ministers Spaak en Luns. De Vijf
blijken van mening, dat in vitale zaken gestreefd moet worden naar eenstemmigheid
binnen een redelijke termijn en dat er gestemd moet worden als dit niet lukt; Frankrijk
wil eindeloos doorpraten om unanimiteit te bereiken en behoudt zich het recht voor
een meerderheidsbesluit niet uit te voeren. Dit verschil van mening zou echter niet
beletten de werkzaamheden van de Gemeenschap voort te zetten.
Opluchting? Eerder uitstel van de crisis. Elk ogenblik kan de hele zaak weer
scherp gesteld worden door Frankrijk. De enige hoop die men kan koesteren,
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is dat de Gaulle deze tijdbom onder de EEG niet wil of durft te laten ontploffen; dat
hij heeft ingezien toch meer rekening te moeten houden met de Europese gezindheid
van vele Fransen en dat hij met het oog op de parlementsverkiezingen het volgend
jaar deze kiezers niet van zich mag afstoten. Zal hij het wel doen als hij die
verkiezingen wint? Of wacht hij slechts op onderlinge verdeeldheid bij de Vijf? De
bij deze gelegenheid aan de dag getreden eensgezindheid bij de Vijf was in elk
geval een winstpunt en deze heeft de Gaulle er toe gedwongen nu af te zien van
zijn oorspronkelijke plannen. Hopelijk geeft het besef niet overwonnen te zijn - ook
al zijn zij dan geen winnaars - hen voldoende kracht ook een volgende keer het
been stijf de houden.

Nederland

De economische toestand, looneisen, georganiseerden ongeorganiseerden
Herhaalde malen hebben gedurende de laatste maanden vooraanstaande personen
in ons land hun mening gezegd over de ontwikkeling van de economische toestand
in Nederland. Naar aanleiding van het hoge uitgavenpeil van de begroting van
minister Vondeling hoorden wij in de Eerste Kamer een ernstig waarschuwende
stem van prof. Zijlstra, die de nogal optimistische verwachtingen van de minister
absoluut niet deelde en bezorgd was voor een economische teruggang in niet al te
verre toekomst. Hoogleraren in de economie variëren in hun mening van een
gematigd pessimisme tot een gematigd optimisme maar allen zien zekere gevaren.
De discussies over dit probleem werden sterk beïnvloed door enkele opzienbarende
gebeurtenissen.
Belangrijk, maar niet onverwacht, was het regeringsbesluit van 17 december 1965
om binnen enkele jaren over te gaan tot sluiting van een drietal Zuid-Limburgse
mijnen; de regering en de staatsmijnen hebben tegelijk plannen opgesteld om de
7 à 8.000 mijnwerkers aan ander werk te helpen: nieuwe vakopleidingscentra zullen
worden ingericht; vestiging van nieuwe industrieën zal worden gestimuleerd,
waardoor tevens bereikt wordt, dat de eenzijdige industrialisatie van Limburg wordt
doorbroken. Overeenstemming werd reeds verkregen met de DAF-fabriek om in
Zuid-Limburg een nieuwe afdeling te vestigen, die in 1972 rond 6.000 man personeel
zal omvatten. Moeilijke overschakeling, die echter - mits goed geleid - geen al te
rampzalige gevolgen zal hebben. Onrustbarender in Limburg achten wij, dat in Weert
en in Venlo enkele ondernemingen moesten sluiten, waardoor een paar honderd
arbeiders werden ontslagen. Dit is bovendien geen Limburgs verschijnsel; ontslag
van een goede elfhonderd man in Deventer wegens sluiting als gevolg van
concentratie van de textielfabriek Ankersmit; ontslag van een tweehonderd man
eveneens in Deventer wegens staking van de produktie in de meelfabriek Noury en
van der Lande, behorend tot het Zwanenberg-Organonconcern; dreigende sluiting
van de DAVO-haardenfabriek ook in Deventer; door dit alles verliest de stad 12%
van zijn werkgelegenheid en nu is de toestand op de arbeidsmarkt wel nog steeds
gespannen en zullen deze mensen - zij het met persoonlijke
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moeilijkheden - wel ander werk vinden, maar deze verschijnselen manen toch wel
tot voorzichtigheid.
Het is de vraag of men deze voorzichtigheid ook inderdaad betracht. Wij zitten in
de tijd waarin men zich bezig houdt met de jaarlijkse sport van het stellen van
looneisen; na veel moeilijkheden heeft minister Veldkamp vastgesteld, dat de
gevarengrens ligt rond een loonstijging van 7% en daarom wenste de regering zelf
niet verder te gaan voor haar ambtenaren dan 5%. Bij verschillende
onderhandelingen over cao's gaat men ervan uit, dat 7 een minimum percentage
is, en tracht men meer en soms aanzienlijk meer te krijgen; daarnaast praat men
hier en daar over verdere verkorting van de arbeidstijd met behoud van gelijk loon.
Zonder te willen spreken van een ernstige crisis sprak de voorzitter van de SER, J.
de Pous, in zijn nieuwsjaarsrede van de mogelijkheid van een teruglopen van de
bedrijvigheid en van een ontspanning op de arbeidsmarkt; loonsverhogingen moeten
daarom gepaard gaan met evenredige produktiviteitsstijgingen; wil men de huidige
welvaart behouden, dan zal men zeker voorlopig moeten afzien van
werktijdverkorting; stabilisatie van de prijzen is dringend gewenst; verder betwijfelde
hij of een verlaging van de directe belastingen in de huidige economische
ontwikkeling wel gewenst is.
Misschien omdat de vakcentrales inzien boven de genoemde 7% uit te kunnen
komen, verleggen zij nu hun aandacht naar een ander punt, nl. de kwestie
georganiseerden - niet georganiseerden. Zij stellen, dat de laatsten - meeëters zonder bij te dragen in de onkosten profiteren van de door de georganiseerden
betaalde activiteiten der vakbonden. Reeds vorig jaar verlangden zij daarom de
vorming van fondsen ten behoeve van hun leden, waaraan ook de werkgevers
zouden moeten bijdragen. Dit plan strandde op het normale verlangen van de
werkgevers om medezeggenschap te hebben in het beheer van deze fondsen; voor
restitutie van vakbondscontributie voelden zij niets en evenmin iets voor discriminatie
in welke vorm ook van werknemers. Dit leidde toen tot moeilijkheden in de Stichting
van de Arbeid, daar de vakcentrales er eens over moesten denken of zij de
samenwerking binnen deze instelling nu wel konden voortzetten. Zo'n vaart bleek
het nu ook weer niet te lopen; beide partijen kwamen in juni elkaar enigszins
tegemoet, maar in december bleek de ingestelde studie-commissie geen oplossing
te hebben gevonden; van werkgeverszijde wilde men geen duidelijke bevoordeling
van een groep, zij hadden echter geen bezwaar tegen ev. bedrijfstaksgewijze
voorzieningen. Ook dit mislukte; een landelijke cao voor de confectie-industrie kon
niet gesloten worden, waarop men probeerde ondernemingsgewijs het doel te
bereiken. Zo langzamerhand werd de hele kwestie opgeschroefd tot een prestigezaak
voor de vakbonden, die de vakcentrales geheel achter zich wisten. In deze sfeer
viel zelfs het woord staking bij de onderhandelingen en in de havens te Amsterdam
en Rotterdam. Tot nu toe is het nog niet zover gekomen, maar men zal toch moeten
bedenken, dat zelfs een beperkte stakingsactie aan de economische positie van
Nederland ernstige schade zal toebrengen. Kunnen de vakbewegingen echt niet
op een andere wijze aan de ongeorganiseerden duidelijk maken, dat zij een
belangrijke functie vervullen?
J. Oomes
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België

Val van regering Harmel
Donderdag 10 februari eindigde de doodsstrijd van de regering Harmel. Virtueel
was de crisis reeds een week vroeger begonnen: vrijdag 3 februari bood de premier
de koning het regeringsontslag aan; na enkele uren van beraad werd dit echter
geweigerd. Indien de regering moest vallen, wenste de koning dat dit voor het
parlement zou gebeuren. Uit de tekst van het koninklijk schrijven bleek dat het
staatshoofd zich bezorgd maakte over regeringen die uitsluitend aan innerlijke
geschillen en interne onmacht te gronde gaan; hij wees op het gevaar van een
gezagsvacuüm in een periode van ernstige binnenlandse spanningen.
Over deze brief van de koning is in politieke kringen zeer uiteenlopend geoordeeld.
De meeste kranten drukten hun mening slechts versluierd uit, maar in besloten kring
werd op de inhoud van de brief nogal wat afgedongen. Sommigen zagen er slechts
een tactische zet in van Harmel, die aldus het bestaan van zijn regering trachtte te
rekken. Anderen dachten dat men alleen wat tijd wilde winnen om de koning de
gelegenheid te geven zijn officieel bezoek aan Denemarken ongestoord aan te
vatten. Nog anderen meenden dat koning Boudewijn voortaan een sterkere positie
in het politieke leven innam en hiervan gebruik zou trachten te maken binnen de
enge grenzen welke de grondwet het staatshoofd stelt. Men vond dit nogal gevaarlijk,
in de eerste plaats voor de monarchie zelf.
Wat er ook van zij, de brief van de koning heeft de regering niet gered, en de door
de koning gewenste procedure werd niet gevolgd. Doordat de socialistische ministers
donderdag 10 februari hun ontslag aanboden, kreeg de regering de kans niet meer
het parlement over haar lot te laten beslissen.
Formeel gezien is de regering gevallen over de onopgeloste vraagstukken van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Op zichzelf is dit echter geen principieel
belangrijke staatszaak. Van de ene kant was de inzet van de moeilijkheden een
aanpassing van de artsenhonoraria. Volgens de wet-Leburton konden deze met
ingang van het nieuwe jaar herzien worden. De socialistische fractie wenste ze
echter ongewijzigd te handhaven. De artsenorganisaties daarentegen drongen aan
op procentuele verhogingen, waarover in de loop van de besprekingen geen akkoord
werd bereikt. Sommige artsenorganisaties dreigden met een nieuwe staking.
Van de andere kant was er een geschil over het financieel statuut van zeven
poliklinieken van de socialistische ziekenfondsen. De directie van deze klinieken
weigerde op haar patiënten het ‘remgeld’ (een eigen bijdrage van de patiënten) toe
te passen dat door de regering aan alle ziekenhuizen opgelegd ging worden. Het
afzonderlijk statuut van deze zeven socialistische klinieken (waarvan geen enkele
in Vlaanderen gelegen) is een gevolg van de langzame en fragmentaire groei van
de sociale wetgeving in België. Destijds legden de socialistische ziekenfondsen aan
hun leden een hoger lidgeld op, in ruil waarvan dan een
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volledig kosteloze opname in de kliniek mogelijk was. De jongste jaren is de financiële
toestand van de socialistische ziekenfondsen en van de klinieken in kwestie er
echter zo op achteruit gegaan, dat ze in steeds ruimere mate moeten putten uit de
sociale overheidsfondsen. In C.V.P.-kringen was men van mening dat de
socialistische klinieken niet langer konden genieten van wat een bevoordeeld statuut
was geworden, en dat ze net zo goed als de andere een remgeld moesten opleggen.
Wanneer men de moeilijkheden van de ziekte- en invaliditeitsverzekering aldus
herleidt tot hun technisch-financieel aspect, begrijpt een outsider niet goed waarom
de regering Harmel er niet overheen geraakt is. De oorzaak van de regeringscrisis
is dan ook elders te zoeken: in de gespletenheid van de socialistische rangen, die
reeds bij de aanvang van deze regering tot uiting kwam. Het heeft veel moeite gekost
om de meerderheid van de B.S.P. voor deze regering te winnen en sterke Waalse
afdelingen hebben er nooit hun steun aan willen geven. Paradoxaal genoeg steunde
de regering Harmel hoofdzakelijk op de Waalse conservatieve vleugel van de C.V.P.
en op de Vlaamse vleugel van de B.S.P., d.w.z. op de zwakste fracties van de twee
regeringspartijen. (Men vergeve me deze ietwat lapidaire voorstelling van zaken,
die slechts gedeeltelijk juist is). Was er de ziekte- en invaliditeitsverzekering niet
geweest, dan zou er ongetwijfeld een andere fatale moeilijkheid zijn gerezen.
Ook de verhouding van de regering tot de leiding van de C.V.P. is nooit heel
harmonisch geweest. De verdeling van de portefeuilles had sommige partijpolitieke
figuren ontstemd. Harmel zelf was slechts tot op zekere hoogte persona grata bij
de partijleiding. Ook de minister van financiën, Prof. Eyskens, kon niet op de
onverdeelde steun van zijn partijgenoten rekenen.
Iedere regering kent zulke spanningen. Maar in het geval van het kabinet Harmel
waren er tegelijkertijd téveel negatieve factoren aan het werk.

Doden in Limburg
Gelijklopend met de crisis van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, politiek minder
virulent maar heftiger in zijn uitbarsting, was er in februari nog een ander
koortsverschijnsel uitgebroken na de bekendmaking van de voorgenomen (in feite
reeds aangevatte) sluiting van de kolenmijn van Zwartberg. In de week van 1 tot 8
februari leidde dit niet alleen tot stakingen- die waren al vroeger begonnen - maar
tevens tot heftige botsingen tussen betogers en rijkswachters. Er vielen twee doden
onder de manifestanten.
Ook in dit geval was de regering Harmel de grote verliezer. Zelfs in de kringen
waar men van mening is dat de sluiting van Zwartberg niet meer te vermijden was,
bracht men vinnige kritiek uit op de gebrekkige voorbereiding van de maatregel. In
plaats van alle belanghebbenden tijdig op de hoogte te brengen van de manier
waarop men te werk zou gaan en van de concrete mogelijkheden die in het raam
van een reconversiepolitiek (die toch niet alleen voor de Waalse, maar ook voor de
Kempische mijngebieden moet gelden) voor de ontslagen arbeiders en beambten
geschapen zouden worden, liet de regering de
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openbare opinie in Vlaanderen evolueren alsof het psychologisch klimaat geen
belang had. Ook de vakbonden bleven opvallend in gebreke en kenden een donkere
week. Zelden heeft men in de hedendaagse Belgische politiek een voorbeeld gezien
van een zo totaal negeren van de publieke opinie. Misschien ligt de eerste oorzaak
hiervan wel in een min of meer onbewuste verwaarlozing van wat er in de Vlaamse
collectiviteit omgaat.
De machtsverhoudingen te Brussel verschillen van die in de rest van het land. In
zekere zin kan men zeggen dat de bloedige incidenten in Limburg de regering
Harmel tijdelijk gered hebben. Over incidenten zoals die in Zwartberg mocht een
Belgische regering immers niet vallen: dit was een redenering die men in typisch
Belgische kringen in die dagen kon horen. Toch zullen de gebeurtenissen in Limburg
een zware post blijven op het passief van deze regeringsbalans.

Balans zonder batig saldo
Weinig regeringen in België hebben met een zo negatief saldo hun eindbalans
moeten opmaken.
De regering Harmel werd geleid door een politicus die onbetwistbaar een sieraad
is van de politieke intelligentsia van dit land. Een voornaam en schrander man,
zonder een zweem van de vulgariteit die sommige van zijn voorgangers wel eens
aan de dag hebben gelegd. Hij had een regering gevormd in heel moeilijke
omstandigheden en daarbij bewezen dat hij zin heeft voor manoeuver en timing.
Naast zwakke delen bevatte zijn regeringsverklaring ook enkele stukken welke ieder
die van politieke wetenschappen houdt, konden boeien. De (misschien te talrijke)
bewindsploeg werd opgebouwd volgens een modern organigram. De keuze van de
ministers viel echter niet zo gelukkig uit. De portefeuilleverdeling was in het nadeel
van Vlaanderen. Maar de ploeg telde ook enkele politici van eerste rang, zo b.v.
Prof. Eyskens, die weliswaar zowel buiten als binnen de C.V.P. vele tegenstanders
telt, maar inzake begrotingsbeleid steeds op de hoogte van zijn taak is gebleken.
De enige actieve post van de regering had haar budgetpolitiek kunnen zijn, maar
zelfs deze is onafgewerkt gebleven. De hoogst nodige begrotingswetten zijn door
het parlement niet goedgekeurd. Men kan natuurlijk zeggen dat deze regering niets
anders heeft nagelaten dan verhoogde belastingen. Dat is dan een opzettelijke
onderschatting van wat de minister van financiën tot stand heeft gebracht inzake
budgettaire bewustwording en reoriëntering. Maar aangezien alleen het resultaat
telt, zal zelfs deze winstpost verzinken in de schemering van een regering die nooit
levensvatbaar is gebleken.

Congres van de P.V.V.
Voor de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang zou de regeringscrisis een enige
gelegenheid moeten zijn om haar greep op het politieke leven te versterken. Op 22
en 23 januari hield ze te Luik haar 7e nationaal congres, dat eenparig
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een zogenaamd ‘taalvergelijk’ goedkeurde. Tot verbijstering van heel Vlaanderen
was dit taalvergelijk op 16 januari (zonder eigenlijke stemming) reeds goedgekeurd
door een algemene vergadering van het Liberaal Vlaams Verbond. Het ‘taalvergelijk’
bevat twee delen. De algemene beginselen zien er voor een gematigd liberale
Vlaming niet zo onaannemelijk uit. Maar het tweede deel, waarin de concrete
actiepunten worden uitgewerkt, doet afbreuk aan de eentaligheid van Vlaanderen,
remt de vernederlandsing van het bedrijfsleven af, wil opnieuw transmutatieklassen
invoeren in Vlaanderen (theoretisch ook in Wallonië, maar de ervaring leert wat dit
betekent), en ontkracht de taalwetgeving in het Brusselse. In 1971 zouden de zes
randgemeenten van Brussel om aansluiting bij de hoofdstad mogen verzoeken.
Verder wordt voorzien in de afbakening van een zgn. onthaalzone rond Brussel, die
13 Vlaamse en 3 Waalse gemeenten zou omvatten en waar de bevolking over een
regime van relatieve tweetaligheid zou beschikken. Tenslotte wordt voorgesteld, de
Voerstreek opnieuw naar Luik over te hevelen.
De reactie op deze voorstellen is in Vlaanderen zo ongunstig geweest, dat de
P.V.V., indien ze tot een regering wil toetreden, het heel moeilijk zal hebben om dit
programma, al was het maar gedeeltelijk, door de Vlaamse vleugel van de C.V.P.
en zelfs van de B.S.P. te doen aanvaarden. Het vergelijk betekent een dieptepunt
in het Vlaamse liberalisme. Door toedoen van enkele Vlaams-bewuste liberalen,
zoals F. Grootjans te Antwerpen, bestond er een werkelijke kans dat de P.V.V. meer
‘impact’ zou gekregen hebben op een nieuwe Vlaamse generatie. Die kans lijkt nu
wel aanzienlijk verminderd.

Vlaamse vleugel C.V.P.
Eveneens te Luik had enkele weken vroeger (op 18 en 19 december) het 21e
Nationaal Congres van de C.V.P. plaats. Er werd statutair een ruimere autonomie
toegekend aan de Vlaamse en Waalse vleugels van de partij. Hoe ver die autonomie
juist gaat, valt nog niet duidelijk uit te maken. Veel zal afhangen van de
krachtdadigheid waarmee de twee vleugels zich op de hun toegewezen terreinen
zullen bewegen.
Zij zullen voortaan ieder voor hun gebied kunnen beslissen inzake taal- en
cultuurproblemen en in alle kwesties waarin de wet of de grondwet aan de twee
gemeenschappen autonome of gedecentraliseerde macht toekennen. Alleen al uit
die formulering blijkt dat het zelfstandige politieke leven van de twee vleugels erg
beperkt blijft. De aflijning van een eigen politiek werkterrein in functie van louter
culturele thema's gaat in tegen het wezen van de politiek en doet verouderd aan.
Er wordt ook geen organisch verband geschapen waarin de vleugels hun eigen
leven tot uitdrukking kunnen brengen. Niettemin kwam er hier iets uit de bus dat
verder ging dan de centrale leiding gewenst had en lieten sommige sprekers - b.v.
Prof. Derine - een nieuw geluid horen.
10-2-'66
H. de Bruyne
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Forum
Vrijmetselarij en Christendom
In het decembernr. van deze jaargang hebben wij een artikel geschreven over de
Franse vrijmetselarij en het oecumenisme (pp. 249-253), waarin wij aan de hand
van vier pas verschenen Franse boeken trachtten aan te tonen hoe de oecumenische
geest van het tweede Vaticaans concilie de Franse vrijmetselaars voor een keuze
stelt: volharden in hun star en steriel antiklerikalisme of terugkeren tot de gelovige
en tolerante houding van de oorspronkelijke vrijmetselarij. Dezelfde vraag stelt zich
ook in België. Intussen hebben wij vernomen dat van de naar raming 4200 Belgische
vrijmetselaars, die vroeger allen tot het Brusselse Grootoosten behoorden, zich
veertien loges hebben afgescheiden en als Grootloge zijn opgericht dank zij het
Grootoosten van Nederland. Nadat een zeventig Grootloges en Grootoostens van
de hele wereld de Belgische Grootloge hadden erkend, heeft de Grootloge van
Engeland in haar sessie van 10 maart 1965 besloten, zoals trouwens ook die van
Schotland en Ierland, de Belgische Grootloge, die nu meer dan 1500 leden telt en
nagenoeg alle Vlaamse loges verenigt, weer als ‘regelmatig’ te erkennen. Meteen
hebben deze vrijmetselaars een punt geplaatst achter een verleden dat in strijd was
met de geest van de echte vrijmetselarij, zij zijn teruggekomen op het ongelukkige
besluit van 1871 en zijn nu weer aangesloten bij de ‘regelmatige’ vrijmetselarij, die
in 1964 ongeveer 5.500.000 leden over de hele wereld telde. Het Belgische
Grootoosten blijft vooralsnog volharden in de dwaling. Ook in Frankrijk, zo vernamen
wij onlangs, doen vooraanstaande vrijmetselaars pogingen om een ‘regelmatige’
Grootloge op te richten, die het verzamelpunt kan worden voor de reeds door Londen
erkende maar kleine Grande Loge Nationale Française en voor alle vrijmetselaars,
vooral dan van de huidige Grande Loge, die weer ‘regelmatig’ willen worden. De
Parijse Grand-Orient houdt intussen star vast aan de oude anti-klerikale en
verpolitiekte koers, die in 1877 werd ingezet, in strijd met de zuivere traditie van de
echte vrijmetselarij.
In ons boven aangehaald artikel bespraken wij reeds een boek van Yves
Marsaudon, geschreven na de tweede sessie van Vaticanum II, die hem tot
1
enthousiasme bewoog. Zo pas ontvangen wij een tweede boek van hem , waarin
hij nu lucht geeft aan zijn desillusie over het concilie, na het ontgoochelend einde
2
van de derde sessie . Het is onnodig hierop in te gaan aangezien het einde van
Vaticanum II de auteur wel tot een andere beoordeling zal hebben gebracht. Zoals
de titel van het boek aanduidt, beschrijft de auteur zijn eigen ervaring: hoe hij,
opgevoed in de katholieke godsdienst, agnosticus werd, en na dertig jaren initiatieen filosofische studie in de vrijmet-

1
2

Yves Marsaudon, De l'initiation maçonnique à l'orthodoxie chrétienne (Coll.: Histoire et
Tradition). Dervy-Livres, Paris, 1965, 256 pp., ingen. 15 F.Fr.
Zie hierover P. Smulders, Het concilie in mineur, in Streven, januari 1965, pp. 339-357.
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selarij, gekomen is tot het christendom zoals het door de orthodoxe Kerk beleefd
wordt. In een eerste deel omschrijft hij de maçonnieke gedachte; hij citeert een
‘manifest’ van de Grande Loge Nationale Française die de drie voorwaarden tot
opname aldus formuleert: ‘Geloof in God, goddelijke persoon, Grote Bouwmeester
van het Heelal; Geloof in Zijn geopenbaarde Wil, die uitgedrukt is in het boek van
de Heilige Wet; Geloof in de onsterfelijkheid van de ziel’ (p. 17). Vrijmetselarij is
geen religie, schrijft Marsaudon, maar heeft wel een religieus karakter. Het is dus
niet te verwonderen dat een rechtzinnige zoeker langs de vrijmetselarij tot het
christendom kan komen. In een tweede deel weidt hij uit over de christelijke
orthodoxie en over enkele nevenaspecten, zoals de betrekkingen van tsaar Alexander
met barones von Krüdener en het ‘geval’ Tolstoï. In het derde deel handelt hij dan
expliciet over de orthodoxie in Frankrijk, die voor het ogenblik verscheidene
duizenden leden telt en sinds kort ook een eigen bisschop, Mgr. Kovalevsky, heeft.
In de Conclusions, die recht uit het hart komen, getuigt Yves Marsaudon nog eens
hoe de geleidelijke initiatie in de vrijmetselarij hem wonderbaar geholpen heeft in
zijn innerlijke ommekeer, dank zij natuurlijk ook de inwerking van de Geest. Dat de
auteur niet de Roomse Kerk verkoos, ligt wel aan het feit dat de Orthodoxie zoveel
dichter staat bij de oorspronkelijke hiërarchische ordening van de Kerk, een veel
lossere organisatie heeft, de christenen heel wat vrijer laat, minder verplichtingen
oplegt en meer op de geest steunt dan op structuren. Met Vaticanum II is hierin
gelukkig heel wat verbetering gekomen. Het belangrijkste lijkt ons echter dat deze
vooraanstaande Franse vrijmetselaar en lid van de Grande Loge, die in en buiten
Frankrijk goed bekend is, langs de vrijmetselarij weer christen werd.
Het boek van Tourniac, dat het laatste trimester van 1965 verscheen, is voor ons,
3
met het oude beeld van de vrijmetselarij nog steeds voor ogen, even verrassend
De auteur is gelovig Rooms-katholiek en tevens vrijmetselaar. Jean Palou schrift in
het Woord Vooraft: ‘Mat een oprecht gellof, een dorst naar de Kerk van Christus,
een volledige on-derwerping ook aan het kerkelijk leergezag, toont Jean Tourniac
ons wat de Vrijmetselaars hebben verloren toen de Kerk zich van hen scheidde, en
wat de Kerk vrijwillig heeft verworpen toen zij van deze Mensen van Goede Wil en
van Liefde, afgescheiden broeders heeft gemaakt’ (p. 10). Met een verbazende
kennis van de Romaanse en Angelsaksische vrijmetselarij, van de joodse traditie
en de middeleeuwse christenheid, vergelijkt Tourniac de maçonnieke symboliek
met de christelijk traditie en liturgie: hij put voortdurend uit de Vaders en uit de H.
Schrift en komt tot indrukwekkende constataties. Het Wordt, zoals de ondertitel luidt:
een geestelijk itinerarium van Israël naar Christus. In een eerste deel beschrijft hij
enkele maconnieke symbolen en riten, in het tweede deel gaat zijn aandacht meer
bepaald naar Sint Jan de Doper en Sint Jan de Evangelist, die in de vrijmetselarij
een zo grote rol spelen, en spreekt dan in een derde deel over de ‘Koninklijke Kunst
en de Geestelijke Kunst’. Herhaaldelijk toont hij aan hoe de vereniging van maçonniek
symbolisme en christelijke liturgie verrijkend is, ja hoe de maçonnieke ritualistiek
eigenlijk buiten het christendom zijn zin en zijn diepte verliest, en ook slechts van
hieruit verklaard kan worden. Christus ‘de steen, die de bouwlieden hebben
verworpen, is de hoeksteen geworden’ (Mc. 12, 10). ‘Nadert tot Hem, de levende
steen - door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar bij God - en laat
u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, bestemd voor een heilig
priesterschap’ (1 Petr. 2, 4-5). Terecht schrijft Tourniac dat, principieel gezien,
christelijk leven en maconniek lidmaatschap samen kunnen gaan. Zeker, voor een
3

Jean Tourniac, Symbolisme maçonnique et tradition chrétienne. Un itinéraire spirituel d'Israël
au Christ. (Coll.: Histoire et Tradition). Dervy-Livres, Paris, 1965, 246 pp., ingen. 15 F.Fr.
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rationalistische geest of ook voor de moderne massamens heeft het inwendig leven,
de stilte,
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het geheim weinig te betekenen. Zij kunnen in de vrijmetselarij met haar rijke
symboliek geen bevrediging vinden. Maar zou juist daarom de echte vrijmetselarij,
die tot haar bronnen is teruggekeerd, niet een hulp voor de Kerk kunnen zijn om de
volheid van haar boodschap, haar sprekende liturgische plechtigheden, haar
hunkeren naar contemplatief leven meer vruchten te doen dragen? Deze vraag van
de katholieke vrijmetselaar Jean Tourniac brengt ons wel zeer ver van de onder
katholieken nog steeds verspreide dwaze opvattingen over de echte vrijmetselarij.
M. Dierickx S.J.

Beeldende kunst in Nederland
Zomaar een middag langs Amsterdamse galeries
De inlevertermijn van kopij voor deze kroniek is (om technische redenen) ongeveer
even lang als de gemiddelde duur van een tentoonstelling in een kunstzaal en
daarom heb ik totdusverre vrijwel geen aandacht besteed aan incidentele exposities
in kunsthandels. Omdat daarin toch een onbillijkheid schuilt, geef ik u hier een
beknopt overzicht van een bezoek aan een aantal Amsterdamse galeries, zomaar
op een willekeurige zaterdagmiddag. Hoewel geen van de tentoonstellingen meer
te zien is, levert de bespreking ervan m.i. een aardig (zij het natuurlijk niet geheel
representatief) beeld op van enkele actuele stromingen in de beeldende kunst.
20 d (Keizersgracht 518) is een nog jonge, door Benno Premsela voortreffelijk
ingerichte hoofdstedelijke dépendance van de toonaangevende Arnhemse galerie
20, geleid door Felix Valk. Op het moment van mijn bezoek hingen er schilderijen
van de Rotterdammer Jacob Zekveld, 20 jaar, eenmanstentoonstellingen in
Rotterdam en Groningen en nu voor het eerst in Amsterdam. Zekveld is een duidelijke
vertegenwoordiger van het nieuwe realisme, de nieuwe figuratie, leunend tegen de
uit Amerika afkomstige pop-art. Een van zijn oudste schilderijen op deze
tentoonstelling (‘Hit by Roy Lichtenstein's plane’) is zelfs een regelrecht antwoord
op werk van een van de bekendste Amerikaanse pop-art schilders. In zijn recente
schilderijen wint Zekveld steeds meer aan persoonlijkheid, aan herkenbaarheid ook
binnen het groeiend koor van nieuwe figuratieven in ons land. Zijn ‘Manier und
Bauer’, zijn renpaarden, Johanna Verhoeven en Charles Chaplin zijn hiervan
sprekende voorbeelden.
Vlakbij 20 d, ook aan de Keizersgracht (478) resideert Hendrika Swart in haar
gelijknamige galerie, een prettige, doorzichtige ruimte. Zij exposeerde werk van
Peter Struycken, docent aan de Academie voor beeldende kunst en kunstnijverheid
te Arnhem, 27 jaar. Struycken ontving eervolle vermeldingen op de Biënnale de la
Jeunesse te Parijs en bij de Van der Rijn-prijs voor metaalplastieken. Hij behoort
duidelijk tot de geometrische richting waartoe Hendrika Swart zich - naast de
kinetische stromingen - zo voelt aangetrokken. Struycken, die op het ogenblik een
groot aantal monumentale opdrachten onderhanden heeft, streeft volgens eigen
zeggen naar volledige communicatie met de toeschouwer. Hij maakt daarbij gebruik
van de fysiologische werking van de vorm en de kleur en van een organisatie daarvan
door middel van wetmatigheden. In z'n schilderijen en driedimensionale structuren
(op hun best in zwart-wit) is elke emotie bewust uitgebannen. De goed afgewogen,
mathematische vormen maken op mij een wel erg koele en berekende indruk.
Kabinet Floret (N.Z. Voorburgwal 282) is gevestigd in hetzelfde oude
school-gebouw waarin Sieto Hoving's cabaret Tingeltangel een charmant
onderkomen gevonden heeft. Het zaaltje is elke avond (behalve maandag) geopend
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van acht tot tien uur (veel Tingeltangel-gangers maken in de pauze gebruik van de
gelegenheid tot kunstkijken) en bovendien iedere zaterdag van elf tot vijf. Kabinet
Floret exposeert nadrukkelijk alleen figuratieve kunst. Toen ik er kwam deed Floret
recht wedervaren aan de Utrechtse surrealist J.H. Moesman door praktisch diens
gehele oeuvre
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te exposeren, gering van kwantiteit, maar belangrijk van kwaliteit. Z'n begin (vroeg
in de jaren twintig) was wat vlak en aarzelend, maar al spoedig ontwikkelde Moesman
zich in snel tempo tot een schilder van formaat, die veel te zeggen heeft en waarom
in 1933 en 1934 grote opschudding ontstond toen H.P. Baard, in die jaren directeur
van het Stedelijk Museum te Amsterdam, tot tweemaal toe een schilderij van
Moesman op een groepstentoonstelling weigerde. In Nederland waren de doeken
van Moesman helaas maar sporadisch te zien, waardoor hij slechts binnen een
beperkte groep van ingewijden bekend is. In het buitenland wordt hij wel naar waarde
geschat: op de tentoonstelling ontbrak het schilderij waarmee hij vertegenwoordigd
was op de Internationale Surrealistische Salon in Parijs. Surrealistenleiders André
Breton en Arrabal hebben zelfs in 1962 een Hommage à Moesman uitgegeven. De
naakte vrouw op een fiets met een viool op de bagagedrager, de vrouw aan tafel
(met op de achtergrond een als uit steen gehouwen mannenfiguur) en de liggende,
geschonden vrouw waaruit een klaproos opbloeit, behoorden voor mij tot de
hoogtepunten van deze zo noodzakelijke tentoonstelling.
Een ander voorbeeld van de welhaast museale functie die een galerie soms kan
vervullen, werd geleverd door Galerie d'Eendt (Spuistraat 272). Directeur Will
Hoogstraate organiseerde in zijn twee heerlijke huizen een
herdenkingstentoonstelling van schilderijen van de inmiddels overleden Vlaming
Floris Jespers, geopend door de Belgische ambassadeur in ons land. In tegenstelling
tot bijv. Permeke bleef Jespers in Nederland vrijwel onbekend. Ten onrechte, want
hoewel hij in vele stijlen schilderde bleef Jespers toch altijd herkenbaar als een groot
talent. Dat is in later werk te zien, maar ook in vroege doeken als een onder invloed
van Campendonck gemaakt schilderij en een landschap dat in de verte aan Permeke
doet denken. Het is jammer dat de musea in ons land de belangrijkheid van Jespers
tot dusverre kennelijk hebben onderschat.
Eén deur naast Floret (aan de N.Z. Voorburgwal 284) drijft Magdalene Sothmann
nu al ruim tien jaar een gerenommeerde kunsthandel, waar tal van belangrijke
kunstenaars hebben geëxposeerd. Magdalene Sothmann heeft, dacht ik, een
voorkeur voor het abstract-expressionisme, een onder invloed van pop en op-art
door velen dood verklaarde kunstrichting, die naar mijn smaak echter nog voldoende
vitale kunstenaars onder haar aanhangers telt om haar bestaan te rechtvaardigen.
Op mijn achtermiddag was er juist een tentoonstelling van collages van Sam
Middleton, in 1927 in New York geboren, in Amsterdam gebleven omdat het artistieke
klimaat van de hoofdstad hem goed ligt. Middleton maakt al jaren kleurrijke collages,
maar hij weet genoeg vernieuwingen aan te brengen om niet eentonig en vervelend
te worden. Hoewel praktisch al het werk van Middleton mooi is, zijn de kleinere
werkstukken mij het liefst, omdat ze eigenlijk wat interessanter zijn en soms ook
hechter in elkaar zitten.
Herman Krikhaar, vroeger bij de KLM, opende in mei 1965 een aantrekkelijke
expositieruimte in de Spuistraat (330), nadat z'n galerie daarvoor enkele jaren schuin
tegenover het Rijksmuseum gevestigd was. Ook bij Krikhaar, die o.m. werk van
Appel, Constant, Corneille en Picasso toonde en Saura naar Nederland haalde,
was werk te zien van de nieuwe figuratie, ditmaal niet van een vertegenwoordiger
van deze richting maar van een vertegenwoordigster: Mary Schoonheyt. In zijn
toelichting op de expositie noemt criticus Ed Wingen Mary Schoonheyt een zusje
van Roy Lichtenstein, dat tegen schoonheid is (‘ik ben tegen het geheimzinnige,
tegen la belle peinture, tegen Zen, en tegen al deze briljante ideeën van de
voorafgaande stromingen’). Naar mijn smaak is Mary Schoonheyt nog de mindere
van Zekveld. Haar onderwerpen zijn minder sprekend en haar kleuren zijn vlakker.
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Tenslotte ben ik gaan kijken bij Ina Broerse, die nu al zo'n jaar of zeventien in
een smaakvol pand in de Nieuwe Spiegelstraat (57) gevestigd is. Ina
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Broerse, die zich toelegt op het tonen van - doorgaans figuratieve - grafiek,
tekeningen en gouaches, alsmede op het permanent brengen van keramiek had
pas een succesvolle tentoonstelling afgesloten van etsen van de jonge, begaafde
graficus Ton van Os uit Rotterdam en liet nu zeer recent werk zien van de Fries Jan
Stroosma (o.a. geïnspireerd op de wateroverlast). In de benedenruimte stonden
vazen en potten van Jan van der Vaart (25 jaar), die ook heeft deelgenomen aan
de tentoonstelling ‘nieuwe vormen van ceramiek’ in het Stedelijk Museum (Streven,
februari '66). Van der Vaart kenmerkt zich door z'n opvallende vorm, z'n materiaal
(leemglazuur) en z'n kleurkeuze (overwegend groen en grijs). Er zijn mensen die
hem onomwonden de beste Nederlandse pottenbakker van dit moment noemen.
Ook zonder dit, toch altijd wat broze predikaat wordt het iedereen die zijn stukken
ziet en in de hand neemt op slag duidelijk dat ze inderdaad van hoog gehalte zijn.

Aanwinsten Rijksmuseum
Het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam exposeert nog t/m 3 april
de aanwinsten uit 1965, voor het grootste gedeelte gefinancierd uit het zg.
Wallerfonds. De collectie is omvangrijk en zeer gevarieerd. Zo vindt u er een
omlijsting voor een titelpagina van Dürer (1513) en de houtsnede Christus als
verlosser der wereld van Hans Baldung Grien (1519), maar ook etsen van Pisarro
en Degas en een litho van Odilon Redon. Behalve etsen van Adriaan van Ostade
(de lachende roker), Cornelis Bega (zittende boer en boerin) en Goya (de oude
stierenvechter) troffen me de pen- en penseeltekening ‘Odysseus op Delos’ van
Claude Lorrain en het zelfportret van Josef Israëls (pentekening in bruin). Prachtig
zijn ook de Japanse kleurenhoutsneden van Hokusai, Hiroshige, Utamaro en
Kiyonasa.

Vermeldenswaardigheden Alma 80
Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag heeft het gemeentebestuur van
Amsterdam aan de schilder en graficus Peter Alma de zilveren medalje van de stad
aangeboden voor zijn bijdrage tot de schoonheid van Amsterdam. In het Stedelijk
Museum was een kleine expositie van houtsneden van Alma ingericht.

Stipendia
Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk heeft - voor het eerst
- stipendia verleend aan een vijftal beeldende kunstenaars. Het zijn de schilder W.L.
Bouthoorn, de ‘lichtschilder’ Livinus van de Bundt, de architect Aldo van Eyck, de
fotograaf A. Hammacher en de beeldhouwer N.H.M. Tummers.

Sonsbeek
Op 27 mei a.s. zal in Park Sonsbeek te Arnhem de vijfde grote internationale
tentoonstelling van beeldhouwwerk worden geopend. De expositie duurt tot eind
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september. De voorbereidingscommissie bestaat uit dr. J. Heyligers, L. Braat, prof.
dr. H.L.C. Jaffé, C. Kneulman, drs. R.W.D. Oxenaar en P. Slegers. Architect Aldo
van Eyck ontwerpt een paviljoen voor die beelden die niet buiten kunnen worden
opgesteld. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Rietveld.

Haagse School bij Scheen
De Haagse kunsthandelaar P.A. Scheen toonde in de maand januari weer z'n
inmiddels befaamd geworden aanwinsten: schilderijen uit de Haagse School; met
zorg gekozen na omvangrijke speurtochten o.a. in Canada, naar Nederland gebracht
en zo nodig gerestaureerd. Hoogtepunt vormde een aantal werken van de schilder
J.H. Weissenbruch. Het KRO (televisie) kunstprogramma ‘Galerij’ besteedde aan
deze uitzonderlijke expositie terecht ruimschoots aandacht.

Ir. Van Gogh eredoctor
Ter gelegenheid van de 334e Dies natalis van de universiteit van Amsterdam is aan
ir. Vincent Willem van Gogh te Laren een eredoctoraat in de letteren toegekend.
Hiermee bracht men de 75-
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jarige hulde voor het feit dat hij zijn omvangrijke collectie schilderijen van Vincent
van Gogh bijeen hield en (nu enkele jaren geleden) aan het rijk verkocht ter plaatsing
in het in Amsterdam te stichten Van Gogh-museum. Even groot evenwel is de
waardering voor het publicistische werk van ir. Van Gogh, die zich na de dood van
zijn moeder in 1925 ging wijden aan een studie over zijn oom en in 1952 de volledige
correspondentie uitgaf tussen Vincent en zijn broer Theo (vader van ir. Van Gogh).

Koornstra in Den Haag
In het prentenkabinet van het Haags Gemeentemuseum zijn tot 13 maart litho's van
Metten T. Koornstra te zien. Dit is de eerste eenmanstentoonstelling in een museum
van het gevoelige en speelse werk van de knappe graficus en schilder.

Biennale-commissie
Drs. R.W.D. Oxenaar, directeur van Rijksmuseum Kröller-Müller op de Hoge Veluwe
is door de minister van Cultuur benoemd tot commissaris voor de Nederlandse
inzending naar de Biennale van Venetië dit jaar. Hij wordt terzijde gestaan door D.
Welling (Rotterdam) en drs. H.J.A.M. van Haaren (Den Haag).

Eijlders 25
Het 25-jarig bestaan van een hoofdstedelijk café is op zichzelf geen reden tot
vermelding in deze rubriek. Anders wordt het als u weet dat Eijlders (want zo heet
deze verzamelplaats van artiesten, zakenmensen, studenten, burgers en bohémiens)
al jarenlang permanent schilderijen exposeert, weliswaar niet altijd van even hoog
niveau, maar toch duidelijk gewaardeerd door het publiek en daardoor nuttig en
plezierig voor de exposerende kunstenaars. In wezen is Eijlders door de lange reeks
tentoonstellingen de voorloper van Gans' Bols Taverne. Aan de jubileum-expositie
in Eijlders namen o.m. Freek van den Berg, Guillaume Lo-AN-joe en Jan Sierhuis
deel.
Paul Mertz

Nieuwe Nederlandse literatuur
Na enkele romans die in de huidige tijd speelden is Hella Haasse weer naar het
verleden teruggekeerd. Ditmaal nog verder dan in haar vorige historische romans.
Haar nieuwe boek, dat de onbescheiden titel Een nieuwe testament (Querido) draagt,
speelt in het vroeg-christelijke Rome en heeft als hoofdfiguur de dichter Claudius
Claudianus. Bij dezelfde uitgever verscheen, na negen jaar, weer een roman van
A. den Doolaard, De goden gaan naar huis. De goden zijn in dit geval een groep
beelden uit het Parthenon, die in het Britse Museum terecht gekomen zijn en in een
onbepaald jaar tussen nu en 2000 door een griekse oudheidkundige teruggehaald
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worden. Ruimteschepen en astronauten geven dit boek een science-fictionachtig
tintje.
De beheerder van het Van Oudshoorn-archief, Drs. W.A.M. de Moor, verzorgde
de publikatie van een tot nu toe ongepubliceerd verhaal van Van Oudshoorn.
Bezwaarlijk verblijf (Polak en Van Gennep). Een bibliografie en een korte
levensschets verhogen de waarde van deze uitgave nog.
Een van de bijna onvindbare boeken van Vestdijk, Albert Verwey en de Idee,
werd door Polak en Van Gennep herdrukt. In dit boek vindt men al tal van ideeën
die Vestdijk in zijn latere boeken heeft uitgewerkt.
Couperus wordt ook maar steeds weer herdrukt. Bij Veen verscheen een Couperus
omnibus waarin opgenomen zijn Aan de weg der vreugde, Hoge troeven, Over
lichtende drempels, God en Goden en een 35 novellen; en bij Querido in de
Salamanderpockets Intieme impressies.
Tenslotte twee poëziebundels. Van Jan G. Elburg Een streep door de rekening
(Bezige Bij) waarin deze onderschatte ‘Vijftiger’ andere, vrijere wegen inslaat, zoals
de titel reeds aanduidt, en van debutante Helen Knopper Emotioneel esperanto
(Meulenhoff).
Jaco Groot
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Boekbespreking
Oranjedrukwerk
Over het omstreden huwelijk van Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van
Oranje-Nassau met Claus Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg (nu
Claus Georg Willem Otto Frederik Geert, Prins der Nederlanden) zijn behalve een
lawine van kranten- en tijdschriftenartikelen ook enkele publikaties verschenen, die
pretenderen literatuur met langere levensduur te zijn: boeken en boekjes waarvan
hieronder een - bij mijn weten volledig - overzicht volgt. Met opzet heb ik in deze
bespreking mijn persoonlijke mening over het huwelijk zoveel mogelijk buiten
beschouwing gelaten. Dan had er immers ook op gewezen moeten worden, dat
deze publikaties - wat het onderwerp betreft - onvolledig zijn. Het gaat er mij om,
de toon van de boeken en boekjes te karakteriseren.

J.B. Charles
Voor kinderen van ezeldrijvers
Bezige Bij, Amsterdam, 1965, 44 pag., niet geill., f 2.50. Opgedragen aan
Sem Dresden
In het jubileumnummer van Vrij Nederland van 28 augustus 1965 publiceerde Charles
een artikel onder de titel ‘Bloed en tranen’, nogal driftig geschreven in de weinige
vrije uren die een buitenlands congres hem liet. ‘Voor kinderen van ezeldrijvers’ is
eigenlijk een toelichting op het weekblad-artikel, waarin bepaalde passages uit Vrij
Nederland die naar z'n mening niet geheel uit de verf gekomen zijn, nader worden
uitgewerkt. Charles (pseudoniem van prof. mr. W.H. Nagel, hoogleraar in de
criminologie aan de rijksuniversiteit te Leiden) begint met de stelling dat wij in feite
het hof misleiden en een onheldere situatie scheppen o.a. door blijde galmen in
damesbladen. Schrijver wil hiermee een verontschuldiging van het hof bepleiten
(‘wie staat zo sterk in zijn schoenen dat hij na jaren niet een beetje gaat geloven in
de betuigingen van bewondering en ontroering welke hij onophoudelijk ontmoet?’).
Charles vindt het daarnaast echter tijd onze sentimenten te analyseren en stelt
de pu-bliekskant van de damesbladenromantiek aan de orde: een kwestie van
massale gedroomde identificatie: Fara-Diba, Soraya, de belangstelling van veel
Nederlanders voor de Engelse koninklijke familie, het Anastasia-sentiment. De
oranjeklanterij valt hier voor een belangrijk deel onder (‘mee gebed in deze brede
gevoeligheid’). Charles heeft geen bezwaar tegen Von Amsberg ontmoet dat tegen
zijn huwelijk met een willekeurige Nederlandse vrouw zou kunnen worden ingebracht.
Het betreft hier echter geen willekeurige Nederlandse vrouw maar een kroonprinses.
Men kan ter verontschuldiging aanvoeren: hij was nog zo jong. ‘Dat waren veel
slachtoffers van de Duitse legers ook’. Men heeft ook gezegd: hij kon niet anders.
Daarop past volgens Charles het antwoord: ‘wij kunnen als wij de pest van de
agressie ooit willen bestrijden, niet anders dan deze oorlog met rechtspraak afsluiten’.
Een hartbrekende stommiteit van een deel der vroegere illegalen vindt hij de
uitspraak: ‘Nu ja, we vochten niet tegen Duitsland, maar tegen de nazi's’. Dat is,
zegt schrijver, een leugen. Wij hebben gevochten tegen Duitsland. De tegenstelling
tussen Hitlers militairen en de executanten van de terreur is gekunsteld, gelogen
en voor de toekomst fataal.
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Aan het eind van zijn pamflet gaat Charles dieper in op de grondslagen van de
democratie en spreekt hij als zijn mening uit dat het erfelijk koningschap een
anachronisme
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is dat moet worden opgeruimd omdat het tegenover de leden van ons vorstenhuis,
die wij respecteren, een wreed anachronisme is. Er is geen bezwaar tegen dat
zonen van ezeldrijvers staatshoofd kunnen worden, maar men kan nog niet zeggen
dat dit al democratie is. Er zal pas democratie zijn als de zonen van het staatshoofd
weer ezeldrijvers kunnen worden, zonder dat dit iemands gevoel beledigt, omdat
iedereen die werkt in principe hetzelfde prestige heeft.

Beatrix Claus
Een journalistieke documentaire, samengesteld door Gerard van den
Boomen en Han Lammers. Uitg. Kruseman, Den Haag, 1965, 172 pp.,
geïll., 17 foto's, f 4,90.
In tegenstelling tot J.B. Charles verkondigen Van den Boomen en Lammers in hun
boek geen eigen mening. Zij verzamelden een groot aantal kranten- en
tijdschriftenberichten, die - in chronologische volgorde - samen met fragmenten uit
de officiële nieuwsberichten, ingezonden stukken en Opland cartoons uit De Groene
Amsterdammer en De Volkskrant een objectief beeld geven van de gebeurtenissen
rond de verloving van Beatrix en Claus. In het boek zijn ook de teksten opgenomen
van de persconferentie op 28 juni 1965, de officiële aankondiging door koningin
Juliana (‘ik kan u verzekeren: het is goed’), de toespraak van premier Cals en de
t.v.-interviews van Herman Felderhof en B.B.C.-verslaggever Kenneth Harris. Het
is jammer dat het boek niet verder gaat dan begin juli '65. Daardoor ontbreken op
zichzelf zeer interessante berichten over bijv. de permanente bewaking van
Westerkerk en Paleis door politieagenten en honden, de reacties van Joodse zijde,
de zaak Nederhorst en de strubbelingen rond de inzameling van gelden voor een
nationaal geschenk. Het is te hopen dat er op dit boek (het enige waarin de
geruchtmakende foto's van John de Rooy werden gepubliceerd) snel een vervolg
komt.

Beatrix Fotoalbum
Zomer en Keunings Uitg. mij., Wageningen, 1965, 15 pp. tekst, 80 foto's,
omslag in kleur, f 3,90.
De sterk geromantiseerde inleiding (die integraal gepubliceerd had kunnen worden
in het bij dezelfde uitgever verschijnende protestants-christelijke damesweekblad
‘Prinses’) begint met een opsomming van huwelijkskandidaten die de laatste jaren
in de buitenlandse pers opdoken: 19 prinsen, 2 kroonprinsen, 3 erfprinsen, 1 graaf
en 4 hertogen, allemaal van Duitsen bloede, verder 2 Italiaanse prinsen, 1 Griekse
en 1 Scandinavische prins, 2 Spaanse prinsen, 5 aartshertogen, 2 Braziliaanse
prinsen en 1 Italiaanse markies.
Daarna besteedt men uitvoerig aandacht aan het recente verleden van prinses
Beatrix. Men staat o.a. stil bij haar vele officiele verplichtingen, haar opofferingen
en haar zorgvuldig geheim gehouden ontmoetingen met Claus (o.m. tijdens
onverwachte vakanties), bij veranderingen in haar uiterlijk en het verzoek van haar
ouders haar met rust te laten, bij de foto's van Peter Zonneveld (Beatrix als
heilssoldate) en John de Rooy (met Claus in de tuin van Drakesteyn) en natuurlijk
bij de zonovergoten verloving. Enkele citaten tonen duidelijk aan in welke vertrouwde
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oranjetaai de inleiding is geschreven: ‘Bovendien begon ze zich zorgen te maken
over haar lijn en plotseling ontdekte men, dat onze kroonprinses opvallend slanker
geworden was’. ‘Dan volgt de reis naar Tokio met prins Bernhard om de Olympische
Spelen bij te wonen. Ruim twee weken naar een ander werelddeel, voor een verliefde
jonge vrouw lijkt het wel een andere planeet. Maar de plichten gaan voor alles’. ‘Ze
vond het oergezellig om zelf te koken in de kleine kitchenette en om boodschappen
te doen in de buurt. Gewapend met een grote boodschappentas kon men haar zien
winkelen, naar de slager, de bakker, groenteman en kruidenier’. ‘De dag daarop is
koningin Juliana jarig. Beatrix is al vroeg op Soestdijk en met haar jarige moeder,
haar vader en twee zusters slaat zij het defilé gade. Verborgen achter de
ruimgolvende vitrage van een van de paleisramen staat de voor de Nederlanders
nog onbekende Claus von Amsberg. Men zou bijna zeggen ‘zowat in het hol van
de leeuw’. En over Claus: ‘Blij met Beatrix, blij met de zon, blij met het feit, dat hij
zichzelf kan zijn en het liefste wat hij bezit kan laten lachen’. Van de bezwaren tegen
het huwelijk wordt vrijwel met geen woord gerept. In de bijschriften bij de foto's (die
van Zonneveld en De Rooy ontbreken) wordt de werkelijkheid tenminste twee keer
geweld aangedaan. NI. in deze volzinnen: ‘Na Den Haag kwam Amsterdam. Ook
hier kwam, zag en overwon Claus von Amsberg’ en ‘Met uitzondering van enkele
incidentjes was Amsterdam één jubel’.
Het Beatrix Fotoalbum vertoont duidelijke sporen van haast. Het bindwerk is
slecht,
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in de inleiding wordt in eerste instantie als verlovingsdatum abusievelijk 27 juni
genoemd i.p.v. 28 juni 1965.
Enkele dagen na het huwelijk zal bij dezelfde uitgever een nieuw fotoalbum onder
de titel Beatrix - van baby tot bruid verschijnen. Het boek zal 20 pagina's tekst
bevatten en 80 pagina's met foto's (waaronder 10 in vierkleuren). De prijs zal f 4,90
bedragen.

Nationaal foto-album
Uit het leven van Prinses Beatrix, samengesteld door G. Admiraal. Ned.
Christelijke Uitgevers Maatschappij, Haarlem, 1966, 36 pp., 37 foto's, f
2,90.
Dit werkje is ‘uit liefde voor ons Oranjehuis opgedragen aan H.K.H. Prinses Beatrix
t.g.v. haar a.s. huwelijk’. Het bevat in hoofdzaak foto's waarop een glimlachende
Beatrix staat afgebeeld, waaronder relatief veel beelden van bezoeken aan de West.
Alle foto's zijn voorzien van roerende bijschriften als ‘nu naar school’, ‘als een snelle
ruiter te paard’, ‘reeds jong ver van huis.... gelukkig in het gastvrije Canada’, ‘de
grote blijde dag van prinses Beatrix’ en ‘prinses Beatrix in Suriname: een fleurig
gezelschap’.

Nationale Liederen
Uitg. Bergmans, Tilburg, 1966, f 0,30.
Ter gelegenheid van het huwelijk verscheen bij bovengenoemde uitgeverij een
herdruk van een bundeltje nationale liederen, variërend van het Wilhelmus tot Waar
de blanke top der duinen en In Holland staat een huis. Als men 500 exemplaren
bestelt, wordt op het omslag gratis elke gewenste naam ingedrukt.

De prinses die kiest een man
Diverse auteurs. Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1965, 48 pp., 17
foto's (op het omslag cartoon van Malsen), f 4,-.
In deze gelegenheidspaperback (wel wat duur voor zo'n 48 paginaatjes) zijn artikelen
opgenomen van Joop van Tijn (‘Liefde overwint alles’, waarin o.m. wordt ingegaan
op Von Amsberg's uitspraak ‘Ich habe es nicht gewusst’ tijdens het televisieinterview),
Martin van Amerongen (‘De deugdzaamheid en de drogredenen van de dagbladen’)
en J. van den Berg (‘Beter een slappe republiek dan een slappe monarchie’), alsmede
een fragment uit een toespraak van Marcus Bakker, enkele brieven en ingezonden
stukken, twee korte betogen van de hoogleraren Duynstee en De Jong (‘Monarchale
ontmythologisering’ en ‘Wat is er aan de hand in Nederland?’) en bijdragen van dr.
A.J. Verbrugh en J. Eijkelboom. Verbrugh noemt in z'n artikel ‘Een man kiest een
kroonprinses’ de kritiek op Von Amsberg onredelijk. Als onze kroonprinses het
aanzoek aanvaardt van een respectabele Duitser, die er ernstig blijk van geeft
Nederlander te willen worden met de Nederlanders, begint men bij ons op de galerij
‘Claus raus’ te roepen. En dat terwijl Claus alles opgeeft voor dit huwelijk, zijn
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voorspoedige loopbaan, zijn nationaliteit, zijn lidmaatschap van de Lutherse kerk
dat hij wil vervangen door dat van de Ned. Herv. kerk. Hij moet zijn Duitse verleden
vergeten en tot een ander volk gaan behoren, waarin hij een hoge plaats zal innemen,
maar steeds als tweede, als man-in-de-schaduw, echtgenoot van de kroonprinses.
Tegenover deze, wel heel ongewone, kijk op het huwelijk stelt J. Eijkelboom een
nieuw volkslied (‘waarvan de eerste kapitaal letteren van elk couplet harer Fürstlichen
Gnaden name met brengen’). Evenmin als het hier geciteerde eerste couplet laten
de overige zes coupletten aan duidelijkheid te wensen over. ‘Beatrix van Nassouwe
/ ben ik, van Duitsen bloed; / mijn vaders land getrouwe, / maak ik graag weder
goed; / een Prinses van Oranjen / is nergens voor verveerd: / den Koning van
Hispanjen / heeft Zusje reeds geëerd’.

Prinses Beatrix trouwt
Otto Kuijk en Bart van Veen. - H.J.W. Becht's Uitg. Mij., Amsterdam en
Van Holkema en Warendorf N.V., Bussum, 1966, 192 pp., ca. 200 foto's,
f 6,90.
Dit boek zal binnen enkele dagen na het huwelijk verschijnen. Het zal in vier
hoofdstukken worden gesplitst. Begonnen wordt met de trouwdag. Daarop volgt het
hoofdstuk over de levensloop van onze prinses tot haar kennismaking met Claus.
Dan komt een korte biografie van de bruidegom, waarop het boek besloten wordt
met het hoofdstuk ‘De romance’. Het levensverhaal in beelden wordt begeleid door
een beknopte tekst van ‘Telegraaf’-schrijvers Otto Kuijk en Bart van Veen. In het
tweede en derde hoofdstuk wordt de persoonlijkheid van de echtelieden centraal
gesteld, het laatste hoofdstuk geeft een samenvatting van uit ons volk naar voren
gekomen meningen over het huwelijk.
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Confetti
Herman Felderhof, Anneke Bosman. - N. Samsom N.V., Alphen aan de
Rijn, 1966, 20 pp., 63 foto's, f 0,15.
Confetti is een boekje ter voorlichting van de leerlingen van de lagere scholen. Er
zijn twee versies: een voor de lagere klassen en een voor de hogere klassen. De
foto's in beide uitgaven zijn gelijk, de teksten verschillen (lengte en aard). De grote
kinderen krijgen vrij veel tekst te verwerken, de kleintjes beduidend minder en
simpeler gesteld (‘Beatrix gaat trouwen met Claus von Amsberg. Dat is een moeilijke
naam. Lees hem maar goed’). In beide gevallen wordt een beroep gedaan op het
publiek, Beatrix met rust te laten. Bij de kleintjes gaat dat zo: onder de kop ‘Een
prinses in een glazen huisje’ ‘nee, het is niet altijd leuk om prinses te zijn. Stel je
voor dat alle mensen naar jou keken. Zou je dat leuk vinden? De mensen moeten
prinses Beatrix wat meer met rust laten. Vind jij dat ook niet?’ Bij de groten gaat het
zo: onder de kop ‘De prinses in het glazen huisje’ (subtiel verschil) ‘zeg, zouden wij
niet eens proberen eraan mee te werken dat de prinses toch een beetje een eigen
leven kan leiden? Dat kan als we iedereen die te nieuwsgierig is naar de prinsessen
vertellen: bemoei je met je eigen zaken!’.
Herman Felderhof, de man die op 28 juni '65 als ‘een zoon van ons volk’ op het
puntje van z'n stoel het t.v.-interview afnam, schreef de basistekst, die door Anneke
Bosman werd versimpeld. Uit die samenwerking ontstonden koppen als ‘Dag
Prinses’, ‘Een gewoon meisje maar ook.... een prinses’, ‘De koningin hoort erbij’,
‘Beatrix en haar prins’, 'steek je hand eens door het papier’, ‘In Holland staat een
huis’, ‘Een koningin die kan luisteren’, ‘Een prinses met een eigen mening’ en ‘Zij
die geluk brengt’. Onder deze en andere koppen staat dan steeds een collectie
volzinnen, die z'n weerga niet kent. Termen als ‘een sprookje’ en ‘een konstante
jubel’ schieten nog te kort om de inhoud van het werkje afdoend te karakteriseren.
Ik had niet gedacht dat de uitgave van dit welhaast griezelige boekje anno 1966
nog mogelijk zou zijn.

Prinsessen vinden Partners
K. Norel. - La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1965, 134 pp., 71 foto's, f
8,50.
In ‘Prinsessen vinden Partners’ behandelt Norel (die ook ‘Vier Zonnekinderen’ en
‘Ons Koninklijk Gezin uit en thuis’ op z'n naam heeft staan) niet alleen de verbintenis
tussen Beatrix en Claus, maar ook het rumoerige huwelijk van prinses Irene met
Charles Hugues van Bourbon Panna en de verloving van prinses Margriet met Pieter
van Vollenhoven. Ik beperk mij hier tot het eerste deel (67 pagina's), over Beatrix
en Claus.
Ook het boek van Norel is geschreven in de onvermijdelijke gezwollen taal die
hand in hand gaat met ons vorstenhuis. De moeilijkheden rond het huwelijk gaat hij
niet uit de weg, maar (ik citeer de flap) ‘wanneer er schaduwkanten ter sprake
komen, heeft de schrijver die terughoudendheid in acht genomen, die een
Nederlander voegt jegens het koninklijk gezin. Waar er misverstand dan wel
voorbarigheid in het spel is geweest, heeft hij die rechtgezet’. De vruchten van dit
eigenmachtig optreden (wie beoordeelt waar en wanneer er misverstand dan wel
voorbarigheid in het spel is?) zijn in het boek duidelijk merkbaar. Al op de derde
tekstpagina constateert Norel dat ‘Het onbehagen dat er - niet onbegrijpelijk -
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aanvankelijk bij een deel van het volk bestond omdat de verloofde van de prinses
een Duitser was, werd weggevaagd toen koningin Juliana verklaarde ‘Ik kan u
verzekeren dat het goed is’ en dat ‘hiermee voorlopig genoeg gezegd is over de
wolken die in de regenrijke junimaand van 1965 aan de hemel dreven. Op de 28e
scheen de zon in ons land zo helder dat de herinnering daaraan verdween’. Deze
staaltjes van ongegrond optimisme, die verdacht veel lijken op geschiedvervalsing
krijgen in het boek nog gezelschap van uitlatingen en zinsneden als: ‘Prinses Beatrix
en Claus von Amsberg hebben door hun uiterste, bijna beschamende
tegemoetkomendheid en openheid de twijfels en weerstanden weggevaagd’ en
‘Tijdens de rondvaart door de grachten bleken de lastige Amsterdammers toch wel
in vuur te kunnen raken. De jongverloofden werden door grote menigten geestdriftig
toegejuicht’ en ‘Sinds werd aangekondigd dat Beatrix en Claus in Amsterdam gaan
trouwen, is het jonge paar in de hoofdstad favoriet’ en ‘Nadat er donkere wolken
zijn geweest in het gezin scheen bij de verloving een heldere zon in het Oranjehuis’.
Het boek bevat trouwens aardig wat tendentieuze, oncontroleerbare, onvolledige
of te sterk oranjegekleurde passages, kwistig gestrooid door hoofdstukken als
‘Vriendschap werd liefde’ (boordevol gegevens over ‘hoe zij elkander kregen’),
‘Claus' afkomst en jeugd’, ‘Het moeilijke examen van Claus von Amsberg’,
‘Geestdriftige
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ontvangst’ en ‘Zon in het Oranjehuis’. De kroon spant het verhaal over de door Norel
bezochte plaatsen Hitzacker en Dötzingen. Terwijl in het hele boek geen woord te
vinden is over de massale slachtingen en andere wandaden van de Duitsers in de
tweede wereldoorlog wordt in dit hoofdstuk uitvoerig stilgestaan bij het grote ongemak
dat Hitzacker ondervindt van de aanwezigheid van het ijzeren gordijn: een ware
klap voor het stadje. Ga maar na: ‘niemand mag een strook van vijf kilometer in de
buurt betreden zonder speciale vergunning en het oude Elbeveer is opgeheven’.
Dat iemand in z'n ijver een wat rooskleurig boek schrijft over een gebeurtenis die
hem na aan het hart ligt, is begrijpelijk. Dat daarbij echter zoveel kwalijke elementen
mee gaan spelen, is m.i. ongepast.
8 februari 1966
Paul Mertz

Theologie
H. de Lubac
Le mystère du surnaturel
(Théologie, 64). - Aubier, Paris, 1965, 302 pp.
Pius XII noemde het 'n dwaling te beweren dat God geen geestelijke wezens kan
scheppen zonder ze tot de gelukzalige schouwing te bestemmen en te roepen.
Traditioneel houdt de Kerk, dat niet alleen de bovennatuurlijke genade, met behulp
waarvan de gelukzalige schouwing verdiend kan worden, maar ook reeds de
bestemming tot deze onmiddellijke Godsschouwing voor de geschapen geest
absoluut vrije en onverschuldigde Godsgaven blijven. Deze zijn bovendien wel te
onderscheiden van de hieraan nog voorafgaande Godsgave, die bestaat in zijn
schepping als geestelijk wezen. P. de Lubac verklaart expliciet én de veroordeling
van de dwaling én de traditionele leer te aanvaarden (111-113). Toch meent hij dat
hieruit niet de ‘reële’ mogelijkheid volgt van de zgn. zuivere natuurstand. In de reëel
bestaande scheppingsorde kan het einddoel van de geschapen geest enkel bestaan
in de onmiddellijke Godsschouwing. De geschapen geest zou geen volkomen
bevrediging vinden in een louter natuurlijke zaligheid. Omdat Schr. in zijn Surnaturel
van 1946 deze ‘reële’ mogelijkheid verworpen had en bijgevolg, zo oordeelde men,
ook de onverschuldigdheid van de bovennatuurlijke orde miskende, heeft hij lange
tijd veel moeilijkheden ondervonden van de kant van bepaalde Romeinse kringen.
In dit nieuwe werk vervolledigt en preciseert hij een aanvullend artikel, reeds in 1948
verschenen, maar dat toentertijd de stemming te Rome niet vermocht te wijzigen.
Hij geeft toe dat de veronderstelling van een zuivere natuurstand aanvaardbaar is
als ‘abstracte hypothese’. Indien sommigen erdoor geholpen worden dienen zij ze
te behouden (103). Hem echter komt ze te antropomorfisch voor en ‘à peu prés vide
de contenu’ (75). De leer van Sint Thomas aangaande het natuurverlangen van de
geschapen geest naar de onmiddellijke Godsschouwing - en de overige grote
scholastieken van zijn tijd vallen hem hierin bij - sluit de reële mogelijkheid van de
hypothese virtueel uit. De absolute onverschuldigdheid van de bovennatuurlijke
orde wordt het best gevrijwaard door een ‘dialectische verzoening der
tegenstellingen’, die het mysterie mysterie laat (227). Het gaat niet op, de
geloofstrouw van anderen in twijfel te trekken, aangezien het enkel een verklarende
theorie betreft ‘à partir et au service des affirmations de foi tenues de part et d'autre
inconditionnellement’ (229). De geschetste inhoud moge aangeven voor welk
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lezerspubliek deze studie, vol eruditie, fijn geschreven en veel meer positief dan
wel polemisch uitgewerkt, nuttig kan zijn.
J. Van Torre

S. Lyonnet, e.a.
Veranderd kerkbewustzijn
(DO-C dossiers, 4). - Paul Brand, Hilversum, Antwerpen, 1965, 120 pp.,
in reeks 80 Fr., los 95 Fr., f 5.90.
Negen korte verhandelingen van bekende theologen, concilie-deskundigen en zelfs
één concilievader (Kard. Montini vóór zijn pauskeuze) over een reeks themata in
verband met hetgeen later geworden is de dogmatische constitutie over de Kerk.
Wij horen over kerkbegrip en kerkbewustzijn bij Paulus, bij de kerkvaders, in de
hedendaagse katholieke theologie, in de Wereldraad voor Kerken, in de Orthodoxie.
J. Ratzinger valoriseert op uitnemende wijze voor de huidige tijd het ‘Extra Ecclesiam
nulla salus’. Ten slotte nog een voorstelling van de tegenwoordige stand van de
mariologie en, door R. Laurentin, van de verhouding Maria en de Kerk. Al dateren
de bijdragen nog van tijdens de discussie en al werden zij soms wel wat te stroef
vertaald, toch kunnen zij
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ongetwijfeld goede dienst bewijzen ter verheldering van de uiteindelijk door het
Concilie aangenomen tekst.
J. Van Torre

Helmut Gollwitzer
Aussichten des Christentums
Chr. Kaiser Verlag, München, 1965, 48 pp., 2,80 DM.
Dit is een uitgewerkte tekst van een rede die de protestantse theoloog voor de Freie
Universität Berlin heeft gehouden. Hij behandelt daarin de verhouding van de
christelijke toekomstverwachting en de wereldgeschiedenis. De christelijke hoop
kan alle werken aan de toekomst van de wereld dragen in vervulling en mislukking.
Deze rede kreeg een dramatisch accent, omdat Gollwitzer aan het slot de dood van
Kennedy aan zijn gehoor moest bekendmaken. Zijn herdenkingswoorden sluiten
bijna vanzelfsprekend aan op al het voorafgaande.
W. Pisa

Godsdienst
De Paus van Rome, opvattingen over een omstreden ambt
Onder redactie van Michel van der Plas Amboboeken, Utrecht, 1965,
239 pp., f 8,90
Negen auteurs, wier mening als representatief voor een bepaalde stroming mag
gelden, geven in deze opstellen hun opvatting over de Paus en zijn ambt. De reeks
wordt geopend door A.J. Bronkhorst die met zeer veel respect en terzakekundigheid
de gronden in de H. Schrift en traditie weergeeft waarop de Katholieke Kerk het
pausambt fundeert. Zeer irenisch gezind stelt hij daar tegenover het standpunt van
de reformatie en de redenen waarom de Hervorming meent deze bijzondere leer
van de Katholieke Kerk niet te kunnen aanvaarden. Staat F. Sierksma als
buitenkerkelijk geleerde veel verder van de Kerk af dan zijn voorganger, toch heeft
hij niet de vereiste afstand weten in te nemen om het geestelijk karakter van het
pausschap te kunnen waarderen. Hij plaatst het pausschap in een kader van
godsdiensthistorische beschouwingen om daarna een uitvoerige parallel te wagen
tussen de Dalai Lama en de Paus als feodaal verschijnsel. Hij komt dan tot de
conclusie dat het Pausschap een relict en antiquiteit is die zichzelf maar spoedig
moet opheffen. L.J. van Holk, in Dienaar of Heerser, voelt zich als modern protestant
niet door de Kerk begrepen, maar het omgekeerde mag ook wel gesteld worden.
Van Holk blijft dichter bij een kerkbegrip dan Sierksma. Toch is ook voor hem het
pausschap een anachronisme en hij zou dit liever door een synode vervangen zien.
De oud-katholiek P.J. Maan geeft enkele zeer mooie karakteristieken van de drie
laatste pausen. Na hem komt men tot wat ik de twee kernstukken van deze bundel
zou willen noemen; n.l. J.C. Groot, die een zeer diepgaande katholieke visie geeft
over de drie laatste pausen, waaraan hij de theologische leer over het pausschap
laat voorafgaan, en E. Schillebeeckx, van wie twee artikelen die reeds in de Bazuin
zijn verschenen, hier opnieuw worden afgedrukt. Hij geeft zijn visie op het pausschap
en over de huidige drager van het ambt, vooral naar aanleiding van de
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gebeurtenissen van de z.g. zwarte week, gebeurtenissen die hij tot de redelijke
proporties van de werkelijkheid terugbrengt. Tussen deze beiden staat H.A. Oberman,
die in het opstel Eenzame Paus of eerste der broeders de kwestie der collegialiteit
behandelt. B. Delfgaauw pleit in Hoe ziet de hedendaagse Katholiek het pauselijk
gezag voor een grote decentralisatie, maar schijnt bewegingen als het gallicanisme
vergeten te zijn. Ook F. Haarsma meent dat er een terugkeer naar het wezenlijke
moet plaatshebben door desecularisatie, desacralisatie en decentralisatie van het
pausschap. Maar ook zou ik graag wat meer zin voor historisch verband gezien
hebben. Tot besluit zijn in het boek een aantal teksten opgenomen die de opvattingen
van paus en concilie over het primaatschap en zijn verhouding tot het
bisschoppencollege weergeven.
P. Grootens

A. Bertrangs
Open voor God
Patmos, Antwerpen, 1965, 116 pp., ing. F. 85.
Het ideaal van de ‘arme’ zoals het in het evangelie tot ons komt, roept tegenstrijdige
gevoelens op. Is dit omdat het door sommigen werd misbruikt om hun eigen
verworven posities veilig te stellen? ‘De armen zullen immers later beloond worden
om datgene
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wat ze nu moeten derven; de rijken zullen gered worden door nu de nood van de
behoeftigen te lenigen’. Dit was een thema dat bij voorkeur ontwikkeld werd in de
liberale behoudsgezinde 19e eeuw. De marxistische voorvechters daarentegen, die
voorgoed met de armoede willen afrekenen, zien in de spiritualiteit van de ‘anawim’
een deshumaniserend ideaal. Zet het evangelie niet aan tot passiviteit, tot domme
gelatenheid, tot lafheid? Men kan zich de vraag stellen of men ooit de betekenis
van de ‘arme’, zoals ze door de Goddelijke pedagogie in de Bijbel wordt
voorgehouden, heeft begrepen. In dit bescheiden werk van de uitstekende
bijbelkenner Dr. A. Bertrangs wordt duidelijk de genese aangegeven van de zin der
armoede in het O.T. en de openbloei ervan in het N.T. Van een bijna louter materiële
opvatting evolueert de armoede naar een meer vergeestelijkte visie: de arme van
Jahweh wordt gekenmerkt door vroomheid, deemoed, totale overgave aan God en
een blij uitzicht op het komende Rijk. Het Magnificat, als brug tussen Oud en Nieuw
Verbond, wordt het sprekend voorbeeld van deze houding. In de acht zaligsprekingen
wordt het heil beloofd aan de misdeelden. Het Onze Vader wordt het gebed van de
‘arme’ die zich in vrijmoedig vertrouwen bewust aan God overgeeft. De ‘bekering’
van de arme wordt gedragen door het vertrouwen in Gods grootheid. Het vasten,
opgevat als teken, bewijst ondubbelzinnig dat de arme ‘Christus heeft aangetrokken’
en het lijden wordt een bijzondere genade, een ontmoeting met de Heer. Naast de
originele bijdrage van de auteur, vat het werk het beste samen wat er op dit gebied
reeds is verschenen.
M. Van Gijsegem

Werner Promper
Priesternot in Lateinamerika
Collegium pro America Latina, Leuven, 1965, 320 pp., ing. F. 150.
Deze doctorsthesis (universiteit Münster) is gegroeid uit een rijke persoonlijke
ervaring en een bijna exhaustieve kennis van de literatuur over het onderwerp. In
zijn functie van secretaris-generaal van het Latijnsamerikaanse college te Leuven
werd de auteur voortdurend geconfronteerd met het priestervraagstuk in het
‘christelijke’ continent. Inzoverre het betrekkelijk onbetrouwbare en deels ontbrekende
basismateriaal het mogelijk maakte, schetste hij de huidige situatie tegen de
historische achtergrond (groei van de kerkrechtelijke inrichting van de
Latijnsamerikaanse bisdommen, de crisis in de 18e en 19e eeuw, de sociale
oorzaken van het geringe aantal autochtone priesters, enz.). Tegenover de gevaren
die het priestertekort meebrengt, zowel voor de Kerk als voor de gezonde evolutie
van de gehele maatschappij, wordt het antwoord van de Latijnsamerikaanse Kerk
in de vorige en deze eeuw beschreven, alsook de hulp vanwege de noord-atlantische
Kerken. Het is geen alarmkreet; evenmin worden pasklare oplossingen
voorgehouden. Het is een zakelijke beschrijving die de kerkelijke overheden tot
realistische bezinning kan brengen. Wij hopen dat een eventueel volgende studie
concrete voorstellen zal doen voor het zo nodige herstructureren van de zielzorg in
Latijns-Amerika. Impliciet bewijst dit werk immers duidelijk dat het massale uitzenden
van priesters - hoe dringend ook - geen definitieve oplossing van het probleem kan
bieden.
J. Kerkhofs
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Paul Evdokimow
Les âges de la vie spirituelle
Des Pères du dêsert à nos jours
Desclée De Brouwer, Brugge, 1965, 238 pp., F. 120.
S. is een Grieks-orthodoxe leek, professor van filosofie en theologie aan het Institut
de Théologie St. Serge te Parijs. In dit boek - een inleiding tot het leven in de Geest
- betoogt hij dat het (oosterse) monachisme een algemene universele roeping heeft.
Er is wel geen terugkeer meer mogelijk naar de woestijn; maar het monachisme
heeft daarom niet afgedaan: het wordt in onze moderne tijd een noodzakelijke
geestelijke kracht die de hele geschiedenis beïnvloeden moet. Deze nieuwe vorm
van moderne woestijnspiritualiteit noemt S. ‘Le monachisme intériorisé’. In een zeer
suggestieve, soms wat overladen stijl wordt de lezer vanaf zijn eerste ontmoeting
met de wereld van het geloof (atheïsme, vervreemding van het inwendige, van het
geestelijke), via de strijd tegen Boze en kwaad (ascese, versterving, religieuze
geloften) geleid naar de doorbraak van het leven in de Geest (gebed, mystieke
opgang). Aldus worden niet alleen de grote stromingen van de christelijke spiritualiteit,
zowel in de Oosterse als in de Westerse Kerk, met kennis van zaken behandeld en
vergeleken; ook wordt aangetoond hoe de moderne mens in zijn concreet bestaan
de rijkdommen van het monachisme op aangepaste wijze op kan nemen.
G. Neefs
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The Office of Vespers in the Byzantine Rite
Darton, Longman and Todd, London, 1965, 70 pp., 7/6 sh.
De H. Mis niet te na gesproken, is het vesperofficie de liturgische dienst die in de
Byzantijnse Kerk het meest op het voorplan komt. Elke zaterdagavond en op de
vooravond van de grote feesten wordt dit officie niet alleen in de kloosters, maar
ook in de parochiekerken gevierd. Dit verklaart voldoende hoe nuttig een vertaling
is in een westerse taal van deze theologisch rijk-geladen liturgische gebeden.
F. Bossuyt

Repenser la mission. Rapports et compte rendu de la XXXVe Semaine
de missiologie, Louvain, 1965
Museum Lessianum, Section missiologique, n. 46). - Edit. Desclée. De
Brouwer, Brugge, 1965, 344 pp., F. 180.
De opzet was: komen tot algemene herbronning van missietheorie en missiepraktijk.
Zo zal het verslagboek zeker een ruimer lezerspubliek interesseren dan alleen de
‘professionele’ missionarissen. Onmogelijk de 19 inleidingen en referaten, met
résumé van aansluitende discussie, hoezeer zij het ook verdienen, hier te bespreken
of zelfs maar op te sommen. Ongetwijfeld grondleggend waren het bijbels referaat
van Kan. Giblet (toch is m.i. Mt. 28.18 meer historisch) en de theologische bezinning
van P. Congar O.P. (hoewel m.i. het onderscheid tussen de algemene missie van
de Kerk en de zgn. heidenmissie scherper is). Diepgaand ook was de exegetische
uiteenzetting van P. de la Potterie S.J. over de verhouding ‘geloof’ en ‘doopsel’. Zij
zou m.i. toch kunnen aangevuld worden door hetgeen de sacramentele ontmoeting
met Christus toevoegt aan de ontmoeting door het extra-sacramenteel geloof alleen.
Kan. G. Thils aanvaardt (m.i. terecht) het bestaan van een zekere revelatie in
sommige niet-christelijke godsdiensten. Meer concreet maar even belangwekkend
waren ook de voordrachten over de gezindheid van de politieke leiders en de
bevolking van de Arabische landen, India en Japan t.o.v. de christelijke
missie-activiteit. Verwonderlijk blijft, vooral als men de linguistische samenstelling
kent van het gehoor van deze missiologische weken, dat in de twaalf bladzijden
toegevoegde bibliografie hooguit tien Nederlandse titels werden opgenomen.
J. Van Torre

Filosofie
J.M. Bochenski
Wegen van wijsgerig denken
Een eerste inleiding in de wijsbegeerte. Nederlandse uitgave bewerkt
door Dr. J.H.M.M. Loenen, J.J. Romen en Zonen, Roermond en Maaseik,
1965, 123 pp., f 5.90.
Bewerker heeft met dit boekje vooral eerstejaars universiteitsstudenten op het oog
die geen vakfilosoof willen worden. Ook voor de professionele wijsgeren in spe
schijnt het geschikt. In beide gevallen is commentaar van een docent nodig.
Hoofdstuk I leek ons in zijn argumentatie het minst geslaagd, maar als geheel
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verdient het werkje, dat radiolezingen van de beroemde Zwitserse dominicaan
bundelt, veel succes: het is grondig doordacht en, de stof in aanmerking genomen,
helder geschreven. Loenen maakte er goed Nederlands van.
P. den Ottolander

Mr. H. Bianchi
Ethiek van het straffen
Serie: Ethische Verkenningen, deel VI. G.F. Callenbach N.V. Nijkerk,
1964, 123 pp., f 9,90.
Op een fascinerende wijze komt in dit boek naar voren hoe een echt christelijke
visie op het straffen een diep-menselijke strafrechtspleging op kan bouwen. Kennis
van de historie, een moderne bijbelverklaring en een aanvoelen van de tekorten
van de huidige strafrechtpleging in Nederland, groeien samen uit tot een reële
mogelijkheid tot verandering, en leveren een positieve bijdrage van het christendom
aan dit belangrijke onderdeel van het maatschappelijk leven. Het boek geeft een
prachtig specimen van een ethica specialis, een ethiek van een bepaald
levensgebied: er wordt niet wat gezwaaid met het algemene kenmerk van de christen,
de naastenliefde, maar dit wordt hier concreet samengetrokken in het begrip
verzoening en vrede, als doel en ideaal van de strafrechtspleging. S. heeft duidelijk
voor ogen wat er voor een goede ethica specialis nodig is, met name dat men niet
genoeg heeft aan een paar ‘toepasselijke’ bijbelteksten als men een stuk menselijke
werkelijkheid wil kerstenen.
J. Dicker
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Henk Van Luijk S.J.
Philosophie du fait chrétien.
L'analyse critique du christianisme de Henry Duméry
(Texte français de René Andrianne S.J. Museum Lessianum, section
théologique no. 60). - Ed. Desclée De Brouwer, Parijs, Brugge, 1964,
320 pp.
Een systematische behandeling van de godsdienstfilosofie toegepast op de
christelijke godsdienst werd van katholieke zijde nauwelijks aangepakt. In 1957
verscheen een nieuwe lente, ingeluid toen de toen 37-jarige Franse priester H.
Duméry niet minder dan vijf godsdienstfilosofische studies over de christelijke
godsdienst liet verschijnen. Hoewel niet zonder waardering voor de ondernomen
poging, viel de meest gezaghebbende kritiek van katholieke zijde (o.a. J. Mouroux
en L. Malevez) in de grond zeer negatief uit. Het jaar daarop werd het hele oeuvre
(dat door de auteur enkel als een begin was bedoeld) op de Index geplaatst. P. van
Luijk, filosofieprofessor te Nijmegen, wijdt nu een merkwaardige studie aan deze
publikaties. Na een korte voorstelling van de ‘status quaestionis’ (13-26) geeft hij
een objectieve, hoewel persoonlijke, uiteenzetting van de methode en de
gedachtengang, door Duméry gevolgd (29-142), bespreekt enkele van de
opgeworpen moeilijkheden (143-159), ontwikkelt dan, met het oog op een mogelijke
dialoog, hetgeen hij zelf de juiste grondslag meent te zijn van een geldige
godsdienstfilosofie van het christendom (163-286) en biedt ons ten slotte een kritisch
eindoordeel als eventueel uitgangspunt voor een verder gesprek met de Franse
denker (287-313). Duméry beoogde eigenlijk ‘une tentative de référer le christianisme
dans sa phénoménalité à l'immanence de l'esprit, pour juger s'il répond aux exigences
et aux lois de la raison’ (301). Het zou onjuist zijn hem te beschuldigen van
neo-modernisme. De taak waarvoor hij zich inspande, de exploratie van het no-mans
land tussen filosofie en theologie, is niet enkel aanvaardbaar maar zij blijft
noodzakelijk. Dat hij zulk een heftige kritiek heeft uitgelokt en uiteindelijk in zijn opzet
faalde, is te wijten o.a. aan een soms ongelukkig gekozen technische terminologie
(zoals de term ‘projection’ om het geloofsmechanisme weer te geven), aan een te
nauw aansluiten bij Plotinos (waardoor o.a. de analogie aanvankelijk totaal miskend
werd) maar vooral aan een methodologische deficiëntie. Duméry ging te uitsluitend
te werk als filosoof. Hij vergiste zich toen hij zei: ‘Le philosophe (niet de theoloog)
est le seul à connaïtre le dessous des cartes’. Eigenlijk is het zo dat ‘le philosophe
ne connait pas le dessous des cartes, mais il sait que l'enjeu est trés haut et que
eet enjeu le concerne lui-même’ (286). Het statuut van de kritische ontleding van
de christelijke godsdienst is niet uitsluitend een filosofisch, het is, op de eerste plaats,
een theologisch probleem, al was het alleen reeds omdat de centrale gegevens van
deze godsdienst historische en, in deze zin, contingente en niet-noodzakelijke
gebeurtenissen zijn. Door drie-dubbele fenomenologische reductie van het ‘fait
chrétien’, door de ontleding van het onderscheid tussen zijn ‘sens humain’ en zijn
‘sens théologal’ en door de existentiële valorisatie van het aandeel van de menselijke
rede in de geloofsakt bouwt schr. dan een persoonlijke positie op aangaande het
opgeworpen probleem. Filosofie en theologie hebben ter zake een autonome,
specifiek eigen maar toch interdependente taak. Beide wetenschappen worden
echter tot een levende eenheid in de concrete persoon van de filosoof-theoloog.
Om het betoog te volgen, zoals trouwens ook om Duméry zelf te begrijpen, is een
vrij grote vertrouwdheid met de hedendaagse filosofie, meer bepaald met Blondel
en Husserl, onontbeerlijk. Het werk zal alle filosofen en alle theologen, vooral dan
de fundamentaal-theologen, interesseren.
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J. Van Torre

Dr. E.L. Smelik en Ir. M. van Witsen
Ethiek van het verkeer
Serie: Ethische Verkenningen, deel V.G.F. Callenbach N.V. Nijkerk, z.j.
(1964), 97 pp., f 8,90.
'n Duidelijk boekje, niet vanwege de ethiek, maar doordat men zich bewust wordt
van de gevaren van het verkeer en van het aandeel dat ieder daarbij heeft als
potentiële oorzaak. ‘Kern van alle verkeersziekten (c.q. verkeerszonden) ligt in het
tekort aan verantwoordelijkheidsbesef, dat voortkomt uit het ongebreidelde egoïsme
van de mens’. Dit m.i. de kern van alle ziekten en zonden. Het is altijd moeilijk om
de kern van iets concreets aan te wijzen, maar nu S. het toch probeert, kunnen wij
dat ook doen en suggereren: een tekort aan realiteitsbesef: men beseft niet (door
gebrek aan kennis) dat het zo gevaarlijk is op de weg, en ook niet hoe en wanneer
men een oorzaak van gevaren wordt. Het tekort aan verantwoordelijkheidsbesef
ligt misschien eerder bij degenen die zich wel bewust zijn van de feiten en die niet
in voldoende mate aan het
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publiek bijbrengen, dan bij de weggebruikers. ‘Het is de overtuiging van de schrijvers
van dit boek dat in het godsdienstig geloof een der meest diepe motieven ook tot
een verantwoord verkeersgedrag gelegen is’. Misschien wel een van de meest diepe
motieven, maar zeker niet een van de meest effectieve.
Het lijkt me beter om vanuit een ethisch motief een boekje te maken dat effectief
het verkeer veiliger maakt door het geven van statistieken enz. met duidelijke en
aansprekende interpretaties, dan om te proberen diepere godsdienstige motieven
op te wekken. Men wekt het verantwoordelijkheidsbesef niet door te zeggen dat
men het moet hebben, gezien de feiten, maar men moet de feiten zo geven dat men
het besef in feite wekt.
J. Dicker

Jozef Van de Wiele
Zijnswaarheid en onverborgenheid
(Leuvense Bibliotheek voor Filosofie, 6). - Nauwelaerts, Leuven, 1964,
448 pp., ing. F. 390.
Op het einde van dit boek omschrijft de auteur zelf zeer bondig zijn opzet: ‘Deze
studie had tot doel een nauwkeurig beeld te tekenen van de gelijkenis en vooral
van de verschillen tussen de thomistische en de Heideggeriaanse doctrine van de
zijnswaarheid’. De indeling van deze studie is helder: alvorens in een derde deel
beide opvattingen te confronteren, worden ze eerst afzonderlijk bestudeerd en
besproken. Deze methode biedt het grote voordeel elke voorbarige gelijkenis te
weren. De grote verdienste van dit boek ligt juist in de duidelijk en breed uitgewerkte
uiteenzetting van beide doctrines. Het eerste deel behandelt zowel Aristoteles en
Avicenna (de bron van Thomas) als het neothomisme (inzonderheid Maréchal).
Heideggers opvatting wordt hoofdzakelijk belicht vanuit de onverborgenheid. Na
deze twee meesterlijke uiteenzettingen valt het derde deel, de confrontatie, iets
minder mee. Schr. beperkt zich haast uitsluitend tot de opsomming van de
verschilpunten. Tot een echte confrontatie is het niet gekomen. Maar zoals hij zelf
schrijft, ‘dit alles zou het voorwerp uitmaken van een nieuwe studie’. We hopen dat
deze ‘nieuwe studie’ ook zal geschreven worden, dat zal dan de echte ‘Wiederholung’
van het waarheidsprobleem zijn. Ondertussen stemt deze eerste Nederlandse studie
van het waarheidsprobleem bij Heidegger reeds tot tevredenheid.
F. Vandenbussche

C.P. van Andel
Ethiek van arbeid en rust
G.F. Callenbacht N.V., Nijkerk, 1965, 112 pp., f 5.90.
Eenvoudig boekje, waarin velerlei problemen van arbeid en vrijetijdsbesteding
aangesneden worden. De sociologische beschrijving van het fenomeen en de
bijbelse blijven echter te zeer aan de oppervlakte om tot diepe bezinning bij
gemeentegesprekken te kunnen leiden.
W. Boelens
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Geschiedenis
H. Jedin
Histoire du concile de Trente
Tome I: La lutte pour le concile
(Bibliothèque de Théologie. Histoire de la Théologie, sér. IV, vol. 8).
Vert. uit het Duits. Desclée, Parijs-Doornik, 1965, 537 pp., ing. 490 F.
De Geschichte des Konzils von Trient van de Bonnse grootmeester der
kerkgeschiedenis, Hubert Jedin, is ontworpen in vier delen; het eerste deel verscheen
in 1949 (herdrukt in 1951) en het tweede in 1957. Door zijn medewerking aan de
bronnenuitgave Concilium Tridentinum, door zijn jarenlang archiefonderzoek in het
Geheim Vaticaans Archief en door zijn verscheidene voorbereidende studiën, was
Jedin de aangewezen man om eindelijk eens een moderne wetenschappelijk
verantwoorde geschiedenis van dti langste en - afgezien van 't tweede Vaticaans
concilie - beroemdste van alle concilies te schrijven. In dit eerste deel behandelt de
auteur de concilie- en hervormingsgedachte vanaf de veertiende eeuw, en daarna
de lange lijdensgeschiedenis van het samenroepen van het concilie: de roep om
een concilie van Luther en de Duitsers, de oorlogen die het samenkomen van een
concilie verhinderen, het aarzelen van de pausen, de vergeefse samenroepingen,
totdat eindelijk de pauselijke legaten op 13 dec. 1545 met een handvol concilievaders
te Trente de kerkvergadering plechtig konden openen. De auteur heeft een vaste
greep op de uiteenliggende gegevens en weet het ver-
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warde gebeuren synthetisch en helder uiteen te zetten. Kleine biografische schetsen
als van Erasmus, Luther, Contarini, Madruzzo e.a. tekenen deze hoofdpersonages
ten voeten uit. De vertaling is gemaakt op de herdruk van 1951( zelfs met aanduiding
van de inhoud der vier delen (p. 2), die intussen achterhaald is. Terwijl de Duitse
uitgave de talrijke kostbare noten achteraan in het boek had opgenomen, geeft deze
Franse vertaling ze, gelukkig, onderaan in voetnoot. Aangezien het tweede Vaticaans
concilie een voortzetting en aanvulling is van het Trents concilie, zijn wij de uitgever
dankbaar het Franslezend publiek een vlotte vertaling te hebben bezorgd van deze
meesterlijke geschiedenis van het Trents concilie door een der beroemdste
kerkhistorici van onze dagen. Hopelijk blijft het tweede deel over de eerste periode
van 1545 tot 1547 niet te lang uit.
M. Dierickx

Belgische Steden in reliëf
Plannen opgenomen door Franse militaire ingenieurs. XVII-XIX eeuw.
o
(Historische uitgaven 4 , 1).
Oudenaarde
door M. Hoebeke, 52 pp., 14 pl., 220 F.;
Menen door Jan Dhondt, 36 pp., 11 pl., 155 F. Pro Civitate, Brussel, 1965.
Lodewijk XIV liet talrijke maquetten uitvoeren van Franse en buitenlandse vestingen,
die door Vauban of door zijn navolgers waren aangelegd. Hieronder waren de
huidige Belgische steden Aat, Bouillon, Charleroi, Doornik, Ieper, Menen, Namen,
Nieuwpoort en Oostende. Tot onder de regering van Napoleon III werd de
verzameling aangevuld. Aldus ontstonden de maquetten van Oudenaarde en het
fort De Knocke kort na hun inname door de Franse troepen in 1744-45, terwijl de
maquette van Antwerpen in 1832-34 werd gemaakt, na de bezetting van de vesting
door Maarschalk Gérard. Deze maquetten zijn gemaakt op de schaal 1: 600, zodat
één km van de stad 1,66 m op de maquette beslaat. Zij worden bewaard in het
‘Musée des Plans-Reliefs’ (Hotel National des Invalides) te Parijs, maar werden
nooit aan het publiek getoond.
Het Centrum Pro Civitate heeft een merkwaardig boek uitgegeven met talrijke
foto's van elk van deze twaalf maquetten; tevens staat een luchtfoto van de
hedendaagse stad afgedrukt tegenover de beantwoordende foto van de maquette,
zodat men duidelijk kan zien hoe de aanleg en de gebouwen van een stad sinds
twee, drie eeuwen zijn veranderd. Een historische uiteenzetting over de stad en
verklarende noten bij de platen geven alle gewenste uitleg. Noteren wij nog dat het
ingebonden boek van 362 bladzijden en 124 illustraties te koop is voor 2.450 F.,
maar dat ook de niet ingebonden map van elke afzonderlijke stad, met het voorwoord,
de algemene inleiding en de bespreking van het plan der stad te koop is tegen een
prijs variërend tussen 155 en 280 F., naar gelang het aantal bladzijden tekst en
illustraties. Wij kunnen dit initiatief van Pro Civitate en ook de afwerking van de
uitgave niet genoeg prijzen.
M. Dierickx

Biografie
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Sven Stolpe Dag Hammarskjöld geestelijk profiel Vertaling uit het
Zweeds door Drs. R.F. M. Boshouwers, Paul Brand,
Hilversum-Antwerpen, 1965, 122 pp., Fr. 110.
Dit boek is een getuigenis van het zoeken naar de zin en de roeping verborgen in
ieders leven. Achter het rijkgevulde ambtenaarsleven van deze diplomaat gaat een
diepe inwendigheid schuil. Enkelen hebben Hammarskjölds innerlijke persoonlijkheid
reeds ontdekt bij het lezen van zijn dagboek. S. schetst nu de evolutie van dit
geestelijk avontuur. Doorheen de ervaring van de eenzaamheid gaat hij de
ontwikkeling na van een gereserveerde en fijne estheet, die zich een opdracht en
taak bewust wordt en tenslotte over de angst heen in de rust van God uitmondt: ‘Hij
kwam dus - de dag dat het verdriet klein werd’. En merkwaardig is, dat hij - zodra
hij zijn roeping heeft leren kennen - weet, dat de ‘weg van de roeping eindigt op het
kruis’. ‘Dat weet iedereen’, zegt hij, ‘die zijn bestemming binnen gegaan is’. De
eenzaamheid, eerst een eerbied tegenover de andere, dan een wanhoop en een
vlucht, is op het einde van zijn leven, het besef van ‘dienst en liefde in ware
zelfvergetenheid’. Cfr. Streven, december 1965, p. 218 ss., De mythe rond Dag
Hammarskjöld, door R.F.M. Boshouwers.
B. Van Dorpe
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J. Vieujean
L'abbê Henri Delsaute, prêtre de Jésus
Casterman, Doornik, 1965, 192 pp., ing. F. 90.
Voor ons ligt het leven van een priester van het bisdom Luik, pastoor van een
Vervierse parochie, overleden in 1963 op 66-jarige leeftijd. Aan de feiten te oordelen
moet het een merkwaardig man geweest zijn. Als we bedenken dat hij reeds in 1939
een altaar ‘facie ad populum’ liet installeren, reeds oecumenische bijeenkomsten
met protestanten organiseerde en gedurende de oorlog van zijn bisschop een
vermaning en 1000 frank kreeg omdat hij alles, zelfs zijn brood, weggaf. Dat laat
ons een zeer apostolische instelling, een scherp theologisch inzicht en een diepe
caritas veronderstellen. Maar de toon waarin het werk geschreven is, ligt ons minder.
Het doet denken aan de heiligenlevens uit de 19e eeuw, waarin de ‘held’ reeds
heilig ter wereld komt, opgroeit in een familie die een aards paradijs is, en even
heilig zijn leven eindigt als het begonnen is. Deze toon doet afbreuk aan de moed,
de geloofsgroei, die we wel kunnen veronderstellen, maar waarover we niets te
lezen krijgen. Het heeft meer weg van een lofdithy-rambe dan van een echte
levensbeschrijving.
S. Wellekens

Aimé Roche
Charles de Foucauld, le prophéte de la pauvreté
Edit. du Chalet, Lyon, 1965, 125 pp., geb. N.F. 7,80.
Een korte, raak en levendig geschreven biografie, voor een eerste kennismaking
met de F. uitermate geschikt, gevolgd door 30 bladzijden goede uittreksels uit zijn
geestelijke geschriften en brieven.
G. Neefs

Literatuur
Willem Brandt
Verzamelde Gedichten
Querido, Amsterdam, 1965, 244 pp., f 19,50.
Bij de zestigste verjaardag van Willem Brandt verscheen diens sinds 1937
gepubliceerd dichtwerk in één band. B. heeft jarenlang in Indonesië gewoond, en
de ervaring van de tropennatuur tezamen met het heimwee naar Holland, of naar
Indië als hij in het vaderland was, vormen de thematiek van de meeste van zijn
gedichten. B. is een conservatief dichter; zijn verzen zijn meestal afgerond,
traditioneel van vorm. Typisch voor B. zijn de vele nieuwvormen en een uiterst barok
taalgebruik; niet zelden verloopt het vers in ongeloofwaardige retoriek. Topzwaar
aan kleurrijke, pralende woorden, opgelegd dichterlijk van woordkeus, missen B's
gedichten vaak de kracht om de inspiratie van de dichter op de lezer over te brengen.
In de meeste gevallen blijft deze een nuchtere buitenstaander.
Van der Stap
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Max Wehrli
Wert und Unwert in der Dichtung
Jakob Hegner Verlag, Köln & Olten, 1965, 48 pp., D.M. 3.80.
De literatuurwetenschap ontkomt er niet aan een waarderende wetenschap te zijn.
Zij is wetenschap voor zover zij beschrijvend, ordenend en interpreterend het
materiaal laat spreken. Haar object is echter geen hermetisch afgesloten ding. Elke
interpretatie ontsnapt aan het raam van de tekst. De wisselende waardering die een
kunstwerk toevalt berust niet op vergissingen van de critici, maar is een noodzakelijk
gevolg van de historiciteit van het kunstwerk. De auteur rekent af met de mythe van
de ‘eeuwige’ waarde van de kunst en het literaire Darwinisme. Het werk is betrokken
op andere werken en op de lezer. Dit brengt polyvalentie en een ‘Kontinuum der
Reflexion’ met zich mee, wat echter niet wil zeggen dat de beoordeling van kunst
op willekeur berust. Het kunstwerk zelf is het brandpunt van zijn interpretaties. Het
publiek helpt het kunstwerk voltooien. Dat wil zeggen dat het literaire werk méér is
dan het werk zelf: het is een systeem van betrekkingen, weerspiegelingen, krachten;
het is open; het staat niet alleen in een literaire traditie maar in het geheel van het
menselijke Zijn en Moeten. Daarom is ook de ethiek niet vreemd aan het ‘Spektrum
der Kritik’. Evenals de lezer zal ook de beoefenaar van de literatuurwetenschap zich
moeten engageren. De beknoptheid van het werkje wordt ten dele opgeheven door
de bondigheid van uiteenzetten en argumenteren van de auteur. Het gaat bovendien
vergezeld van een korte literatuuropgave betreffende dit onderwerp.
Paul Koch
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Luise Rinser
Dagboek uit de gevangenis
H.P. Leopolds Uitgeversmij. N.V., 's-Gravenhage, 1964, 204 pp., f 8.90.
Van de bekende Duitse romanschrijfster Luise Rinser verscheen vlak na de Tweede
Wereldoorlog haar Gefängnistagebuch. In een betrekkelijk uitvoerige inleiding wordt
niet alleen de eerste druk van 1946 verantwoord (‘Alle dingen die krachtdadig uit
het geheugen van de mensheid worden verbannen, komen op een dag weer met
kracht omhoog en stellen hun eisen’), de schrijfster motiveert daarin ook haar
toestemming tot een heruitgave, na een weigering van vrijwel 20 jaar, vanuit het
inzicht dat er geen toekomst bestaat die men van het verleden kan losscheuren.
Het dagboek zelf, in het geheim door Luise Rinser bijgehouden tijdens haar verblijf
in een strafgevangenis der Nazi's, is noterenderwijs in een droge stijl geschreven:
het leven teruggebracht tot zijn meest elementaire voorwaarden. Tussen de regels
door is in het dagboek te lezen wat de schrijfster in haar voorwoord expliciet
formuleert: ‘het ontstaan van een geheel nieuwe realistische liefde tot de mens zoals
hij is en niet zoals hij moet zijn, of zoals ik hem wilde zien; pas in de vernederde
mens leerde ik de mens als zodanig kennen en ervan houden’. Zoals reeds uit de
citaten blijkt, is het Nederlands van de geautoriseerde vertaling door Ruth Wolf niet
geheel vlekkeloos, doch om zijn nobele menselijkheid is dit Duitse oorlogsboek ook
in Nederland zeker welkom.
E. van Tartwijk-Smals

Maria Rosseels
Ik was een Kristen
Contact, Amsterdam, 1965, 438 pp., f 14.50.
Na De dood van een non (cf. Streven, mei 1965, p. 834) heeft de Nederlandse
uitgever nu ook Ik was een Kristen opnieuw uitgegeven. Schr. schuwt het niet,
weidse problemen in romanvorm te behandelen. Zo heeft ze in dit boek de historie
van de ondergang van het Romeinse rijk tot achtergrond gemaakt van de
geloofstwijfels en de geloofsgroei van de hoofdpersoon Alexander Aurelius, Romano
di Roma en christen. Hoewel het boek boeiend is - vooral de persoon van Julianus
de Afvallige wordt met grote sympathie en invoelen getekend - ontkom ik niet aan
de indruk, dat Schr. een te uitgebreide problematiek aangepakt heeft. Bij een man
die vanaf zijn vroegste jeugd overgevoelig is en aan twijfels onderhevig ligt het niet
voor de hand dat hij zijn beste vriend vermoordt ter verdediging van het christendom.
Het hele christendom van deze man komt niet voldoende uit de verf. Dit neemt niet
weg dat er intrigerende beschrijvingen staan over figuren als Ambrosius, Augustinus,
Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomos, om van de vele keizers,
keizerinnen en rijksgroten nog maar te zwijgen. De uitgebreidheid van de stof heeft
schade berokkend aan het uitbeelden van de hoofdpersoon. Indien Schr. zich beperkt
had tot de ontwikkeling van Julianus en Alexander Aurelius zou het boek
waarschijnlijk een sterker geheel geworden zijn. Maar men kan respect hebben en daardoor het boek met interesse lezen - voor de fundamentele problematiek van
de geloofsvisie en geloofsbeleving, gezet in het rumoerige kader van een stervend
Romeins Rijk.
G. Adriaansen
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Deutsche Barockforschung
Hrg. R. Alewyn, Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1965, 466 pp., D.M. 19.80.
In de reeks ‘Neue Wissenschaftliche Bibliothek’ is, in de sectie ‘Literaturwissenschaft’,
een eerste deel verschenen dat samengesteld wordt uit historische opstellen, die
thans voor het merendeel onbereikbaar zijn, maar die door hun precieze selectie
een uitstekend beeld oproepen van de revolutionair-filologische studie die zich niet
langer met het overgeleverde beeld tevreden stelde en nieuwe banen insloeg. Deze
principieel nieuwe kijk blijkt reeds uit de compositie van deze bundel, die
achtereenvolgens de collectieve geesteshistorische ontwikkeling, de bewegingen
en figuren, de samenleving en de stijl en structuren nagaat om te sluiten met een
ongemeen boeiend discussie-hoofdstuk. Beginnend met een alles omverwerpen
van de trouwe begrippen, bouwen de auteurs (stuk voor stuk grote namen uit de
recente Duitse filologie) nieuwe ideeën en analyses op, die wel niet tot een sluitend
geheel samenvallen maar alle zonder onderscheid verfrissende en vernieuwende
benaderingen van de zo complexe barok-problematiek aandurven. De opzet alleen
reeds van deze serie, vergeelde bijdragen in een stimulerend-polemisch geheel
samenbrengen, doet uitkijken naar de volgende bundels.
C. Tindemans
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Werk van nu
Manteau, Brussel/Den Haag, 1965, 165 pp., f 2.90.
In een Marnix pocket geven een aantal Vlaamse schrijvers een karakteristiek van
zichzelf en een specimen van hun werk. De auteurs zijn: Dirk de Witte, Paul Snoek,
Clem Schouwenaars, Ward Ruyslinck, Jos Vandeloo, Frans de Bruyn, Jan
Walravens, Jan van den Weghe, Johan Daisne, Karel Jonckheere en Maurice
Roelants. Gemakkelijk voor een eerste kennismaking.
G. Adriaansen

Max Dendermonde
Een blauwe maandag op aarde
Roman. Querido, Amsterdam, 1965, 348 pp, f 15,90.
Max Dendermonde, auteur van o.a. het veelgelezen boek De wereld gaat aan vlijt
ten onder, beschrijft in zijn jongste roman één dag uit het leven van de gewezen
wijnhandelaar en de nu gefortuneerde hotelhouder Leonard Jellinck. Elke maandag
trekt Jellinck, zakenman en avonturier in enen, uit de provincie naar de hoofdstad
voor zijn zaken en zijn plezieren. In die ene, in het boek beschreven maandag wordt
Jellincks hele vroegere leven gecomprimeerd, het groeit op die dag ook naar zijn
einde. Werd voor Jellinck elke provinciale week geïntensiveerd door een
Amsterdamse begindag, op die ene, laatste maandag trekt heel zijn leven zich
samen tot in de voltooiing door de dood; vanuit dit einde blijkt zijn leven een blauwe
maandag op aarde. Dendermonde staat te boek als een goed verteller; in deze
roman vertelt hij te goed: te veel en te mooi. Om in die ene laatste dag van zijn
hoofdpersoon diens hele leven te kunnen samenpersen, maakt de schrijver
overvloedig gebruik van flashbacks en om diens dood te laten voorvoelen op deze
dag van intens leven, zet hij vele prospectieve tekens uit in zijn verhaal; om het
karakter van zijn hoofdpersoon te doorlichten, laat de auteur door een welwillend
toeval op die ene dag de nodige nevenfiguren aanvoeren en om het gecompliceerde
van Jellincks karakter te doen uitkomen, betimmert hij zijn verhaal met stevige
bijmotieven. Een der belangrijkste daarvan is Jellincks grote liefde voor Amsterdam,
voor de auteur gelegenheid tot vele ‘mooie’ beschrijvingen van de hoofdstad. Door
deze veelheid van technieken, personen, motieven en beschrijvingen verliest de
vertelling aan vaart en dreigt de lezer het zicht op de hoofdpersoon te verliezen.
Dendermonde wilde in deze roman te veel en bereikte daardoor te weinig; het geheel
verdrinkt in de, soms voortreffelijke, delen. Ook een roman kan aan vlijt ten onder
gaan.
F. van Tartwijk

C.J. Ooms-Vinckers
De dans boven het ravijn
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1965, 216 pp., f 9,90.
In dit boek, dat men als een vervolg kan lezen op Het huis met de twee lampen (cf.
Streven, jan. 1965, p. 409) maar dat ook best op zichzelf gelezen kan worden, wordt
in de figuur van een nog jonge negerin (18), die echter al een hele geschiedenis
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achter de rug heeft, het conflict getekend tussen de Afrikaanse mens met zijn
vooroordelen, zijn stam- en clanbindingen, zijn wantrouwen tegenover de blanken
en het pogen van de blanken om de zwarten tot een beter bestaan te brengen. Wat
er aan exploitatiezucht onder de blanken heerst, komt in dit boek niet zo tot uiting,
de ‘witmensen’ bedoelen het hier goed, maar verstaan de negers vaak niet. Daardoor
wordt de situatie enigszins gesimplificeerd. Maar in de lotgevallen van de
hoofdpersoon Afua voelt men de ontwikkeling die de negers, niet zonder hevige
innerlijke stormen, doormaken. Meestal lijdt het boek niet onder de these die S. wil
verdedigen. Het is werkelijk tot een roman geworden.
G. Adriaansen

Marcel Reich-Ranicki
Literarisches Leben in Deutschland
Kommentare und Pamphlete.
Piper Verlag, München, 1965, 295 pp, D.M. 12.80.
Geboren in Polen, gymnasiast in Berlijn, overlevende van het Warschause ghetto,
bleef de nu 45 jaar oude schrijver tot 1958 in de Poolse hoofdstad, aanvankelijk als
nauwelijks getolereerd literatuur-criticus en lector voor Duitse leterkunde, later
ambteloos en uitgerangeerd. Sinds 1959 is hij in Hamburg als vaste medewerker
aan het weekblad Die Zeit verbonden. Het onderhavige werk, een bundeling van
vijfenzestig tussen 1961 en 1965 in Die Zeit verschenen kritische kanttekeningen,
houdt zich niet zozeer met de hedendaagse Duitse literaire produktie zelf bezig de opstellen daarover zijn in een eerdere band Deutsche Literatur
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in West und Ost te vinden - als wel met het reilen en zeilen van het literair milieu.
Altijd aan de hand van een actuele gebeurtenis komen kwesties ter sprake als:
letterkunde en maatschappij, letterkunde en politiek, ‘Gruppe 47’, literatuurprijzen,
schandaaltjes, etc. Hoewel men met de visie van de schrijver niet altijd kan
instemmen, heeft dit prettig leesbare boek als voortreffelijke eigenschappen: de
snedige stijl, de ondanks indringende kritiek evenwichtige houding tegenover zowel
Oost- als Westduitse literatuur, de duidelijke voorliefde voor geëngageerde literatuur
met gelijktijdige afwijzing van alle excessen naar links en naar rechts. Kortom, dit
boek is het werk van een man die de functie van een waar criticus: het literair
geweten van de dichters en romanciers te zijn, op een in Duitsland bijna unieke
wijze vervult.
Th. van Oorschot

Toneel
Le lieu théâtral à la Renaissance
Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1964,
532 pp., 98 FF.
Resultaat van de studiedagen van Royaumont (maart 1963), houdt deze collectie
voordrachten zich bezig met de studie van de scenische ruimte (zowel schouwburg
als toneel) tijdens de renaissance, meer precies de periode 1470-1640. De structuur
van deze bundel valt uiteen in drie delen gebaseerd op benaderingsprincipes: het
theater in Italië, het theater buiten Italië met on-Italiaanse vormen en het theater
buiten Italië met de Italiaanse scène en schouwburg. Vooral het eerste deel is sterk
theaterhistorisch-technisch met reprodukties van plattegronden en bouwplannen,
die de nauwkeurige voorwaarden documenteren, geschakeerd naar de verschillende
ontwerpers en steden, zelfs naar de aard der opvoeringen. Buiten Italië werd er
echter ook geacteerd zonder perspectivische ruimte en zonder het illusiebeginsel,
vooral in Duitsland (dat zijn meest bekende specialisten als H. Kindermann, G.
Schöne en C. Niessen heeft afgevaardigd), maar ook Spanje, Engeland (referent
R. Southern), Frankrijk en de Nederlanden (referent W. Hellinga over de
Gijsbrecht-traditie) ontwikkelen eigen vormen. De Italiaanse vormgeving heeft het
echter in heel Europa gehaald en de oorzaak, evolutie en afwijkingen ervan worden
ook voor de diverse landen achterhaald (De Leeuwe over de Jan Vos-methode).
Zonder dat strikt-nieuwe bevindingen gepresenteerd worden, vormt het boek een
keurig volledig geheel dat tot verder onderzoek en kritisch afwegen aanzet, nu de
verschillende tendensen zo bloot naast elkaar worden geplaatst.
Theaterwetenschappelijk daarom van de grootste betekenis.
C. Tindemans

Bernard Shaw
The Complete Plays 1404 pp.
The Complete Prefaces
948 pp., Paul Hamlyn, London, 1965, ieder deel 35/.
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Shaws toneelwerk in één deel: dit leek wel een onmogelijke onderneming, maar
dank zij een vernuftige editietechniek is het dan toch gebeurd, al blijft het een hele
vracht torsen. De vraag echter of Shaw, van wie ons hier geen enkel flardje
dramatisch geschrijf gespaard bleef, met deze confrontatie gediend werd, is nogal
pijnlijk. Een aantal stukken zijn ontstellend taai geworden en verdragen de lectuur
moeilijk of helemaal niet meer. Dat pleit voor zijn theatervisie, want de meeste van
deze verdorde lappen doen het bij een geïnspireerde regie nog goed. Het meest
bekende trade-mark van S., zijn cynisch demasqué van een z.i. holle maatschappij,
is metterdaad achterhaald en vele schoten gaan in het ijle. Dat neemt niet weg dat
een aantal discussiemomenten boeiende lectuur vormen en dat bepaalde fragmenten
een autonoom karakter bezitten, dat binnen en buiten het respectieve drama tijdeloos
is gebleven. Destijds werden Shaws voorwoorden, lijvig als grondige filosofische
tractaten, maar kwalijk ontvangen. Het ziet er echter naar uit dat deze ‘prefaces’
niet zo erg door de tijd worden getekend: ze zijn steeds gecomponeerd vanuit een
principiële discussiehouding, ze reageren niet op voorbijgaande tijdsverschijnselen,
maar gaan uit van een elementair-menselijke en sterk intellectualistische behoefte
om de weg te tonen. Zowel voor de auteur als voor zijn samenleving bewaren ze
hun documentaire waarde, ze blijven aanspreken door hun dialectische vorm, door
hun speelsheid en tevens door hun ideeënrijkdom. Dat deze gedurfde editie een
nieuwe Shaw-exegese niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk maakt, moge een
van de resultaten zijn.
C. Tindemans
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Kunst
Grosse Zeiten und Werke der Architektur
8. Vincent Scully Jr.
Moderne Architektur
124 pp., 151 afb., 28 D.M.
10. Donald Robertson
Architektur Amerikas vor Kolumbus
128 pp., 122 afb., 28 D.M.
11. John Hoag
Architektur des westlichen Islams
124 pp., 137 afb., 28 D.M.
12. William Alex
Architektur der Japaner
116 pp., 154 afb., 28 D.M.
Otto Maier Verlag, Ravensburg.
Met deze vier delen is de Amerikaans opgezette serie Grosse Zeiten und Werke
der Architektur voltooid. Ze stelt tegenover een vrij uitgebreide voorstelling van de
westerse architectuur, die haar aanvang neemt in het antieke Griekenland en gaat
tot op onze dagen, een meer beknopte geschiedenis van de gelijktijdige
buiten-europese bouwkunst. Het deel van Scully over de moderne bouwkunst sluit
de evolutieschets van de westerse architectuur op waardige wijze af met een boeiend
essay waarin hij de moderne architectuur als een architectuur van de democratie
typeert. De Duitse uitgever meende een waarschuwend woord aan dit essay te
moeten laten voorafgaan. Hier en daar kan het natuurlijk wel anders genuanceerd
worden. Maar het blijft een fundamentele bijdrage tot het inzicht in de architectuur
van deze eeuw. Tegenover de westerse evolutie in acht staat dan de buiteneuropese
in vier delen. Nelson Wu's studie over de architectuur in China en India is reeds
vroeger verschenen. Hier signaleren we Robertson's samenvattende studie over
de Amerikaanse architectuur voor Columbus, d.w.z. de tempels, pyramiden, paleizen,
steden van Centraal Amerika en het Andesgebied voor de komst van de
Spanjaarden. De illustratie bevat naast foto's van de indrukwekkende ruïnes vele
plattegronden en reconstructies. John Hoag heeft het over de architectuur van de
westelijke Islam. In zijn inleiding beschrijft hij de verschillende opvatting van moskee
en paleis, geeft dan een overzicht van de ‘formbildende Jahre’ en typeert de
daaropvolgende regionale ontwikkelingen in Spanje, Noord-Afrika, Egypte, Turkije.
Het laatste deel over Japan is van William Alex. Zoals in de overige delen van de
reeks wordt architectuur niet als een autonome vorm behandeld, maar als de meest
volledige en directe expressie van een bepaalde cultuur, in dit geval van een cultuur
waarin de band tussen architectuur en leven bijzonder bewust is geworden. De
evolutie van de pre-columbiaanse en islamitische architectuur is sedert lang
afgebroken. Die van Japan zet zich door tot op onze dagen, zonder een echte breuk
te vertonen. De afstand tussen de Europese en buiten-Europese evolutie wordt hier
overbrugd in het werk van een indrukwekkende groep dynamische architecten. Elk
van deze boeken, volgens eenzelfde patroon samengesteld, kan op zichzelf als af
beschouwd worden. Alle samen vormen ze een belangrijke geschiedenis van de
architectuur.
G. Bekaert
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Cesar Ortiz-Echagüe
La arquitectura espanola actual
Ediciones Rialp, Madrid, 1965, 118 pp., geïll.
Cesar Ortiz-Echagüe, een jonge Spaanse architect, geeft met dit goedgemaakte
boekje over de hedendaagse architectuur in Spanje een nieuw bewijs van zijn wil
om de communicatiegrens tussen zijn land en de rest van de wereld op te heffen.
Na een korte inleiding over de voorlopers en het algemene klimaat van de moderne
architectuur in Spanje, laat hij in een twintigtal voorbeelden zien hoe de jongeren
een levendige, intelligente en fantasierijke bouwkunst weten te realiseren.
G. Bekaert

Photo Fiap 1966
C.J. Bucher, Luzern, 144 pl., geb. Zw. Fr. 32.
Photo Fiap is een uitgave van de Fédération Internationale de l'Art Photographique.
Het woordje Art in die naam kenmerkt het doen en laten van deze federatie. De
uitgevers beschouwen de fotografie als een kunst. Zij doen dat op een intelligente
wijze, zodat ze, principieel althans, geen enkele vorm van fotografie, ook niet de
life-fotografie, artistieke mogelijkheden ontzeggen. Maar het feit alleen dat ze bewust
de ‘kunst’ naar voren halen tekent hun denkrichting. Deze wordt in het nieuwe
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foto-jaarboek met de beste foto's ingezonden voor de wereldbeker voor fotografie
extra duidelijk geïllustreerd. Als men echter eenmaal in die gerichte visie op de
fotokunst is gekomen, kan men van het boek niets dan goeds meer zeggen. De
foto's zijn stuk voor stuk voortreffelijk. De samenstelling ervan is, ook al volgt ze
alfabetisch de namenlijst van de bij Fiap aangesloten landen, gevarieerd. Foto's
noch samenstelling hebben iets gezochts of opvallends. Als er iets opvallends is
aan dit boek dan is het, zoals bij alle uitgaven van Bucher, de uitzonderlijke
technische verzorging.
G. Bekaert

Gerhard Ulrich
De Wereld van de Schilderkunst
Een praktische handleiding voor kunstliefhebbers
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1965, 302 pp., rijk geïll., 395 Fr.
Een man en een vrouw en tussen hen in als een vraag de stromijten van Van Gogh!
Deze iets te brave voorstelling op de stofwikkel vat het boek van prof. Ulrich
betrekkelijk goed samen. Dit neemt immers alle vragen op die in de omgang met
de schilderkunst kunnen gesteld worden. Ze zijn min of meer in drie hoofdstukken
geordend: 1: de kunstliefhebber, van het bekijken tot het bezitten van een schilderij;
2. het werk, van het beeldend element tot de techniek; 3. kunst en kunstenaar, van
persoonlijkheid tot genre. Door zijn directe antwoorden, die voor iedereen toegankelijk
zijn zonder simplistisch of onwaar te worden, haalt Ulrich de schilderkunst uit haar
betrekkelijke isolatie, en zonder zich om kunsthistorische of kunstkritische
begrenzingen druk te maken, laat hij het werk zelf zien. De vele (maar al te kleine)
illustraties spelen een grote rol in dit boek, dat via een omweg met heel wat
vooroordelen afrekent.
S. Heester

Richard Biedrzynski
Farbfenster grosser Kathedralen
Buchheim Verlag, Feldafing, 1965, 15 pp., geïll., D.M. 4.80.
Wanneer men de prachtige ramen ziet van de grote, oude kathedralen, krijgt men
de indruk, dat de middeleeuwse kunstenaar aan de muur doorschijnende tapijten
heeft opgehangen. De hoge, stijlvolle wanden der kerken worden er op even
waardige wijze door versierd en veredeld. Europa telt nog vele oude kerken met
fraai gebrandschilderd glas. In dit boekje is een keuze bijeengebracht van
verschillende beroemde maar ook minder bekende produkten op dit gebied, uit
kerken van Frankrijk en Duitsland. Het is slechts een kleine, maar zeer goede keuze,
die een sterke indruk geeft van de rijkdom aan glas, die deze kerken herbergen. De
inleidende tekst vertelt ons interessante bijzonderheden over de techniek, die men
toepaste. Veel bleef uit de aard van de zaak, een geheim, dat alleen de vakman
kende. Door dit boekje komt die schone kunst ons toch meer nabij. Een zeer fraaie
uitgave van Buchheim!
C. de Groot
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Varia
Alec Nove
De Sovjet-economie
Aula, Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1965.
Hoewel de Sovjet-economie met name door de theorieën van de Russische
hoogleraar Libermann danig in beroering is gekomen, blijven de beginselen toch
hetzelfde. Aan de basis van het Russische economische denken ligt nog steeds het
principe: geen privé-bezit van produktiemiddelen. Een dergelijk beginsel moge al
eenvoudig klinken, in de praktijk brengt het veel ingewikkelde consequenties met
zich mee. Alec Nove geeft met zijn uitgebreide studie van de Sovjet-economie een
helder inzicht in de problematiek van het Russische economische denken. Hij
oordeelt weinig, doch is er vooral op uit te beschrijven hetgeen gedacht en gedaan
wordt. Bij een korte - té korte - confrontatie met de Westerse economie blijkt Nove
een objectief waarnemer, die bij voorbeeld tot de constatering kan komen, dat het
Sovjet-voorbeeld voor de ontwikkelingslanden bijzonder aantrekkelijk kan zijn. Nove
schreef zijn - Engelse - boek in 1961. De theorieën van Libermann waren toen nog
slechts in statu nascendi en Nove is er zo goed als aan voorbij gegaan. Zelfs knappe
economen kunnen niet altijd de economische ontwikkeling voorzien. Niettemin is
het boek van Nove een uitstekende en tevens uitvoerig gedocumenteerde basis
voor hen die zich in de Sovjet-economie willen verdiepen. Bovendien
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bezit Nove de aan veel economen eigen goede kwaliteit, dat hij over zwaarwichtige
problemen op begrijpelijke wijze kan schrijven.
J.P. Schuyf

Drs. A.H. van den Baar
Russisch-Nederlands woordenboek
Aula, Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1965.
De Russische taal kan zich de laatste jaren ook in Nederland in een bijzondere
belangstelling verheugen. Het aantal - meestal niet bijzonder goede - leer- en
studieboeken over dit taalgebied schiet ook ten onzent als paddestoelen uit de
grond. De serieuze student was tot nu toe voor een goed woordenboek eigenlijk
aangewezen op Russische uitgaven, die natuurlijk wel wat het Russisch, maar niet
altijd wat het Nederlands betreft voldeden. De Nederlandse uitgave van een
Russisch-Nederlands woordenboek kan dan ook van harte worden toegejuicht. De
opzet is nog bescheiden - 17.000 trefwoorden -, maar hopelijk zal de samensteller,
die achteraan ook een uitstekend grammaticaal overzicht schreef, in de toekomst
de woordenschat aanmerkelijk kunnen uitbreiden. Voordien hopen wij eerst echter
een Nederlands-Russisch woordenboek met dezelfde opzet te mogen begroeten.
J.P. Schuyf

Heinz Bergschicker
Berlin - Brennpunkt deutscher Geschichte
Eine Bild-dokumentation
Deutscher Militärverlag, Berlin, MDN 28,50.
‘Wie het Berlijn van vandaag wil begrijpen, moet Duitslands verleden kennen. Er is
in deze stad veel, wat onbegrijpelijk schijnt te zijn. Het Berlijn van vandaag is de
consequentie van de Duitse politiek van de laatste eeuw’. Dit beknopte voorwoord
in het fotoboek van Oost-Berlijn bevat een tragische waarheid. Een historische
waarheid ook, die de samensteller met talloze foto's uit het verleden aanschouwelijk
tracht te maken.
Het fotoboek, dat goed verzorgd is, is een Oostduitse uitgave. Het geeft dus de
Oost-duitse visie weer, die overigens niet meer of minder subjectief is dan de
Westduitse. Het is daarom goed er kennis van te nemen. Eén ding wordt uit dit boek
duidelijk: De Duitse Demokratische Republiek bestáát, of men dat nu erkent of niet.
En die DDR heeft deel aan hetzelfde verleden, waaronder ook West-Duitsland
gebukt gaat. Dat zulk een verleden op verschillende wijzen ‘bewaltigt’ kan worden,
is eenieder duidelijk. Wie met enig begrip de Oostduitse visie in woord en beeld aan
zich voorbij laat trekken, zal moeten erkennen, dat behalve de zwakke plekken ook
hier een zekere waarheid ligt. En men raakt er dan als buitenstaander van overtuigd,
dat de echte waarheid ook hier in het midden ligt. Dit Oostduitse fotoboek is derhalve
een waardevolle tegenhanger voor de talloze publikaties die ons door Bonn in de
hand worden gedrukt.
J.P. Schuyf
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Igor Cornelissen, Ger Harmsen en Rudolf de Jong
De taaie rooie rakkers
Een documentaire over het socialisme tussen de wereldoorlogen. Ambo,
Utrecht, 1965, 318 pp., f 8,90.
Dag- weekbladen zijn indertijd (eind juli-augustus 1965) zeer uitvoerig geweest in
hun, als bericht van verschijnen bedoelde besprekingen van De taaie rooie rakkers.
Plaatwerk en tekst werden zowel rijkelijk gereproduceerd als becommentarieerd.
Men mag dus veronderstellen dat de kwaliteiten van het boek over het algemeen
voldoende bekend zijn, evenals de karakteristieke verschillen met voorgaande
documentaires, als Uit het rijke Roomsche Leven en Het beeld der vad'ren. Aan
een nieuwe bespreking bestaat op dit moment zeker geen behoefte. De volgende
opmerkingen zijn daarom slechts bedoeld als memoriepost, een opfrissen van een
misschien wat vervaagd beeld.
1. Het boek geeft een levendige indruk van de diepe kloof, die de ‘linksen’ scheidde
van de ‘bourgeoisie’.
2. Het laat zien, hoe traag en moeizaam het proces verliep van integratie van de
arbeidersklasse in de bestaande maatschappij, zowel door de revolutionaire traditie
van de linkerzijde zelf als door het onbegrip en de anti-houding van regeringen en
burgerij.
3. De documentaire weerspiegelt de gehele rode bevolkingsgroep:
sociaal-democraten, linkse socialisten, communisten, trotskisten, syndicalisten en
anarchisten. Het is het goed recht van de samenstellers, meer de fundamentele
tegenstelling tussen ‘Kapitaal en Arbeid’ te willen belichten dan de rode broederstrijd
(p. 12), maar bij de behandeling van concrete onderwerpen schept dat soms
verwarring. B.v. inzake de muiterij op ‘De Zeven Provinciën’ was de SDAP het eens
met de regering, dat deze ontoelaatbaar was, al
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keurde zij de wijze waarop de rebellie onderdrukt werd, af en al waren er binnen de
partij tegenstrijdige geluiden hoorbaar. (Vgl. H.M. Ruitenbeek: Het ontstaan van de
Partij van de Arbeid, Amsterdam, 1955, p. 36).
4. Voor een beter inzicht in de betekenis van sommige socialistische initiatieven
was het wenselijk geweest, bepaalde aspecten ervan nader toet te lichten. Het ‘Plan
van de Arbeid’ b.v. was meer dan een poging, de ellende van de werkloosheid te
bestrijden; het was tevens een bewijs van de ontwikkeling van de SDAP van
arbeiderspartij naar volkspartij. (Zie de tekst van het lied op p. 92).
5. Het boek mag niet beschouwd worden als een historische monografie. Een
gedocumenteerde en aaneengesloten beschrijving van de Nederlandse socialistische
arbeidersbeweging in de tijd tussen de wereldoorlogen bestaat zelfs nog niet. Dat
men zich dit gemis na lezing van De taaie rooie rakkers pijnlijker dan ooit realiseert,
moet niet de geringste verdienste genoemd worden van deze documentaire.
N. Bootsma

Peter Fryer
The Birth Controllers
Secker and Warburg, London, 1965, 384 pp., 42 sh.
De geschiedenis van een eeuw geboorteregeling in de Angelsaksische landen wordt
door Peter Fryer in dit boek beschreven. De auteur is geen specialist op dit gebied,
maar van huis uit journalist die ondermeer een paar grotere werken op zijn naam
heeft staan over Portugal en de Hongaarse opstand. Dit zeer uitvoerig
gedocumenteerde boek bestaat grotendeels uit biografieën. De kerkelijke autoriteiten,
de burgerlijke magistraten en de massa van de medici zijn pas laat gaan bevroeden
wat voor kwesties er aan de hand en wat voor ontwikkelingen er aan de gang waren.
Het leven van de eerste voorvechters van de geboorteregeling is dan ook een
aaneenschakeling van processen en veroordelingen. Daarbij komt nog dat zij vrijwel
allen zijn te rekenen tot de vrijdenkers. Vaak waren het nog socialisten op de koop
toe. Maar het waren niet van die simpele ondermijners van de moraal en de
volksgezondheid als men hen tot ver in onze eeuw en met name buiten hun milieu
heeft willen afschilderen. Hun ‘idealen’ zijn op zijn minst brandende vragen voor
iedereen geworden van welke levensovertuiging ook. Nu ook bij katholieken de
overtuiging gaat groeien dat een gezamenlijke benadering van die vragen mogelijk
en nodig is, kan het nuttig zijn kennis te nemen van dit stuk geschiedenis dat zich
binnen de muren van de ‘tegenpartij’ heeft afgespeeld.
W. Pisa

F. de Dainville
Tourisme et Pastorale
Desclée & Cie, Doornik, 1965, 128 pp.
Weekends buitenshuis en voortdurend verlengen van de vakantie in landen in en
buiten het eigen continent hebben de moderne mens tot een soort cultuurnomade
gemaakt, op zoek naar de katharsis van de natuur of gewoonweg naar verandering.
Deze uithuizigheid, vooral op zon- en feestdagen, stelt de Kerk voor nieuwe
problemen (inzake zin en structuur van de parochiële zielzorg en de pastoraal in
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de toeristische centra, o.m. voor het horeca-personeel). In enkele korte bladzijden,
uitzonderlijk goed gedocumenteerd met kaarten en grafieken, schetst de medewerker
van Etudes, tevens Frans wetenschappelijk expert voor het toerisme, de hoofdlijnen
van het vraagstuk en opent een aantal wegen naar een oplossing. Zoals op zovele
andere gebieden wordt ook hier de behoefte aan een efficiënt werkende en de
verscheidenheid van toestanden eerbiedigende Europese bisschoppenconferentie
merkbaar.
J. Kerkhofs

Urania Universum
Wissenschaft, Technik, Kultur, Sport, Unterhaltung
Band 11. Urania-Verlag, Leipzig, Jena, Berlin, MDN 15.-.
Een Oostduitse almanak met 63 artikelen over allerlei onderwerpen kan bijzonder
interessant zijn. Niet omdat het wetenschappelijke gehalte van grote waarde zou
zijn, of omdat de auteurs zich zo bijzonder binnen de grenzen van de objectiviteit
zouden houden. Niets is immers minder waar. Want de almanak Urania Universum
is juist voor een breed lezerspubliek uitgegeven en moet dus in hoge mate
propagandistische waarde hebben. Juist dit maakt deze almanak voor Westeuropese
lezers zo interessant. Wij kunnen op deze wijze kennis nemen van de meningen
en dogma's die de lezers in het in vele opzichten nog traditioneel-stalinistische
Oost-Duitsland voorgeschoteld krijgen. Dat is ook een vorm van confrontatie. Ook
al is dit beslist niet de bedoeling van de uitgevers geweest.
J.P. Schuyf
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[1966, nummer 7]
*

De verhouding van mens tot mens volgens Emmanuel Levinas
R.C. Kwant

Het verschijnen van Totalité et infini van de hand van Emmanuel Levinas was een
verrassende gebeurtenis in de wereld van het wijsgerige denken. De schrijver genoot
weliswaar reeds tevoren bekendheid door een aantal publikaties van hoog niveau,
maar men was geneigd hem te zien als een van de vele representanten van een
bepaalde denkrichting, nl. de fenomenologische. Na het verschijnen van het
genoemde boek is dit onjuist geworden. Hoewel hierin vele fenomenologische
elementen te onderkennen vallen, biedt het toch in zulk een mate een eigen
perspectief dat de schrijver niet langer ondergebracht kan worden in een of andere
‘school’ of ‘denkrichting’. Levinas is een oorspronkelijk denker gebleken. Ik kan niet
beoordelen of het boek van Levinas epochemakend is. Ik meen echter wel te mogen
zeggen dat het een groot en belangrijk boek is, ook al weet ik niet hoe men er over
vijftig of honderd jaar over zal spreken. Ik zal eerst enkele algemene opmerkingen
maken over het boek, en vervolgens mijn aandacht wijden aan datgene wat volgens
mij het hoofdthema ervan is, nl. de verhouding van mens tot mens.
Het is bekend dat Levinas een gelovige jood is. Het is zinvol hierbij even stil te
staan, om vast te stellen hoe groot de invloed van dit kleine volk is op het wijsgerige
denken van deze tijd. Hoewel het gevaarlijk is, grote lijnen te trekken in het wijsgerige
leven van een periode, meen ik toch te mogen zeggen dat momenteel drie
stromingen overheersen; deze zijn, wanneer ik ga van oost naar west, het marxisme,
de fenomenologie, het analytische denken. Welnu, aan de oorsprong van deze drie
richtingen staan drie denkers die zijn voortgekomen uit het joodse volk, nl. Karl
Marx, Edmund Husserl en Ludwig Wittgenstein Hebben wij hier te doen met een
toeval? Wellicht mogen wij zeggen dat het gemis aan ‘situatievastheid’ disponeert
tot creatief, wijsgerig denken, ja, tot creativiteit in het algemeen. Wie met het volk
waartoe hij behoort genesteld is in een collectieve situatie, zal gemakkelijk in zijn
denken het gewicht van de situatie ondergaan. Het joodse volk werd enerzijds
geruggesteund door een oeroude en sterke traditie, en anderzijds miste het een
vaste situatie. Wellicht

*

Dit is de tekst van een lezing, gehouden door de schrijver op 14 februari 1966 voor het
Europees studie- en informatiecentrum te Antwerpen over het boek van Emmanuel Levinas,
Totalité et infini. Het verscheen bij Martinus Nijhoff in de serie ‘Phaenomenologica’, 1961.
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disponeert deze toestand ertoe zich te verwerkelijken als ‘mouvement de
transcendance’, als ‘zichzelf overstijgende beweging’.
Ik moest wel even naar voren brengen dat Levinas tot het joodse volk behoort,
omdat zijn wijsbegeerte door en door oudtestamentisch is. Hij heeft een zeer
pregnant wereldgevoel, en van het wantrouwen tegenover de wereld dat onder meer
vanwege platoonse invloed al heel gauw in het christendom is doorgedrongen, valt
bij Levinas niets te bespeuren. Hij kan zich niet met Heidegger verenigen die zegt
dat onze verhouding tot de wereld er een is van ‘Geworfenheit’; deze term geeft te
kennen dat wij ons enigermate vreemd zouden voelen in een wereld waarin wij ons
niet door eigen initiatief hebben geplaatst en waaraan wij, als een ‘Sein zum Tode’
later weer onttrokken zullen worden. Wij vernemen niets van deze geluiden bij
Levinas, die doortrokken is van het oudtestamentische wereldgevoel. Onze
oorspronkelijke verhouding tot de wereld is de verhouding van ‘jouissance’, van
genieting. De wereld is aanvankelijk nog niet een geheel van aanwijsbare dingen.
De aanwijsbare dingen ontstaan voor ons wanneer wij ons bergen in de woning en
wanneer wij in die woning dingen als eigendom binnenhalen, teneinde 't bestaan
voor morgen veilig te stellen. De wereld is aanvankelijk voor ons het ‘element’ deze term stamt, zoals bekend is, uit het griekse wijsgerige denken. Het element is
mundane werkelijkheid waarmede ons bestaan verweven is, die ons echter aan alle
zijden te buiten gaat; het heeft echter geen aanwijsbare vorm of gestalte en geen
aanwijsbare grenzen. Wij moeten hierbij denken aan het water dat wij drinken, aan
de lucht die wij inademen, aan de warmte of koelte die ons omgeeft en doordringt.
Wij bevinden ons genietend in het element en voelen ons daarin thuis. Wanneer wij
ons bedreigd voelen en ertoe overgaan ons te bergen, dan is dit niet omdat wij ons
niet in het element thuis zouden voelen, maar omdat wij datgene waarin wij ons
thuis voelen en wat ons bestaan mogelijk maakt, veilig willen stellen. Door de
genieting, aldus Levinas, komt de eerste vorm van individualisatie tot stand. De
mens die genietend in het element is, staat weliswaar nog niet als een subject
tegenover objecten, maar de genieting houdt toch al een zekere gewaarwording in,
en derhalve een bepaalde vorm van individualisatie. Die individualisatie wordt verder
ontwikkeld wanneer wij ons al wonend gaan bergen in het element.
Het oudtestamentische karakter van Levinas' wijsbegeerte komt verder naar voren
in het feit dat hij vaak de taal van de oude profeten spreekt. De andere mens wordt,
zoals wij zullen zien, aangeduid als de ‘weduwe en wees’ die vragen door ons
aanvaard te worden. Hij wordt ook aangeduid als onze ‘rechter’, omdat wij
veroordeeld zijn wanneer wij hem afwijzen. Het oordeel, waarvan het oude testament
vol staat, is werkzaam in onze geschiedenis, hier en nu. Hieruit blijkt reeds dat
Levinas' wijsbegeerte een religieuze filosofie is. Het is volstrekt onmogelijk, in zijn
boek een scheiding te maken tussen het wijsgerige en het religieuze; een dergelijke
scheiding is hem volkomen vreemd. Ik wil hierbij wel opmerken dat volgens Levinas
God en de andere mens dermate dicht bij elkaar staan, dat 't moeilijk, zo niet
onmogelijk is tussen hen een werkelijk onderscheid te ontwaren. De ware religie is
de aanvaarding van de
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andere mens en in zijn gelaat licht God op. Het soms markante besef van Gods
transcendentie dat ook in het oude testament aanwezig is, b.v. bij Isaias, ontbreekt
bij Levinas. Hij spreekt wel van transcendentie, maar het is de andere mens die mij
transcendeert; hierop zal ik nog nader moeten terugkomen.
Tenslotte wil ik nog een ander algemeen kenmerk van het boek noemen: de
auteur schrijft vanuit een perspectief waarin hij de lezer niet op systematische wijze
binnenvoert. Er zijn boeken die rekening houden met het feit dat de lezer aanvankelijk
het perspectief van de schrijver niet kent, die zoeken naar vertrekpunten die én aan
schrijver én aan lezer vertrouwd zijn, en die op geleidelijke wijze de weg van het
bekende naar het onbekende begaan. Zo doet Levinas niet. Hij schrijft van meet af
aan vanuit het perspectief dat hij zichzelf heeft verworven. Aan het begin van zijn
boek veronderstelt hij eigenlijk al dat de lezer het helemaal kent. Wanneer de lezer
bij wie dit niet het geval is, de introductie van Levinas' boek begint te lezen, weet
hij aanvankelijk niet waarover de schrijver het heeft. De introductie wordt pas duidelijk
wanneer men het gehele boek heeft gelezen. De lezer kan maar één ding doen: hij
moet een eerste keer het boek lezen zo dat hij er genoegen mee neemt vele dingen
nog niet te begrijpen. Wanneer hij eenmaal, na een eerste lezing, enige
vertrouwdheid heeft met het totaalperspectief, dan moet hij het boek een tweede,
of eventueel zelfs een derde keer lezen. Men zou kunnen opmerken dat dit geen
ideale methode is om een boek te schrijven. En inderdaad, onder didactisch opzicht
is het niet ideaal. Maar Levinas heeft geen ‘leerboek’ willen schrijven, geen ideaal
voorbeeld waarop men in de didactiek zou kunnen wijzen. Ik zou in dit verband, tot
rechtvaardiging van Levinas, het Nederlandse spreekwoord willen aanhalen: ieder
vogeltje zingt zoals het gebekt is. Levinas is iemand die involverend denkt, in ieder
hoofdstuk veronderstelt hij alle andere.
Het grondthema van het boek wordt eigenlijk al aangekondigd in de titel: Totalité et
infini. Maar ook hiér geldt wat zojuist gezegd is: dit is eigenlijk alleen maar duidelijk
voor hem die het boek van Levinas kent. Ik wil proberen, allereerst de betekenis
van de titel duidelijk te maken. Dan komen wij vanzelf tot het grondthema van het
boek.
De mens is een totaliserend wezen, d.w.z. hij vormt de hem omringende
werkelijkheid om tot een bestaansveld waarvan hijzelf het middelpunt is. Ik heb
reeds gezegd dat onze oorspronkelijke verhouding tot de wereld die van de genieting
is. Welnu, bij de genieting staat de genietende mens zelf in het middelpunt. Dank
zij de genieting is er al een aanzet van individualisatie. Welnu, voor de aldus
geïndividualiseerde mens is datgene wat hem omgeeft voedsel voor zijn eigen
bestaan - de term is van Levinas zelf. De mens die zich thuis voelt in het element,
maar tevens bedreigd, bergt zich in zijn woning en haalt daarin dingen als eigendom
binnen; dit gebeurt door de arbeid. Maar daardoor wordt de mens nog meer
middelpunt van zijn omgeving. Zich bergend in zijn woning, maakt hij zich tot iemand
die vandaaruit het andere beziet. De omringende werkelijkheid wordt tot bekeken
object. De mens maakt zichzelf tot een subject dat het andere als object beziet.
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Temidden van de hem omringende werkelijkheid treft de tot subject geworden mens
ook andere mensen aan. Hij is, zoals wij zagen, iemand die al het omringende
totaliseert tot zijn eigen bestaansveld. Welnu, dan ligt het voor de hand dat hij ook
andere mensen in zijn totalisatie opneemt, zolang hij althans nog niet is ingetreden
in de dimensie van het oneindige.
De gehele wijsbegeerte van Levinas nu is een protest tegen de totalisatie
voorzover zij ook andere mensen als objecten omsluit. De totalisatie is aanvankelijk
schuldeloos, zolang de mogelijkheid nl. tot ontmoeting nog niet is ontstaan voor de
mens. De mens die nog genietend leeft in wereldverbondenheid en die nog niet aan
de ontmoeting is toegekomen, is eigenlijk nog niet aan het ethische bestaan toe.
De mogelijkheid tot ethisch bestaan, dus tot schuld en heiligheid, ontstaat op het
moment waarop de ontmoeting mogelijk wordt. Het leven vóór de ontmoeting wordt
door Levinas aangeduid als een ‘atheïstisch bestaan’. Wij moeten hierbij niet denken
aan een bewuste Godsontkenning. De mens is nog niet opgestegen tot op het niveau
waar aanvaarding of afwijzing van de andere mens, d.w.z. van God, mogelijk is. Hij
is genietend gelukkig in zijn wereld en mist eigenlijk niets. Hij is te vol van zichzelf
dan dat hij iemand anders nodig zou kunnen hebben. Teneinde te beseffen wat
Levinas bedoelt met het atheïstische bestaan, zouden wij kunnen denken aan een
poes die weldoorvoed snorrend achter een kachel ligt, volkomen onverschillig voor
al het andere.
Is de totalisatie aanvankelijk onschuldig, zij wordt schuldig wanneer de mogelijkheid
tot ontmoeting zich heeft voorgedaan. Wanneer de mens dan in zijn totalisatie
volhardt, weigert de andere mens als ander te erkennen en te aanvaarden, dan
wordt de totalisatie schuldig. Maar alvorens dit duidelijk te maken, moet ik nu gaan
spreken over Levinas' opvatting van de ontmoeting.
De mens, aldus Levinas, rijpt wel van binnen uit tot mogelijke gesprekspartner.
Immers, wanneer niet door genieting de menselijke individualisatie zou ontstaan,
wanneer deze individualisatie niet zou uitgroeien dank zij het feit dat de mens zich
bergt in zijn woning en arbeidend dingen binnenhaalt, wanneer hij zich niet zou
maken tot een subject dat zich tegenover objecten stelt, dan zou hij nooit een
ontmoetingspartner kunnen zijn. Wij kunnen immers loutere dingen niet aanspreken.
Dit houdt echter geenszins in dat de andere mens, juist als de ander, van binnen
uit ontdekt zou kunnen worden. Alleen vanuit mijzelf kom ik nooit tot de andere
mens. Indien dit wel het geval zou zijn, dan zouden wij voor een contradictie staan.
Immers, datgene wat vanuit onszelf ontdekt wordt, is iets van onszelf, en kan dus
niet zonder meer de ander zijn. Levinas keert zich tegen alle vormen van wijsgerig
en psychologisch denken die ons de ander vanuit onszelf willen laten ontdekken.
Er is maar één wijze waarop wij in aanraking kunnen komen met de ander, en
wel doordat hij ons aanspreekt. Deze uitdrukking moet woordelijk worden verstaan,
want Levinas kent aan de taal een bevoorrechte, ja, een unieke functie toe, en wel
aan de taal die hier en nu gebruikt wordt door de mij aansprekende mens.
Kunstwerken en boeken kunnen nooit de ervaring vervangen die mij ten deel valt
wanneer de aanwezige mens mij hier en nu aanspreekt. De reden hiervan zal
aanstonds duidelijk worden. Wanneer de mens mij aanspreekt,
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openbaart hij zich aan mij als ‘visage signifiant’, d.w.z. als een gelaat dat betekenis
doet bestaan; het woord ‘signifier’ moet in de actieve betekenis verstaan worden.
Door te spreken doet de andere mens voor mij betekenis ontstaan en openbaart hij
zichzelf als de oorsprong hiervan. Hier wordt mijn totalisatie doorbroken. Immers,
wanneer ik zou proberen datgene wat de andere mens zegt vanuit mijn eigen
gezichtspunten te interpreteren, dus in mijn eigen totalisatie op te nemen, dan kan
de andere mens protesteren. Hij openbaart en interpreteert zichzelf. Hier is een zin
die zichzelf openbaart en zichzelf interpreteert. Ik sta voor de keuze tussen mijn
totalisatie, die het karakter draagt van geslotenheid, en het luisteren of de openheid.
Indien ik volhard in mijn eigen totalisatie, houd ik op met luisteren. Vele mensen
slagen er niet in echt te luisteren omdat zij ingekapseld zijn in hun eigen totalisatie.
Het echte luisteren vindt pas plaats wanneer ik mijn eigen totalisatie relativeer en
mij open stel voor de zin die daar, buiten mij, wordt geconstitueerd.
Nu wordt duidelijk waarom kunstwerk en boek het levende spreken niet kunnen
vervangen. Kunstwerk en boek zijn wel uitingen van de andere mens, maar hij is er
niet zelf in aanwezig om ze te interpreteren. Ik ben nu bezig, Levinas te interpreteren
vanuit zijn boek. Het gevaar is niet uitgesloten dat ik vanuit mijn eigen denkwereld
aan dit boek een zin geef die niet door Levinas is bedoeld. In het levende spreken
is de mens aanwezig om zijn eigen bedoelingen te interpreteren, om te protesteren
wanneer hij wordt misverstaan. Kunstwerken en boeken gaan deel uitmaken van
een soort objectieve wereld, en zij krijgen vaak een geschiedenis die door hun
vervaardigers niet is voorzien en bedoeld. Het levende spreken waarin de spreker
zelf aanwezig is, is dus iets geheel eigens en iets onvervangbaars.
De andere persoon openbaart zichzelf. Hij geeft zich aan mij. Datgene wat tot mij
komt, komt op geen enkele manier uit mijn eigen innerlijk voort. Ik kan uit mijzelf
niet voorzien wat de andere zegt. Ik ontmoet een andere persoon. Ik word gewaar
dat hier een andere denker is. Tot nu toe kon ik de illusie koesteren dat mijn denken
het denken zou zijn. Ik zou aan mijn eigen denken algemeenheid toe kunnen
schrijven. Dank zij het feit dat de andere mens mij aanspreekt, ervaar ik het bestaan
van een ander denken en word ik gewaar dat mijn denken het mijne is, dus van
bijzondere aard. Wij weten allen wel uit ervaring wat Levinas bedoelt. Wanneer wij
op onze studeerkamer zitten en een onderwerp bestuderen en daarbij boeken
raadplegen, stellen wij ons wel open. Maar de openheid wordt anders wanneer de
aanwezige persoon ons aanspreekt. Zolang wij lezend studeren, worden wij zo met
anderen geconfronteerd dat zij zich laten opnemen in de synthese van onze eigen
gedachte. Het geboden materiaal laat zich verwerken. Hoezeer wij ook anderen
raadplegen, wij blijven in zekere zin binnen ons eigen machtsveld. Wanneer wij een
stuk op papier hebben gezet en het met vakgenoten in hun aanwezigheid gaan
bespreken, worden wij onze betrekkelijkheid veel scherper gewaar. Alleen de
aanwezigheid al van andere personen maakt ons bewust van de betrekkelijkheid
van onze eigen gedachte, en dit besef neemt toe wanneer zij ons op een
verantwoorde wijze bekritiseren. Het gebeurt wel dat wij door middel van boeken
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op onze studeerkamer met anderen in discussie treden. Dan is de discussie veel
gemakkelijker dan wanneer de bekritiseerde persoon lijfelijk aanwezig is. Het gebeurt
wel dat de bezwaren die wij op onze studeerkamer hadden geformuleerd, als sneeuw
voor de zon verdwijnen wanneer de aanwezige ander slechts kort aan het woord is
geweest.
De andere persoon is ‘visage signifiant’ en hij openbaart zichzelf. Daardoor komt
een heel eigen soort van relatie tot stand. Er zijn nl. twee mensen die werkelijk met
elkaar in aanraking treden, zonder dat zij zich laten totaliseren, zich laten absorberen
binnen één verband. Immers, de ander openbaart zich aan mij, maar zo dat hij
wezenlijk de ander blijft. Het is zelfs zo dat deze relatie zou verdwijnen wanneer de
ander zou ophouden de ander te zijn. Het verband postuleert in dit geval de
gescheidenheid, die voort gaat te bestaan binnen het verband zelf.
Nu begint het tweede naamwoord van de titel, ‘infini’ duidelijk te worden. Wij staan
hier buiten de totalisatie. De ander kan niet vanuit mijzelf kenbaar worden gemaakt.
Hij kan alleen zichzelf kenbaar maken door mij aan te spreken. Wij kunnen in beginsel
niet samen tot één geheel worden. De ander is een oorsprong van zin die wezenlijk
buiten mijn totalisatie staat. De totalisatie neemt alles op binnen de geslotenheid
van een geheel, 't Wordt nu duidelijk dat er werkelijkheid is die principieel buiten dit
geheel staat. De ander is oorsprong van zin. Het is mij volstrekt onmogelijk te
voorzien wat er uit die bron zal voortkomen. Alle mogelijkheid tot beëindiging is
verdwenen, omdat er buiten het totaliserende subject een andere oorsprong van
zin is. Wanneer Levinas de ander als oneindig aanduidt, wil hij daarmede niet zeggen
dat de andere mens een positief oneindige substantie zou zijn. Dit zegt hij natuurlijk
niet, omdat hij dan de andere mens weer zou vangen binnen eigen categorieën. De
ander valt buiten al mijn begrippen. Hij is niet een toepassing van mijn algemene
categorieën. Hij valt buiten alles wat het mijne is, en ik kan hem vanuit mijzelf eigenlijk
niet duiden. Hij duidt zichzelf. Hij is een duiding die buiten mij bestaat. Alle
mogelijkheid tot beëindiging is hierdoor principieel onmogelijk geworden. Mijn
totalisatie is doorbroken, en ik weet niet en kan niet weten waar ik al luisterend zal
belanden. Ik bevind mij in de sfeer van het volkomen onbepaalde, in het oneindige,
aldus zou Levinas zeggen.
Ik kan weigeren te luisteren en volharden in mijn eigen totalisatie. Maar daarmede
houdt mijn totalisatie op schuldeloos te zijn. Zolang de ander mij nog niet aansprak,
verkeerde ik in een schuldeloos egocentrisme. Daaraan is nu definitief een einde
gekomen, en ik kan voortaan alleen nog maar op schuldige wijze in mijn eigen
totalisatie besloten blijven. Uit het feit dat ik kan weigeren te luisteren, blijkt dat de
ander mij niet kan dwingen. Ik ben vrij om mij te openen of te sluiten. Maar ik kan
niet voorkomen dat de ander, door mij aan te spreken, mij in het domein van het
ethische situeert. De ander is, aldus Levinas, een eis tot erkenning en hij openbaart
zich als iemand die niet afgewezen mag worden. Met de zelfopenbaring van de
ander ontstaat voor mij de dimensie van het ethische. Op dit punt breekt Levinas
met een lang verleden.
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Men zegt gewoonlijk dat wij in de dimensie van het ethische staan dank zij ons
geweten, en dat het geweten een soort stem is in de menselijke enkeling zelf. Geen
stem die van buiten af klinkt, zo dacht men, kan een verplichtend karakter dragen,
indien er in ons geen stem is die zegt dat wij moeten luisteren naar datgene wat
van buiten af tot ons komt. Een uitwendige invloed die niet van binnen uit wordt
gesanctioneerd, kan ons niet introduceren in de zedelijke orde. Daarom zegt men
gewoonlijk dat de oerbron van alle zedelijkheid de stem van het geweten is die in
onszelf weerklinkt. Wij leiden een zedelijk bestaan omdat wij een gewetensvol
bestaan leiden.
Levinas zegt echter dat de zedelijke dimensie voor ons eenvoudigweg niet bestaat
zonder de zelfopenbaring van de ander, en dat wij dank zij die ander in de zedelijke
dimensie komen te staan. Levinas spreekt weer in oudtestamentische termen.
Wanneer de ander mij aanspreekt, ontstaat voor mij de mogelijkheid tot moord. Ik
kan immers de ander negeren. Maar die ander laat zich zien als iemand die niet
genegeerd mag worden, die erkenning eist. Juist omdat hij aan mij verschijnt als
eis, leidt hij mij binnen in de zedelijke orde.
Is het mogelijk dat de zedelijkheid op een dergelijke wijze van buiten af tot mij
komt? Levinas bespreekt dit vraagstuk niet, maar het is waarschijnlijk niet zijn
bedoeling te ontkennen dat er in de mens zelf een aanzet, een mogelijkheid tot
zedelijkheid is. Hij wil waarschijnlijk zeggen dat datgene wat in ons als aanzet, als
mogelijkheid bestaat, tot vervulling komt dank zij de zelfopenbaring van de ander.
Maar hoe dan ook, ik kan de keuze nu niet meer vermijden. Volhard ik in mijn
totalisatie, dan wordt die schuldig. Dan maak ik mijzelf tot degene die de andere
mens negeert, tot de moordenaar van zijn broeder. Aanvaard ik echter de andere
mens, dan begin ik de lange en moeilijke weg der gerechtigheid te betreden.
Gerechtigheid, ‘justice’, is een fundamenteel begrip in het boek van Levinas. Hij
verstaat onder dit woord niet de rechtvaardigheid in de gewone zin van het woord,
die tezamen met de voorzichtigheid, de matigheid en de sterkte tot de vier zgn.
hoofddeugden behoort (Aristoteles). De gerechtigheid is volgens Levinas identiek
met de zedelijke goedheid zelf. Zij bestaat hierin dat ik de andere mens aanvaard,
en uit die aanvaarding alle consequenties trek. Open ik mijzelf voor de ander, dan
moet ik ook al het mijne, mijn huis en alles wat daarin is, voor hem openen; dan
moet ik dus gastvrij zijn. Het mijne houdt dus op, exclusief het mijne te zijn. Dit
impliceert een heel andere manier van denken en leven. Welnu, die nieuwe
bestaanswijze is de gerechtigheid. Zij begint wanneer ik ertoe bereid ben, naar de
ander te luisteren. Maar dit is het begin van een lange en moeilijke weg.
Wij moeten echter, met Levinas, nader preciseren hoe de ander aan mij verschijnt.
Hij verschijnt, zoals wij gezien hebben, in vrijheid, want vanuit zijn vrijheid spreekt
hij mij aan. Hij verschijnt echter ook als ‘weduwe en wees’. Met deze bijbelse
terminologie bedoelt Levinas niet in eerste instantie dat de ander onder materieel
opzicht hulpbehoevend is. Dit kan ook het geval zijn, maar de ander is op een meer
fundamentele wijze hulpbehoevend: hij heeft
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allereerst mijn erkenning nodig. Hij kan zonder mijn erkenning niet gelukkig bestaan.
Hij heeft er behoefte aan dat ik naar hem luister. Onder dit opzicht is iedere mens
die mij aanspreekt, een weduwe en wees, iemand die bij mij gastvrijheid zoekt. Wil
ik de weg van de gerechtigheid betreden, dan moet ik naar hem luisteren. Is de mij
aansprekende mens ook materieel behoeftig, dan moet ik hem ook naar zijn
lichamelijke noden helpen, door mijn woning open te stellen, mijn brood met hem
te breken, zijn naaktheid te bekleden. Maar de materiële hulp ligt volgens Levinas
niet in het menselijke vlak, indien wij ons niet allereerst open stellen voor de mens
zelf. Zo wij voorzien in zijn behoeften, doch niet gastvrij zijn voor hemzelf, betreden
wij niet de weg der gerechtigheid, want de ziel ervan ontbreekt. De ziel van alle
gerechtigheid bestaat hierin, dat wij de ander zelf, juist als ander, serieus nemen,
dat wij luisteren naar hem, dat hij bij ons welkom is, terwille van zichzelf. Ontbreekt
dit, dan ontbreekt eigenlijk alles, hoeveel er verder ook gedaan wordt. Deze
overwegingen zijn belangrijk in onze periode waarin zoveel wordt geholpen, terwijl
soms de ziel van de hulp ontbreekt. Er zijn vele mensen die materieel aan niets
gebrek hebben, doch nergens meer welkom zijn. In het licht van deze waarheden
wordt b.v. ook de absurditeit van zoiets als apartheidspolitiek duidelijk; diegenen
die deze politiek voorstaan, willen mensen van een ander ras weliswaar helpen om
tot materiële welstand te geraken, maar zo dat zij tevens weigeren met hen samen
te leven. De andere mens zelf is niet welkom, hoewel in zijn noden wordt voorzien.
Dit is volgens Levinas waardeloos en zinloos.
De andere mens is echter niet alleen voor mij weduwe en wees, hij is ook mijn
rechter. Levinas zegt telkens weer dat de andere mens ‘uit den hoge’ komt (‘d'en
haut’). Immers, hij is mijn leermeester. Als ‘visage signifiant’ is hij oorsprong van
een zin die ik onmogelijk uit mijzelf kan voortbrengen, die ik dus van hem moet
leren. Ik stel mij slechts open door te luisteren. Ik aanvaard datgene wat van hem
tot mij komt. Mijn leermeester is mijn rechter. Met hem verschijnt het oordeel in mijn
leven. Hij vraagt niet slechts om aanvaarding, doch eist deze. Met het verschijnen
van de ander ontstaat de mogelijkheid tot afwijzing, die door Levinas als moord
wordt aangeduid. Maar zonneklaar lees ik in het ‘visage signifiant’ van de ander het
bijbelse gebod: gij zult niet doden. Wijs ik de ander af, dan ben ik reeds veroordeeld.
Zolang ik nog leefde in de eenzaamheid van de genieting, in mijn atheïsme, had ik
niets nodig, ook niet de goedkeuring door de andere mens. Maar met zijn verschijning
ontstaat voor mij de noodzaak, mij in zijn ogen te rechtvaardigen. Ik maak mijn leven
tot een apologie. Ik voel dat ik mijn bestaan in andermans ogen moet rechtvaardigen,
en slaag ik daarin niet, dan veroordeel ik mijzelf. De ander noopt mij dus, door zijn
verschijnen zelf, te gaan bestaan in de apologie.
Het oordeel is dus werkzaam in de geschiedenis. Levinas wil niets weten van de
christelijke eschatologie die het oordeel aan het einde van de tijden, aan het slot
van de geschiedenis plaatst. Het oordeel is hier en nu werkzaam, en zet zijn
werkzaamheid voort door alle tijden heen en op alle plaatsen. Het oordeel ontstaat
en voltrekt zich doordat de éne mens de andere aanspreekt. Hier opnieuw wordt
het duidelijk, hoe dicht God en de andere mens door
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Levinas bij elkaar worden gebracht. Het bijbelse gegeven van het goddelijk oordeel
wordt door Levinas geplaatst in het gelaat van de andere mens die mij aanspreekt.
Door dit alles is mijn eigen leven in een ander perspectief komen te staan. De
atheïstische wereldgenieting is doorbroken. Ik heb de betrekkelijkheid van mijn
eigen totalisatie erkend dank zij de aanwezigheid van de andere mens. Nu begint
voor mij, aldus Levinas, pas de mogelijkheid tot objectiviteit en universele waarheid.
Zolang ik nog in mijn eigen totalisatie leefde, kon ik mijn eigen gezichtspunten voor
universele waarheid verslijten, maar dit was slechts een vermeende universaliteit.
Wat betekent immers universaliteit? Zij betekent dat waarheid gemeenschappelijk
is. Van gemeenschappelijkheid kan echter pas sprake zijn wanneer de werkelijke
ander voor mij bestaat. Objectiviteit en universele waarheid worden bijgevolg pas
dank zij de ontmoeting mogelijk.
De intrede in de ontmoeting is, zoals wij gezien hebben, het begin van de weg
der gerechtigheid, en deze weg is lang en moeilijk. Levinas beschrijft deze weg niet.
Hij duidt slechts het kernpunt aan, doch laat niet zien hoe vandaaruit de orde der
gerechtigheid opgebouwd moet worden. Men kan van een schrijver niet verwachten
dat hij antwoord geeft op alle vragen, maar het valt wel bijzonder te betreuren dat
Levinas op dit punt niet wat meer klaarheid biedt. Immers, de ontmoeting, het
aangesproken-worden van de éne mens door de ander, vindt plaats op het mikrovlak
van het menselijk bestaan. Levinas beschrijft ons iets dat altijd in klein verband
plaats vindt. Hoe kan, vanuit de intensiteit van de ontmoeting in klein verband, de
grote gemeenschap, het makroveld der sociale verhoudingen, gesaneerd worden?
Levinas zegt wel dat dit makroveld gesaneerd moet worden. Het westerse politieke
leven, zo zegt hij, staat zo goed als helemaal in de sfeer van de totalisatie. Degenen
die leiding geven, manipuleren degenen die geleid worden zonder naar hen te
luisteren. In het politieke leven wordt dus de éne groep mensen door een andere
getotaliseerd, en degenen die de totalisatie ondergaan, komen zelf niet aan het
woord. Maar dan ligt het voor de hand dat degenen die de totalisatie ondergaan,
zich gaan verzetten. Dan ontstaan conflicten en oorlogen. Men koestert de illusie
dat de vrede het resultaat van oorlog zou kunnen zijn. Zulk een vrede is echter
alleen maar de onderbreking van de oorlog en de voorbereiding van een nieuwe,
De ware vrede kan aldus nooit tot stand komen. Er is pas hoop op ware vrede dank
zij de ontmoeting, dank zij het feit dat de éne mens zich luisterend openstelt voor
de ander. Het perspectief dat door Levinas wordt uitgewerkt, is volgens hem het
brandpunt van het werkelijk vreedzame bestaan. Wij moeten bij dit alles overdenken
dat Levinas tot het joodse volk behoort, dat hij getuige is geweest van Hitlers poging
om het joodse volk, zijn volk, te verdelgen. Hij spreekt hierover niet expliciet, maar
wanneer hij spreekt over het gevaar van de totalisatie, heeft hij het waarschijnlijk
toch steeds voor ogen. Een meer markant voorbeeld van het gevaar van de totalisatie
is moeilijk denkbaar. Het joodse volk werd door Hitler in een bepaalde hoek gedreven,
zonder dat degenen die tot het volk behoorden, zelf aan het woord konden komen.
Levinas spreekt niet over deze bepaalde gebeurtenis, doch over de
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totalisatie in het algemeen. Wij zijn op de verkeerde weg wanneer wij andere mensen
totaliseren zonder hen zelf aan het woord te laten komen. Het luisteren naar elkaar
is derhalve het begin van de ware vrede en de ware gerechtigheid. Maar nogmaals,
Levinas geeft slechts het brandpunt van de ware vrede aan, zonder te zeggen hoe
de grote samenleving van deze nieuwe geest doortrokken zou kunnen worden, en
daarom is zijn uiteenzetting onvolledig.
Men zou, aan de hand van het voorafgaande, kunnen denken dat Levinas zich
beweegt op het terrein van de sociale verhoudingen, en dat hij ons geen wijsbegeerte
biedt zonder meer, geen metafysiek. Niets is echter minder waar. Teneinde dit
duidelijk te maken, moet ik nu een aantal wijsgerige implicaties van de uiteengezette
zienswijze blootleggen.
Levinas is de mening toegedaan dat hij het fenomenologische denken heeft
overstegen. Husserl spreekt altijd weer binnen de fundamentele relatie tussen
subject en object, tussen noësis en noëma. Met behulp van zijn reducties dringt hij
door tot een uiteindelijk subject waaraan al het verschijnende verschijnt, voor wie
alles een object is. De subject-object verhouding is volgens Husserl de meest
fundamentele. Levinas meent bewezen te hebben dat dit niet het geval is. Immers,
de subject-object verhouding is gelegen in de sfeer van de totalisatie. Subject en
object horen bij elkaar en maken tezamen een geheel uit. Wij doorbreken de
totalisatie wanneer wij luisteren naar de andere mens. Dan betreden wij een nieuwe
dimensie. Welnu, in deze dimensie is van een subject-object verhouding niet langer
sprake. De andere mens is voor mij geen object, want hij wordt niet gekenmerkt
door zijn oppositie tot mij. Hij transcendeert mij. Ik kan hem niet vanuit mijzelf
begrijpen. Husserl, aldus Levinas, kent geen echte transcendentie. Hij spreekt wel
over het andere, doch duidt dit aan als object. Welnu, het object hoort bij het subject.
De andere mens echter hoort niet bij mij. Ik treed wel in relatie met hem, of liever,
hij openbaart zich aan mij en gaat voor mij bestaan. Maar hij blijft zichzelf, blijft dus
de ander. Hier is een relatie die geen totalisatie toestaat. Hier is een relatie waarin
de termen van de relatie niet worden opgelost. De ander die in relatie tot mij staat,
overstijgt de relatie, en zonder dit overstijgen zou de relatie zelf ondenkbaar zijn.
De subject-object verhouding wordt overstegen, en daarmede ook het gehele
perspectief van de fenomenologie. Levinas erkent de grote verdiensten van het
fenomenologische denken, en hij erkent ook dat hij daardoor zelf in hoge mate
geïnspireerd is. Maar hij meent tevens dat hij het fenomenologische denken op
radicale wijze heeft doorbroken.
Dank zij deze doorbraak uit de subject-object verhouding en uit de fenomenologie
treden wij binnen in de dimensie van het metafysische. Wanneer de andere mens
mij aanspreekt, wordt de ware betekenis van het zijn mij pas duidelijk. Nu begrijpen
wij ook waarom volgens Levinas de ethiek het ons mogelijk maakt, de dimensie van
het metafysische te betreden. Dank zij een ethische beslissing wordt het metafysische
voor ons toegankelijk. Immers, door een ethische beslissing gaan wij luisteren naar
de andere mens en doorbreken wij de totalisatie. Wie de weg van de gerechtigheid
niet betreedt, volhardt in de
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totalisatie en blijft metafysisch blind. De ethiek volgt niet uit de metafysiek, maar
omgekeerd. Dit gezichtspunt komt naar voren op vele bladzijden.
Levinas komt tot een pluralistische metafysiek, zoals uit het voorafgaande al
duidelijk is. Immers, wanneer een andere mens ons aanspreekt komen wij in
aanraking met een zijnde dat zich met ons niet in een eenheid laat opnemen. Hij
keert zich dan ook tegen de monistische metafysiek, die, naar hij zegt, in het westen
geheerst heeft van Parmenides tot nu toe. Men heeft altijd geprobeerd, de veelheid,
ook de veelheid van personen, uiteindelijk tot een eenheid te herleiden. Dit heeft
ook de monistische theologie gedaan, die immers de veelheid van personen herleidde
tot eenheid in hun aller oerbeeld, God. In deze denkwijze begint men met de veelheid,
om te eindigen met de eenheid. Levinas begint veeleer bij een eenheid van de
totalisatie, teneinde te eindigen met de veelheid. Het is niet te wijten aan de
armelijkheid van onze denkkracht dat de veelheid uiteindelijk niet tot eenheid kan
worden herleid. Dit is te danken aan de rijkdom van het persoonlijke zijn. Dit komt
tot stand vanuit de materie. Er is bij Levinas geen sprake van een dualisme, volgens
hetwelk de mens zou bestaan uit lichaam en een van het lichaam onderscheiden
geest. De mens individualiseert zich, zoals wij gezien hebben, reeds door genietend
in de wereld te bestaan, door zijn genieting al wonend en arbeidend veilig te stellen.
De aldus geïndividualiseerde mens wordt tot persoon binnen de ontmoeting. Immers,
door te luisteren naar de andere mens treden wij uit de engheid van de totalisatie,
gaan wij binnen in de ethische dimensie, en wordt universaliteit, objectieve waarheid
voor ons mogelijk. Wij blijven individuele mensen, doch komen open te staan voor
anderen. Wij treden aldus binnen in de dimensie van het oneindige. Dan pas worden
wij in de echte zin van het woord tot persoon. De doorbraak uit onze totalisatie is
niet alleen rationeel, maar ook en vooral emotioneel. Wij leven niet langer in
exclusieve kommernis omtrent onszelf. Wij worden onszelf door te gaan bestaan
dank zij anderen en voor anderen.
Maar dit soort leven is ondenkbaar zonder de pluraliteit. Hier is natuurlijk geen
sprake van een optelbare pluraliteit. Wanneer wij optellen, totaliseren wij. De vele
mensen zijn geen exemplaren van een species; de vele exemplaren van het species
worden in de soort getotaliseerd. De persoon is eenvoudigweg zichzelf. In de persoon
wordt ons pas duidelijk wat het woordje ‘zijn’ uiteindelijk betekent. Uittredend uit de
totalisatie beginnen wij de betekenis van het zijn te begrijpen. De pluraliteit is de
uiteindelijke waarheid van het zijn. Degene die probeert de veelheid van personen
weer tot eenheid te herleiden, herleidt de rijkdom van het zijn tot de armelijkheid
van de totalisatie.
Levinas breekt derhalve met bepaalde grondlijnen van het westerse denken, en
vooral met de traditionele stelling dat alle veelheid tot eenheid herleid moet worden.
Hij werkt zijn eigen metafysische perspectieven eigenlijk niet uit, doch formuleert
ze bij wijze van conclusies. Het is daarom duidelijk dat dit boek een vervolg moet
hebben. Maar de grondlijnen van Levinas' denken liggen toch wel vast.
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Het spreekt vanzelf dat Levinas zich wel moet confronteren met het probleem van
de dood. Dit probleem wordt onvermijdelijk voor iemand die in het persoonlijke
bestaan de ontvouwing van het zijn ziet. Ook zijn visie omtrent het probleem van
de dood is door en door oudtestamentisch. Hij zoekt de oplossing van het probleem
in het voortbestaan van de mens in zijn kind. De mens is iemand die in de ethische
dimensie leeft, die in staat is tot schuld, maar ook tot berouw. Het berouw betekent
een breuk met het schuldige verleden. Dit verleden moge worden vergeven, het
wordt niet ongedaan gemaakt. Naarmate de mens langer leeft, drukt op hem meer
de last van het verleden. De mens echter is tevens iemand die binnen de erotische
relatie met de vrouw zijn zelfheid vergeet. Levinas' beschrijving van de erotische
relatie is plastisch en indrukwekkend. Man en vrouw genieten van eikaars genieting,
gaan als het ware op in één genieting en geven daarin hun zelfstandige zelfheid
prijs. Binnen die eenheid ontstaat het kind. Het kind is ten opzichte van de vader
wel en niet een ander. Het kind is het vaderlijke zelf dat de vorm aanneemt van een
nieuwe persoon. In het kind heeft de vader een toekomst, doch een toekomst die
niet langer belast is met het verleden van de vader. Het kind is een nieuw begin van
het vaderlijke zelf. In het kind wordt de vergeving radicaal, want daarin wordt de
schuld van het vaderlijke verleden helemaal ongedaan gemaakt. De schuld wordt
inexistent.
Ook hierbij moet ik opmerken dat Levinas denkt binnen mikroverbanden.
Bovendien denkt hij helemaal vanuit de man. Dit doet hij reeds wanneer hij spreekt
over de mens die zich bergt in de woning en daardoor het eigendom mogelijk maakt.
Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid tot gastvrijheid. Men kan de andere mens
slechts ontvangen wanneer men een woning heeft ingericht. Maar voordat Levinas
gaat spreken over het aangesproken-worden, dus over de ontmoeting, zegt hij dat
de woning onvolledig is zonder de zachtheid van de vrouwelijkheid. Het is alsof de
vrouw een wezenlijk onderdeel is van de woning van de man. Wanneer hij spreekt
over het voortbestaan van de mens in zijn kind, spreekt hij over de relatie van man
tot kind. Het is alsof het mensdom bestaat in de mannen, en alsof de vrouw eigenlijk
een aanvulling is van de man. De ontmoeting vindt plaats wanneer de woning
voltooid is. Is er dan geen authentieke ontmoeting reeds tussen man en vrouw? Het
feit dat de vrouw behoort tot de woning die de ontmoeting mogelijk maakt, schijnt
hierop te wijzen. Anderzijds zegt Levinas in een andere passage dat de naaktheid
van het lichaam in het sexuele verkeer niet menswaardig is, wanneer de naaktheid
van het gelaat niet is voorafgegaan aan de naaktheid van het gehele lichaam. Met
de term ‘naaktheid van het gelaat’ bedoelt Levinas dat de persoon wordt geviseerd,
juist als persoon, los van de bekleding door de omstandigheden. Als we dingen
losmaken uit hun situatie blijft er eigenlijk niets van over. Het ding komt pas in een
situatie tot zichzelf. Maar wij bereiken de mens pas in zijn eigenlijkheid, wanneer
wij hem viseren juist als persoon, los van alle bijkomende omstandigheden. Hieruit
volgt dat het sexuele verkeer pas menswaardig is, wanneer de partners elkaar als
personen hebben ontmoet. Maar hoe is het dan mogelijk dat de vrouw een onderdeel
is van de woning, en waarom legt
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Levinas zoveel nadruk op de vader, wanneer het gaat over het voortbestaan in de
kinderen? Op dit punt blijven zijn uiteenzettingen ambigu, en al met al blijft de indruk
bestaan dat Levinas, op een oudtestamentische wijze, wel heel sterk vanuit de man
denkt.
Wij hebben een lange excursie gemaakt in het boek van Levinas, maar ik ben mij
er scherp van bewust dat ik geen recht heb doen wedervaren aan de rijkdom van
dit boek. Het is natuurlijk ook onmogelijk om een moeilijk en gecondenseerd boek
van enkele honderden bladzijden, dat bovendien in hoge mate oorspronkelijk is, tot
zijn recht te doen komen in enkele bladzijden. Het is mij dan ook niet mogelijk, nu
een verantwoorde kritiek te formuleren. Men mag pas tot kritiek overgaan wanneer
men het perspectief van een auteur grondig en helemaal heeft verwerkt.
Wel is het mogelijk, een aantal kritische vragen te formuleren. Levinas legt zeer
sterk de nadruk op het anders-zijn van de andere mens. Dit doet hij terecht, want
dit wordt gemakkelijk vergeten in monistische filosofieën die er voor alles op uit zijn,
de veelheid tot eenheid te herleiden. Maar is er in onze veelheid van binnen uit ook
niet veel gemeenschappelijks? Levinas spreekt over de genieting, over het zich
bergen in de woning, over het ontstaan van eigendom, alsof dit alles binnen de sfeer
van het individuele bestaan tot stand zou komen. Dit lijkt echter eenzijdig. Immers,
wij doen dit alles reeds binnen een gemeenschappelijke geschiedenis. Wij brengen
uit onszelf vele mogelijkheden mee, maar de actualisatie van deze mogelijkheden
vindt plaats binnen de gemeenschappelijke geschiedenis. Dank zij deze geschiedenis
kunnen wij huizen bouwen, de woning inrichten, en eigendom kan slechts bestaan
binnen gemeenschappelijkheid. De andere mens spreekt mij aan, maar hij kan dit
slechts doen als hij over taal beschikt. Welnu, taal is een gemeenschappelijk
fenomeen. Doortrekt de gemeenschap ons niet tot in alle vezels van ons menselijk
zijn, ook op die terreinen die volgens Levinas de ontmoeting slechts voorbereiden?
Het is de grote verdienste van Levinas dat hij, op bijna profetische wijze, een hoogst
belangrijk aspect van ons mens-zijn naar voren brengt. Maar hij plaatst het door
hem naar voren gebracht aspect, nl. het aangesproken-worden door de ander, het
anders-zijn van de ander, helemaal in het middelpunt van zijn synthese. Ontstaat
op deze wijze geen eenzijdig beeld? Moet ook het gezichtspunt van Levinas niet
beschouwd worden als een gezichtspunt dat met andere gezichtspunten geïntegreerd
moet worden?
Dit is een kritische vraag die bij mij is gerezen. In de loop van mijn betoog heb ik
nog een aantal andere kritische vragen naar voren gebracht. Maar al deze kritische
vragen tezamen nemen niet weg datgene wat ik in het begin gezegd heb, dat Levinas
nl. een uitermate waardevol boek heeft geschreven, dat hij een zeer waardevol
gezichtspunt naar voren heeft gebracht in de wijsgerige discussies die vandaag
plaats vinden. Ik wil besluiten met de wens dat velen hun eigen gedachten mogen
verrijken door te luisteren naar Levinas, ook al is deze dan niet altijd zelf aanwezig
bij de lezer om te protesteren tegen eenzijdige interpretatie, waaraan ik mij wellicht
ook zelf schuldig heb gemaakt.
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De grondslagen van het defensiebeleid
H.W. Tromp
De bemoeiïngen van de gemiddelde staatsburger met zijn defensie moeten in het
algemeen niet worden overschat. Er zijn er maar weinig die van hun democratische
grondrechten tot op de bodem gebruik pogen te maken, en al snel rijst daarbij voor
hen de vraag, inhoeverre democratie en defensie wat met elkaar te maken hebben.
Stelt de militaire competentie geen grenzen aan de invloed van het democratisch
proces? Bestaat er enig inzicht in de verschillende mogelijkheden voor defensie in
het algemeen, en zo ja, kan daarover dan gestemd worden? Met andere woorden,
worden de grondslagen van het defensiebeleid ook nog op democratische wijze
bepaald, of is hier (al) sprake van een dictatuur van de militaire ‘technologen’?
Het zijn maar academische vragen. Ze kunnen evengoed voor alle andere
gebieden gesteld worden, waarover de politieke besluitvorming gaat. Dat
vooropgesteld; blijft, dat aan het stellen van dergelijke vragen enig belang niet kan
worden ontzegd. Want het antwoord heeft te maken met het functioneren van de
democratische principes, die wij bereid zijn tot de laatste ademtocht te verdedigen.
Merkwaardig genoeg lijken die democratische principes niet van toepassing te
zijn op de militaire strategie; het opperen van die mogelijkheid zal waarschijnlijk al
tot heftige reacties leiden. Het ‘meedenken’ over de militaire, of liever
defensie-problemen, lijkt buiten de deur gezet te zijn. Daarvoor is de burger niet
mede-verantwoordelijk; dat is het vakgebied van de militair. Want achter die deur
zetelt dan ook, in een optrekje apart, de vakman. Hij kan, op gezette tijden
geraadpleegd, een machtwoord spreken, zijn behoeften kenbaar maken, zijn
principiële ondergeschiktheid aan het politieke gezag betuigen. Verder niets. Hij
houdt zich in stilte en afzondering bezig met de esoterische problemen van de
moderne strategie en van het defensiebeleid. Hij calculeert megatonnen en
megadoden, escaleert de limited-war tot over de nucleaire drempel en ontwerpt,
althans in theorie, de meest effectieve defensie.
Nog steeds is het gezag van de vakman onaantastbaar, zelfs voor democratische
nieuwlichterij. De indolentie waarmee de democraat tegenover de democratische
staatsstructuur staat, lijkt mij tenminste ten dele óók verklaarbaar vanuit een sterk
ontwikkeld en zorgzaam onderhouden gevoel voor verhoudingen, met name
gezagsverhoudingen. In feite is de zogenaamde democratie
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immers nog doordesemd met allerlei autoritair gestructureerde instituties, en van
een opvoeding tot democratie is tot nog toe niet zo veel terechtgekomen. Kan ook
moeilijk; in de leerschool van het leven wordt het lesrooster voornamelijk gevuld
door autoritaire instellingen als onderwijs, kerk, bedrijfsleven, krijgsmacht.
Men kan met vuur snellere democratisering van dergelijke instituties bepleiten,
als voorwaarde tot groei van de democratie. Men kan zich de schenen duchtig
bezeren bij het trappen tegen de gevestigde orde. Belangrijker lijkt mij, vooreerst
eens na te gaan hoe het met de competentie gesteld is waaraan het gezag, alsook
de passieve aanvaarding van het gezag, haar legitimiteit ontleent. Dat kan natuurlijk
voor alle genoemde instituties worden nagegaan, dat vooropgesteld. Maar liever
trap ik geen open (kerk)deuren in. De competentie van de geestelijke is zelfs ten
aanzien van de theologie beperkt gebleken; op alle andere gebieden is men thans
hoogstens nog bereid hem als gelijke mee te laten praten.
Interessanter lijkt het mij, eens na te gaan hoe het met de militaire theologie
gesteld is. Hoe komen de militaire scholastici tot hun feilloze, althans door geen
democratisch ingrijpen betwiste defensiebeleid?
Nu zijn er verschillende mogelijkheden voor een oriënterend onderzoek naar het
antwoord op verschillende vragen die rijzen bij het denken over de plaats van de
militair in de democratie, over de doelstellingen van defensie, over de mogelijke
alternatieven voor defensie, over de relatie tussen militair denken en politiek
handelen. Eén mogelijkheid is een bestudering van de twee documenten die nu
voor mij liggen. Het eerste is het Voorlopige Verslag van de commissie van Defensie
van de Tweede Kamer der Staten Generaal, voorzien van de Memorie van Antwoord,
gedateerd 22 november 1965. Het tweede document bevat de tekst van een
voordracht voor de Koninklijke Vereniging ter beoefening van de Krijgswetenschap,
op 27 oktober 1965 gehouden door luitenant-generaal b.d. J.H. Couzy (lid der
Tweede Kamer, lid van de Defensiecommissie). Aan de tekst van de voordracht is
een verslag van de discussie toegevoegd.
De titel van de rede van de generaal Couzy was Strategische Gedachten. De zes
stellingen die hij concluderend aan zijn betoog toevoegde, luiden als volgt:
1. Strategie is het politiek gebruik van de gebundelde beschikbare economische,
financiële en militaire krachten van een land of een groep van landen met het
oogmerk politiek gestelde doelen te bereiken.
2. De NAVO bezit geen strategische conceptie, aangezien tussen de bondgenoten
geen overeenstemming bestaat over de te volgen politiek, terwijl onvoldoende
rekening wordt gehouden met de op het ogenblik beschikbare middelen.
3. Een kernoorlog wordt hoe langer hoe onwaarschijnlijker, zodat zich de vraag
voordoet in hoeverre men zich op zulk een oorlog moet blijven instellen.
4. In Europa kan geen conventionele oorlog worden gevoerd.
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5. Op de moderne oorlog is de NAVO niet voorbereid.
6. Met handhaving van het huidige krachtsevenwicht dienen maatregelen te
worden genomen om de moderne oorlog te voorkomen en, zo dit niet geheel
zou slagen, die oorlog krachtig te kunnen voeren.
(Onder ‘moderne oorlog’ wordt de guerilla oorlog verstaan, zoals die door Mao
Tse Tung en de Vietnamese generaal Giap theoretisch ontwikkeld en in praktijk
getoetst is: zoals bekend, met enig succes).

Het gaat hier om het moderne ‘oorlogsbeeld’. Er zijn verschillende oorlogsbeelden
mogelijk. Dat is een even simpele als verhelderende ontdekking. Gewoonlijk wordt
aan de toekomstige oorlog gedacht als liggend in het verlengde van de vorige: dus
een technischer, nog meer op verdelging van de vijand gerichte vernietigingsslag.
In deze gedachtengang kan zonder veel moeite de bewapeningswedloop tussen
de Verenigde Staten en de Sowjetunie worden geplaatst. Zij hebben zich allengs
op hetzelfde oorlogsbeeld georiënteerd.
De successen van deze bewapeningswedloop zijn bekend. Binnen een uur kan
de Sowjetunie, indien zij daartoe de lust mocht gevoelen, 122 tot 149 miljoen
1
Amerikanen doden. De Amerikaanse defensie kan dat niet verhinderen . Binnen
eenzelfde spanne tijds kan die Amerikaanse defensie wél 100 à 200 miljoen burgers
van de Sowjetunie doden, waarbij de 140 belangrijkste Russische steden verdwijnen
(een criterium voor de zg. ‘target-planning’ is een inwonertal van méér dan 100.000).
Het Amerikaanse kernwapenpotentieel zou daarmee echter niet zijn uitgeput.
Integendeel, ruim twintig jaar kernwapen-produktie heeft geleid tot het bezit van een
zekere ‘overkill-capacity’ (vermogen om vaker dan éénmaal te doden). Meiman
becijferde in 1963 de Amerikaanse overkill op 1250 maal, voor wat betreft 140
2
Russische steden van meer dan 100.000 inwoners .
1

2

Statement van Mc Namara, voor het Armed Services Comittee van het Huis van
Afgevaardigden. De volledige tekst is o.a. gepubliceerd in Survival, Vol. 7, n. 3, mei-juni 1965,
pp. 98-108. Zijn verklaring, afgelegd medio februari 1965, was niet bedoeld om schrik aan te
jagen, maar vond plaats in het kader van een pleidooi voor een ‘civil-defense’ programma
(bescherming-burgerbevolking).
Cfr. Seymour Melman The Overkill Argument, en Amrom H. Katz The Myth of Overkill, beide
opgenomen in Armament and Disarmament - the continuing dispute van Fisher en Burns.
Een verzamelbundel, verschenen in Belmont, California, 1964.
Katz becijfert een overkill van:.... 2 x. Hij gaat daarvoor uit van een Russische ‘first-strike’
(verrassingsaanval), waarbij de Amerikaanse bommenwerpers voor zover ze niet in de lucht
zijn, grotendeels vernietigd worden. De rest wordt tijdens de ‘second strike’, de tegenen
vergeldingsaanval, nog duchtig gedecimeerd, dat kán tenminste, zegt Katz. Tenslotte wordt
maar een fractie van de beschikbare kernwapens op het doel gebracht. Zelfs dan blijft Katz
met een zekere ‘overkill’ zitten.
Nu is Meimans berekening ook vrij willekeurig. Het meest betwistbaar lijkt mij zijn uitgangspunt,
dat een kernwapen van 20.000 ton TNT sterkte 100.000 mensen doodt. Dat gebeurde
inderdaad in Hiroshima, maar bij wat solieder gebouwde steden, waarvan de bevolking min
of meer gewaarschuwd is, zou dat wel eens wat minder kunnen zijn. Aan de andere kant
rekent hij de helft van het vermoedelijke totale aantal kernwapens helemaal niet mee: daar
zijn geen ‘strategische’ overbrengingsmiddelen voor, zegt hij (het is dan 1963). Voorts neemt
hij aan dat een ‘overkill-rate’ van 1250 maal bereikt wordt, terwijl 50% van de kernwapens op
de een of andere manier wordt neergeschoten onderweg en het doel mist. Eigenlijk zou die
1250 maal dus maar een kwart zijn van een totale ‘overkill-capacity’, die hij niet noemt. Ik heb
het nog eens nagerekend en kom dan op 4400; aangenomen dat 140 Russische steden qua
oppervlakte en inwonertal overeenkomen met 500 Hiroshima's, en dus voor elke 100.000
mensen een vernietigingskracht van 20.000 ton TNT nodig is.
Katz' argumenten zijn ondertussen waarschijnlijk al evenzeer achterhaald als bovenstaande
berekening. De Amerikaanse kernmacht is vrijwel onkwetsbaar geworden,nu er 800 à 900
ICBM's zijn, en rond 400 Polarisraketten. De - kwetsbare - bommenwerpers spelen eigenlijk
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De Amerikaanse minister van defensie, McNamara, schat de huidige Amerikaanse
overmacht op 3 à 4 tegen 1. Beide kernmachten zijn echter onafhankelijk, dwz.
vrijwel onkwetsbaar voor verrassingsaanvallen van de andere kant. Die overmacht
maakt dus eigenlijk niet zoveel uit, en is verklaarbaar uit verkeerde schattingen van
het potentieel van de tegenstander enerzijds, en de - foutieve - stelling dat er een
gelijkheid in krachten, ook in dit geval, moest bestaan, anderzijds. York en Wiesner
3
stelden in hun geruchtmakende artikel in de Scientific American (okt. 1964) , dat
het bewapeningsevenwicht stabiel is, en naar hun mening niet doorbroken zal
kunnen worden. Er bestaat nl. een voorsprong van aanvalswapens op
verdedigingswapens, een kloof die niet overbrugd kan worden. Zo is een
anti-raket-raket theoretisch en praktisch mogelijk. Maar deze raket kan alleen worden
ontwikkeld op basis van een al bestaand en operationeel aanvalswapen, bv. de
ICBM 1965. Tegen de tijd dat de antiraket 1965 ontwikkeld is, staat er een volgende
ICBM-generatie klaar, bv. die van 1970; en daartegen is de antiraket nu juist weer
niet tegen opgewassen.
Dat betekent, dat alle mogelijkheden voor defensie in dit ‘oorlogsbeeld’
ingekrompen worden tot afschrikking (deterrence). Nog nooit hebben landen zoveel
aan defensie uitgegeven. Nog nooit is hun veiligheid zo sterk afgenomen. De ‘angst
voor wraak’ is de enige veiligheidsgarantie. Vandaar de benaming ‘balance of terror’.
Meer abstract en minder op de emotie appellerend, wordt de naam ‘balance of
power’ (machtsevenwicht) gebruikt. Nog de meest vreedzame en geruststellende
titel is echter de ‘Pax atomica’, waarbij het begrip stilzwijgend op één lijn wordt gezet
met de pax romana, pax brittanica, de pax americana, allemaal vrij onschuldige
vredes vergeleken bij de inhoud van deze ‘kernvrede’.
De moeilijkheid is, dat het oorlogsbeeld dat hieraan ten grondslag ligt, het
strategische denken na 1945 vrijwel heeft beheerst - tenminste voor wat de technisch
hoogst ontwikkelde staten betreft. Dat andere oorlogsbeelden mogelijk, realiseerbaar,
of zelfs uitermate reëel waren, werd in een begrijpelijke bewustzijnsvernauwing of
in het egocentrische denken dat de Europese cultuur vaak eigen is, over het hoofd
gezien. Een leger van bijna een miljoen man kon Algerije niet pacificeren. Een
modern uitgeruste armee verloor van onderont-

3

geen rol meer, volgens McNamara, die 't aantal wil verminderen en daarover regelmatig
overhoop ligt met zijn luchtmachtgeneraals. Meimans sombere berekeningen dreigen dus
steeds exacter de realiteit te weerspiegelen: van dag tot dag stijgt de wederzijdse capaciteit
om alle kernwapens zonder mankeren op de wederzijdse doelen te brengen, en de
kern-wapenproduktie is sedert 1963 wel wat verminderd, maar niet stopgezet. Een ‘overkill-rate’
van 4400 lijkt dus ook al weer wat te weinig. Overigens hebben de Russen ook een stevige
overkill-capacity, volgens een soortgelijke berekening van Melman, van 145 voor 192
Amerikaanse steden.
Zie ook Nieuwe Literatuur over Oorlog en Vrede (maandblad, van Gorcum, Assen), febr.
1965, p. 50.
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wikkelde en slecht bewapende Vietnamezen (bedoeld wordt hier het Franse leger
in Indochina, ook al lijkt het alsof de Amerikanen nu bezig zijn dezelfde les te leren).
Het uitvallen van een transistor ter grootte van een bonbondoos verlamt het grootste
deel van Noordoost Amerika. Het zou allemaal te denken moeten geven.
De technisch zo hoog ontwikkelde maatschappijen zijn uitermate kwetsbaar
geworden; hun getechnologiseerde wijze van oorlogvoering is bovendien niet effectief
voor wat ontwikkelingslanden betreft, dus in een ander ‘oorlogsbeeld’. Een totale
oorlogvoering tussen hoog ontwikkelde landen zal vrijwel onmiddellijk catastrofale
gevolgen hebben. De politieke doeleinden die door middel van een oorlog
verwerkelijkt zouden moeten worden, vallen in het niet bij de onbedoelde, zij het
niet geheel en al onvoorziene gevolgen van de oorlogvoering. Dat betekent dan
voor wat betreft dit oorlogsbeeld, het absolute einde van alle getheologiseer over
het ‘ius ad bellum’, het recht tot oorlog; die oorlog valt niet te rechtvaardigen.
In de officiële motiveringen van de defensiepolitiek vindt men deze conclusies terug.
Defensiemaatregelen zijn nodig om ‘oorlog te voorkomen’. Door afschrikking. Een
gewilde oorlog is tussen de technisch hoogst ontwikkelde landen niet meer denkbaar.
Tenzij waanzinnigen zich van de macht meester maken. Tenzij lieden die menen
in de 19e eeuw te leven het bewind overnemen (er zijn er nogal wat, ook onder de
jongeren). Nationale machtspolitiek bestaat ondertussen nog steeds. Dat betekent
dat conflicten onvermijdelijk zijn, terwijl ze niet meer met oorlog kunnen worden
opgelost. De dreiging met oorlog lijkt wél een hanteerbaar politiek middel. De
geloofwaardigheid van die dreiging neemt daarbij af, naarmate het om trivialer zaken
gaat. Het heeft geen zin een kernoorlog te riskeren vanwege een visserijconflict,
rond invoerbeperkingen tegen kippen, of om een muur door Berlijn. Wél rond Cuba,
wél rond Hongarije blijkbaar. Een misverstand over die geloofwaardigheid - de een
meent het, de ander denkt dat hij het niet meent - kan fataal zijn.
De ongewilde oorlog lijkt een iets reëler mogelijkheid. De grote, totale kernoorlog
zal waarschijnlijk niet zozeer ontstaan als gevolg van een bewuste, rationele
beslissing. Waarschijnlijker is er een escalatieproces, dat tenslotte tot een totale
4
oorlog kan voeren . Mogelijk is eveneens een ‘katalysatie’: een derde partij speelt
twee anderen tegen elkaar uit (men herinnere zich de wederzijdse beschuldigingen
rond Vietnam, tussen Sowjetunie, China en Amerika). Tenslotte blijft een
miscalculatie als mogelijkheid bestaan: een politieke miscalculatie, bv. het al
genoemde misverstand rond de geloofwaardigheid, of een technische fout.
Hoe deze oorlog ook ontstaat, gewild of ongewild, het oorlogsbeeld is hetzelfde.
Het mag beschouwd worden als een Europees cultuurprodukt, dat thans
geëxporteerd wordt naar andere culturen (evenals bv. het Christendom en de
alcohol). Tot verrassing van alle betrokkenen blijkt daarbij ook een

4

cf. Streven, november 1965, pp. 109-115: Over oorlog en vrede; de abstracte oorlog. Herman
Kahn's On escalation.
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andere soort oorlogvoering mogelijk en zelfs succesvol. Het potentieel dat de
Westelijke beschaving zo zorgzaam heeft opgebouwd, blijkt daarbij van geringe
betekenis. Een harde les, die alleen op harde wijze te leren is. Het is moge-lijk een
technisch hoog ontwikkeld land met geringe inspanning te verlammen en te
desorganiseren. Een goed georganiseerde ondergrondse oorlogvoering, zoals bv.
door de FLN in Algerije bedreven, is nauwelijks te bedwingen met methoden die als
legitieme oorlogvoering erkenning hebben gevonden - die dus op het conventionele
oorlogsbeeld zijn gebaseerd (tenzij men over een tien tot twintigvoudige overmacht
beschikt). Een effectieve bestrijdingswijze zal dus ook niet in een conventionele
oorlogvoering liggen, maar moet meer iets te maken hebben met politiemethoden.
Opvallend is, dat de bekende Amerikaanse strateeg Herman Kahn dan ook denkt
in de richting van politiemethoden voor wat de Vietnamese oorlog betreft. Het
merkwaardige is daarbij, dat nog betrekkelijk kort geleden met minimale strijdkrachten
de orde kon worden gehandhaafd in betrekkelijk grote gebieden. De Nederlandse
en Belgische strijdkrachten hebben evenals alle andere vroegere koloniale machten
daar nogal wat ervaring mee opgedaan. Onlangs publiceerde de Military Review
nog enkele delen uit de gevechtsvoorschriften van het Koninklijk Nederlands Indische
Leger. Het lijkt mij dat de militaire deskundigen bij nadere studie van hun eigen
vergeelde voorschriften voor de werkelijke toekomstige oorlog nog wel eens enige
baat zouden kunnen vinden.
Generaal Couzy ontwikkelde in zijn voordracht (waarvan het thema was gekozen
omdat in kringen van de vereniging twijfel was gerezen aan de strategische conceptie
van de NAVO) op ongeveer dezelfde gronden zijn stellingen. Dat zijn conclusies
niet onmiddellijk met eenparig gejuich door de aanwezige leden der vereniging
werden begroet, mag weinig verwondering wekken. Als zijn conclusies juist zijn, is
er weinig reden tot juichen. Zijn ze niet juist, dan slaat de generaal de plank mis, en
ook dat is geen reden tot onverdeelde vreugde. Ondertussen is misschien voor de
officiële defensiepolitiek te wensen dat de generaal geen ware woorden spreekt.
Hoe anders een defensie-inspanning gerechtvaardigd kan worden, die tegen een
steeds irreëler bedreiging is gericht (en misschien zelfs die dreiging in stand houdt),
terwijl er een reële oorlogsmogelijkheid bestaat waarop men zich niet voorbereidt,
blijft dan een open, en pijnlijke vraag. De gehele Memorie van Antwoord weerspiegelt
echter de opvatting dat er één oorlogsbeeld is; de grondslagen van het defensiebeleid
vinden in dat oorlogsbeeld hun fundering.
Deze theoretische fundering van het defensiebeleid heeft waarschijnlijk de realiteit
ten dele weerspiegeld, ten dele heeft zij die werkelijkheid misschien ook helpen
oproepen. Ondertussen blijkt steeds meer, dat de theorie de werkelijkheid niet meer
geheel dekt. Er zijn andere vormen van bedreiging dan nucleaire chantage, de brute
dreiging met geweldgebruik. Er zijn andere mogelijkheden voor defensie dan totale
vernietiging van de tegenstander, door zelfvernietigende opoffering. De grondslagen
van het defensiebeleid dienen tijdig te worden herzien. Liefst voordat de grond onder
het defensiebeleid wordt weggeslagen.
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Spanje op weg naar zelfaanvaarding
Een belangrijk boek over Spanje
A.A. van Beysterveldt
Het is een merkwaardig verschijnsel, dat de waarderingen - hetzij goed of slecht over Spanje en zijn geschiedenis vaak uitgesproken worden met enige stemverheffing
in de discussie en met een zekere passie in de geschriften over dit onderwerp. Het
is alsof in een zuiver rationeel en ‘objectief’ bedoelde benadering van de Spaanse
geschiedenis en van de Spaanse cultuur instinctieve gevoelens van afkeer of
sympathie zich moeilijk laten elimineren uit de toon van het betoog en de richting
die het neemt. Meer dan eens kan men deze richting in de opvatting der Spaanse
geschiedenis bij sommige schrijvers ervaren als een spiraal waarlangs de
gebeurtenissen en ontwikkelingen van de historie van Spanje als in een
onherroepelijk nederwaartse gang worden beschreven: de Inquisitie die haar
schaduw werpt over de Gouden Eeuw van Spanje, de verderfelijke politiek der
Habsburgers, de ‘kolonisatie’ van Amerika, de geleidelijke aftakeling van Spanje
onder de Bourbons, etc. Telkens als men meent eindelijk te zijn aangekomen op
de bodem van de misère van deze onheilvolle evolutie, blijken die verwachtingen
ijdel. Onderbrekingen met termen als: ‘hoewel’, ‘ondanks’, ‘hoe zeer ook’,
‘desniettegenstaande’, die vaak de vermelding inleiden van regeneratieve krachten
en stromingen, eveneens aanwezig in de Spaanse geschiedenis, markeren slechts
die spiraal-beweging naar beneden. Dit euvel, zo menen wij, is bijvoorbeeld niet
helemaal vreemd aan het overigens uitstekende boek van W.C. Atkinson, A History
of Spain and Portugal, in 1960 verschenen.
1
Als eerste verdienste van Spanje op weg naar zelfaanvaarding van Dr. H. Th.
Oostendorp, lector Spaans aan de universiteit van Groningen, dient daarom ook
o.i. vermeld te worden het feit dat de schrijver dit gevaar doelbewust en zelfs - zoals
we zullen zien - methodisch heeft weten te ontwijken. Met betrekking tot Unamuno
zegt hij in hoofdstuk VII:
‘Het is nu eenmaal bijzonder moeilijk Spanje “objectief” te benaderen. Bijna ieder
gevoelt, al naargelang zijn aanleg en levensomstandigheden, de neiging om dit land
óf volledig te verwerpen óf kritiekloos te prijzen. Spanje is blijkbaar een toetssteen
voor de eigen houding tegenover de werkelijkheid. Slechts hij die evenwichtig de
totale realiteit van het leven met zijn geestelijke én

1

Dr. H. Th. Oostendorp, Spanje op weg naar zelfaanvaarding, Paul Brand, Hilversum, 1965,
180 pp., f 9,90.
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stoffelijke waarden accepteert, is in staat Spanje in zijn eigenheid d.w.z. met zijn
deugden én gebreken te aanvaarden’, (p. 117, 118).
Dat de schrijver aan deze laatste, door hemzelf gestelde eis beantwoordt, bewijst
de rustige en heldere betoogtrant van dit boek, waaraan iedere zweem van polemiek
ontbreekt. C'est à prendre ou à laisser. Het brandt niet in de handen. Laten we het
dus openen.
Wat de lezer wèl al dadelijk op zal vallen, is dat hij hier te doen heeft met een
gedurfde en ambitieuze onderneming. Gedurfd wegens de gecompliceerdheid en
uitgebreidheid van het probleem dat de Nederlandse hispanist aansnijdt, ambitieus,
omdat hij niets minder beoogt dan de in West-Europa meestal als ‘vreemd’ gevoelde
Spaanse levenshouding in historisch perspectief te beschouwen en te interpreteren.
Met ‘vreemd’ wordt hier voornamelijk aangeduid de tegenstrijdige neiging tot rationele
verwerping van de Spaanse waarden en tegelijk tot idealistische verheerlijking ervan,
die als residuen van de achttiende-eeuwse verlichting en negentiende-eeuwse
romantiek nog steeds het waardeoordeel over Spanje in West-Europa grotendeels
bepalen. Oostendorp bestrijdt geenszins, dat zowel de verlichting als de romantiek
verschillende trekken zouden hebben onderkend die eigen zijn aan de Spaanse
beschaving. Hij meent echter, dat in plaats van deze pogingen om van buitenaf
Spanje en zijn bewoners ‘objectief’ te bestuderen, er een vruchtbaardere methode
is om het wezen van Spanje te benaderen, namelijk door van binnenuit de Spaanse
cultuur te beschouwen, door te trachten de Spanjaard op zijn zelfkennis te toetsen.
De ondertitel van zijn boek luidt dan ook: Verslag van een historische crisis en de
pogingen om deze op te lossen. Het Spaanse volk leeft sedert het midden van de
achttiende eeuw in een voortdurende crisis, zegt de schrijver. Het doel dat hij zich
gesteld heeft, is nu een verslag te geven van de reacties die deze crisis heeft
opgeroepen bij verschillende generaties van Spaanse intellectuelen. Deze door
Oostendorp gevolgde weg naar de kern van de Spaanse problematiek, houdt in
een zo groot mogelijke neutralisering van een zich van buitenaf opdringend
normenstelsel. Immers, de schrijver wil zich beperken tot een zo getrouw mogelijk
relaas van de oordelen en veroordelingen, teleurstellingen en verwachtingen, die
Spaanse schrijvers en wetenschapsmensen hebben geformuleerd bij hun
hardnekkige pogingen om inzicht te krijgen in de historische werkelijkheid van
Spanje, om van daaruit het heden te begrijpen en de toekomst te beheersen.
Alvorens echter tot dit meest oorspronkelijke gedeelte van zijn studie te komen,
geeft de schrijver een helder overzicht van de Spaanse geschiedenis tot de
negentiende eeuw. In deze hoofdstukken toont hij aan dat Spanje een heel andere
evolutie heeft doorgemaakt dan de overige Westeuropese landen.
Van 711 tot 1492 was de Spaanse maatschappij opgebouwd uit drie ‘castas’:
christenen, joden en mohammedanen. De vreedzame coëxistentie van deze drie
‘castas’ gedurende de middeleeuwen heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op
de Spaanse aard. Het is van belang hierbij aan te stippen, dat deze periode van de
Spaanse geschiedenis werd gekenmerkt door een grote tolerantie, een
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uniek verschijnsel in het Europa van die tijd. Van de andere kant wijst Oostendorp
erop, dat in de Spaanse opvatting van het katholicisme als een religieus-politieke
gemeenschap er sprake is van Islamitische beïnvloeding. Dit verklaart echter
onvolledig hoe in de late middeleeuwen het Spaanse volkskarakter van uiterste
verdraagzaamheid evolueert naar fanatieke intolerantie: in 1492, als de Inquisitie
reeds een tiental jaren functioneert, worden de joden uitgedreven, in 1609 de
‘moriscos’; de eerste opgave van de Conquistadores van Amerika is er de heidense
godsdiensten uit te roeien en het christendom te vestigen; in de politiek der
Habsburgers komt steeds meer naar voren het idee van een verheven opdracht,
waardoor Spanje zich geroepen voelt om de religieuze eenheid van Europa te
verdedigen tegen het opkomend getij van de reformatie. In de manier waarop Spanje
de renaissance verwerkt, weerspiegelt zich deze tendentie. In tegenstelling tot de
rest van Europa laat de Spaanse mens zich niet verleiden tot volledige verwerping
van het middeleeuwse wereldbeeld, maar streeft hij ernaar dit in overeenstemming
te brengen met de nieuw verworven inzichten in de waarde van de wereld en de
plaats van de mens in deze wereld. ‘De Spaanse renaissance verbond hemel en
aarde, middeleeuwen en moderne tijd’, zegt Oostendorp. Terwijl in Europa de mens,
door elaboratie van het nieuwe rationele wereldbeeld, geleidelijk de natuur aan zich
onderwerpt en aldus de weg naar de vooruitgang opent, houdt de Spanjaard vast
aan zijn transcendente opvatting van de mens en de wereld, gebaseerd op een niet
rationele, doch gelovige denkwijze. De mogelijkheden voor een vruchtbare dialoog
tussen de beide wereldbeschouwingen, waarvoor in het Spanje van de zestiende
eeuw aanvankelijk voldoende plooibaarheid en bereidheid aanwezig zijn, verkwijnen
binnen het verstikkend isolement waarin het land zich steeds meer afsluit tegen alle
invloeden van buitenaf. ‘Noli foras ire’ (ga niet naar buiten): een lange periode van
krampachtige naleving van de letterlijke zowel als figuurlijke imperatief van deze
leus is voor Spanje begonnen.
De kennis van de oorzaken van de Spaanse crisis is aldus onontbeerlijk voor het
begrip van deze crisis. Hoe is deze nu ontstaan? vraagt Oostendorp zich af en hij
antwoordt: ‘door een schokkende ontmoeting met een andere wereld, waardoor de
grenzen van het eigen bestaan ervaren werden. Die andere wereld betekende voor
Spanje het Europa van de verlichting, dat een onbeperkt vertrouwen stelde in de
macht van het menselijk verstand’. - In de volgende hoofdstukken schetst de schrijver
de politieke en economische (moeizame) ontwikkeling van Spanje onder de
Bourbons, tegen de achtergrond van de onrustgevende confrontatie tussen de
Spaanse en Westeuropese denkwerelden. Deze confrontatie opent de ogen van
een aanvankelijk kleine groep ‘verlichte’ Spanjaarden voor de mistoestanden in hun
vaderland en voor de noodzaak vernieuwingen in te voeren. Maar het overgrote
deel van de bevolking, angstig voor al het nieuwe - kenmerk van ‘een in zichzelf
besloten, absolutistisch denkende cultuur’, zegt Oostendorp -, verzet zich tegen alle
pogingen die erop gericht zijn om de stoffelijke macht van de kerk te beknotten en
het volk tot een meer authentieke beleving van het geloof te brengen.
De tumultueuze verwikkelingen aan het begin van de negentiende eeuw: inval
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van Napoleon in Spanje, vlucht van Ferdinand VII naar Frankrijk (1808), spontaan
verzet van het Spaanse volk tegen de Franse bezetting, hebben in die zin het
langzaam op gang gekomen liberalisatie-proces in de Spaanse maatschappij
versneld, dat de traditionalisten en een jonge, niet Frans-gezinde generatie van
‘verlichte’ Spanjaarden, toen voor het eerst liberalen genoemd, zich aaneensluiten
om op 19 maart 1812 aan het land zijn eerste nationale grondwet te schenken. In
dit eerste moderne Spaanse Parlement, stipt Oostendorp aan, ‘werden de twee
partijen geboren die in de negentiende en twintigste eeuw de politieke strijd in het
land zouden bepalen. In Cadiz viel het Spaanse volk uiteen en deze verdeeldheid
duurt tot op heden voort’. De coalitie immers van liberalen en katholieken, tot stand
gekomen in Cadiz op een kritiek historisch moment, valt na 1812 weer uiteen: na
een kortstondige doch creatieve samenwerking tussen liberalen en traditionelen,
ziet men hoe in de loop van de negentiende eeuw de tegenstelling tussen de
progressieve en de conservatieve krachten zich toespitst in de Spaanse
maatschappij.
Hoewel Oostendorp dit niet uitdrukkelijk vaststelt, blijkt toch uit het overzicht dat
hij tenslotte geeft over de negentiende en begin twintigste eeuw, dat bij de
ontwikkelingen die plaats grijpen in het politieke leven van die periode, nauwelijks
aandacht wordt besteed aan het democratiserings-proces van de natie: het volk is
de grote verliezer. Want hoe de verschuivingen der machtsverhoudingen tussen
constitutionelen (of ‘radicalen’) en absolutisten (of ‘gematigden’) ook verlopen, op
het terrein der sociale hervormingen leggen beide partijen een conservatisme aan
de dag, waarvan men de graad respectievelijk zou kunnen aanduiden (welk een
ironie!) met gematigd en radicaal.
Oostendorp wijst erop, dat als gevolg van de conservatieve en starre houding
van de kerk tegenover de ontwikkeling der wetenschappen de politieke verwijdering
tussen radicalen en gematigden uitgroeit tot een levensbeschouwelijke controverse,
niet alleen in Spanje, maar in geheel West-Europa. ‘Voor Spanje - voegt de schrijver
er echter aan toe - was dit dubbel tragisch. Immers, beide partijen kwamen daardoor
buiten de werkelijkheid te staan. De progressieve Spanjaarden geraakten door hun
levensvisie niet alleen in conflict met de kerk, doch ook met het van katholicisme
doordrenkte Spaanse verleden en heden. De tradionalisten, van hun kant, ontkenden
de waarden van hun eigen tijd. Zij hielden vast aan het oude, statische wereldbeeld
en verheerlijkten het katholieke denken in zuiver thomistische vorm. Voor hen
vormden de zestiende en zeventiende eeuw de glorietijd van de Spaanse cultuur
en politiek en zij streefden ernaar de oude structuur van Spanje te handhaven’ (p.
80-81).
In zijn historisch overzicht heeft Oostendorp er duidelijk naar gestreefd om die feiten
en waarden in de Spaanse geschiedenis te releveren die van beslissende betekenis
blijken te zijn voor de visie van de Spaanse intellectuelen op hun historisch verleden
en problematisch heden, een visie die de schrijver thans van binnenuit tracht te
benaderen.
Elke crisis, zo heeft hij in zijn inleiding gezegd, heeft twee facetten: beleving en
afstand nemen. Dit afstand nemen van de Spaanse problematiek is verge-
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makkelijkt en als het ware gesystematiseerd door de idealistische filosofie van de
Duitse wijsgeer Krause (1781-1832), die grote invloed uitgeoefend heeft op het
denken van de Spaanse progressieve intellectuelen uit de tweede helft van de
negentiende eeuw. Zo, van de ene kant, de sterk religieuze inslag van het krausisme
de mogelijkheid van verzoening van deze nieuwe levensbeschouwing met het
Spaans katholicisme niet scheen uit te sluiten - hierin ligt de gedeeltelijke verklaring
van de grote wervingskracht die de nieuwe ideeën aanvankelijk hadden onder de
Spaanse intellectuelen - voerden de nieuwe denkbeelden, anderzijds, de meeste
volgelingen in de richting van het positivisme. Door deze houding kwamen ze ertoe
het Spaans wetenschappelijk denken als onvrij te brandmerken en in deze onvrijheid
de oorzaak te zien van het verval van hun land. De felle reactie op deze
‘anti-vaderlandse’ stellingname wordt in zekere zin belichaamd door Menéndez y
Pelayo (1856-1912), illuster Spaans filoloog, aan wie Oostendorp een hoofdstuk
wijdt. Volgens Menéndez y Pelayo vormt de Spaanse Gouden Eeuw een bloeitijdperk
waarin Spanje niet alleen op cultureel, doch ook op wetenschappelijk gebied
belangrijke bijdragen heeft geleverd aan de geestelijke erfschat van Europa. De
oorspronkelijkheid en rijkdom van de Spaanse renaissance is, volgens deze geleerde,
gelegen in het feit dat ze een katholiek-klassieke synthese als een geheel eigen
Spaanse verworvenheid heeft weten te realiseren. De decadentie van het land is
het resultaat van de eenzame en uitputtende strijd die Spanje gevoerd heeft om de
op deze synthese berustende beschaving in Europa te handhaven. Naast de
verdediging van typisch Spaanse instellingen als de Inquisitie zijn in de visie van
Menéndez y Pelayo op het Spaans verleden en in het bijzonder op de renaissance
bepaalde opvattingen opgenomen die lijnrecht gingen tegen de ideeën van zijn
absolutistisch denkende medestanders. Oostendorp typeert de positie van de
Spaanse filoloog dan ook raak, wanneer hij dit hoofdstuk aankondigt als: ‘Menéndez
y Pelayo tussen twee vuren’.
Een beslissend stadium in het streven naar zelfkennis van de Spanjaard ziet de
schrijver in het optreden van de regenerationisten en de beweging van 1898 en in
de invloed uitgaande van ‘Het Onafhankelijk Instituut van Onderwijs’, een schepping
van de krausisten. Het verlies van de laatste koloniën van Spanje rond de
eeuwwisseling luidde voor het denkend gedeelte der natie een periode in van
aanvankelijk sombere bezinning, die echter in de komende jaren zou resulteren in
vruchtbare inzichten in de waardering van Spanje. De reactie op het positivisme,
die in deze jaren ook in Europa merkbaar wordt, de filosofische fundering van de
subjectiviteit van elke menselijke werkelijkheid door Bergson, de ontwikkeling vooral
bij de generatie van '98 van een bijzondere sensibiliteit, stelden deze denkers in het
bezit van maatstaven die meer geëigend waren om de waarden van hun cultuur te
meten. Een schrijver zoals Unamuno beseft, dat het eigene en dus meest kostbare
van de Spaanse cultuur niet analyseerbaar is volgens de methoden van een zuiver
rationele denkwijze. Maar de tegenstelling tussen Spanje en Europa moet volgens
hem geïnterpreteerd worden in termen van de antithese tussen geloof en ratio. Deze
nieuwe levensvisie, waarin een der meest kenmerkende trekken van de Spaanse
cultuur vóór en na de zestiende

Streven. Jaargang 19

633
eeuw werd geïntegreerd, betekende voor Spanje, naar de mening van Oostendorp,
tegelijk een zegen en een gevaar. Een zegen, omdat een belangrijke groep
Spanjaarden de weg naar zelfaanvaarding nu duidelijker voor zich zagen. Maar
tegelijk bestond ook het gevaar, dat de bewustwording van het uniek karakter van
de Spaanse cultuur bij de Spanjaard de neiging zou versterken om Europese
invloeden af te wijzen. Het is op verzwakking van deze laatste tendens en op het
behoud en verdere uitwerking van de nieuw verworven inzichten, dat de actie van
een volgende generatie intellectuelen zich zal concentreren.
Wij zullen echter de auteur niet verder volgen op zijn boeiende speurtocht, het
aan de lezer zelf overlatend kennis te nemen van de ideeën die eersterangsfiguren
als José Ortega y Gasset, Ramón Menéndez Pidal, Pedro Laín Entralgo e.a. hebben
ontwikkeld in hun worsteling met het probleem Spanje. Dat Oostendorp, tenslotte,
als ‘auteur engagé’, als stelling nemende wetenschapsman, de lezer zijn visie op
de Spaanse levenshouding niet onthoudt, wekt bewondering.
Schrijver dezes is er zich van bewust, dat de ontvankelijkheid die hij als hispanist
heeft voor Oostendorps scherpzinnige analyses van ideeën en stromingen, zo nauw
verbonden met de Spaanse literatuurgeschiedenis, hem parten heeft gespeeld bij
zijn waardering voor Spanje op weg naar zelfaanvaarding. Zeer waarschijnlijk zullen
diegenen onder de lezers wier bestaan - om welke reden ook - zich realiseert in
een meer directe aanraking met de dense sfeer waarbinnen deze ideeën zich
concretiseren in de alledaagse en beklemmende werkelijkheid van een natie,
aanleiding vinden om zich op te winden over dit allerminst agressieve boek over
Spanje. Ongetwijfeld zullen zij geen genoegen nemen met het verweer, door de
schrijver in zijn inleiding geformuleerd, tegen het verwijt dat hij de Spaanse
intellectuelen als spreekbuizen van hun volk beschouwt, en constateren dat zijn
boek juist illustreert dat deze elite heeft gefaald in haar leidinggevende taak aan het
volk. Is zij immers niet tot diep in de twintigste eeuw vast blijven houden aan een
doctrinair liberalisme, waarin het volk als een volgzame massa werd opgevat? Deze
aanval stoelt o.i. echter op een onbewust, typisch Westeuropees postulaat, namelijk,
dat ‘het volk’ zich immer als een gelijkvormige realiteit zou constitueren binnen een
natie. Men vergeet dan, dat ook het Spaanse volk het resultaat is van de geheel
eigen historische evolutie die Oostendorp van binnenuit heeft trachten te beschrijven.
Voor de ‘pseudo-rationele en pseudo-hedonistische mens’ (volgens karakterisering
van Weiszäcker in: Die Tragweite der Wissenschaft) van West-Europa, waar de
hantering van het dominant criterium van de vrijheid dreigt te leiden tot een
verschraalde levenshouding, zouden binnen de verlammende, doch vergankelijke
armatuur van Spanje (niet te vereenzelvigen met Spanje zelf) misschien
assimileerbare en verrijkende waarden te vinden zijn. Het verlengstuk van de weg
van Spanje naar zelfaanvaarding - zoals Oostendorp die ziet - is geprojecteerd in
de richting van deze verwachting.
Alles wel beschouwd, is het boek van Dr. H. Th. Oostendorp misschien toch niet
zo onschuldig als de lezer in de aanhef van dit artikel beloofd werd.
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Naïef kijken
De Tsjechische animatiefilm
E. De Kuyper
‘Le cinéma est intéressant paree qu'il est avant tout un métier manuel’.
Mélies
Door velen wordt de animatiefilm nog steeds beschouwd als een minder belangrijk
nevenverschijnsel van de filmkunst. Omdat hij meestal pretentie mist, lijkt hij
kinderachtig; omdat hij niet direct in het vertrouwde patroon past, wordt hij maar
voor een zo jeugdig mogelijk publiek gereserveerd. Ik geloof dat dit alleen maar
getuigt van het onvermogen om dit soort film op zijn juiste waarde te taxeren. Het
wezenlijke kenmerk van de animatiefilm is niet kinderachtigheid, maar kinderlijkheid,
oprechte en ingrijpende naïviteit. ‘Ernstige’ toeschouwers, die zich gemakkelijk laten
vleien door de ‘serieuze’ film, vinden deze naïeve kinderlijkheid wel eens ergerlijk.
Zij laten zich vangen door de oppervlakkige illusie als zou hier alleen maar een
onbezorgde sprookjeswereld voorgetoverd worden, een misvatting waarvoor het
succes van een Walt Disney grotendeels verantwoordelijk is. Sinds enige tijd is er
in de animatiefilm echter iets heel anders gaande. Indrukwekkende voorbeelden
bereiken ons sedert meer dan vijftien jaar uit Tsjechoslovakije, Polen en Joegoslavië,
uit Canada, de Verenigde Staten en in mindere mate de laatste jaren ook uit Frankrijk,
1
Italië en Groot-Brittannië. Laten we ons hier beperken tot de Tsjechische produktie .

De wereld van de animatie en die van het spel
Simpel, doch niet simplistisch; onvooringenomen, doch niet probleemloos; licht en
toch niet oppervlakkig: dit zijn enkele trekken die de a-film kenmerken, maar die
evenzeer gelden voor de manier waarop het kind de wereld ziet. Het patroon dat
door de kinderpsychologe E.E.A. Vermeer werd ontworpen voor de spelwereld van
het kind, verschaft ook een verhelderend inzicht in de ‘volwassen’ expressie van
de kunst. Omdat de spelwereld niet in de werkelijkheid staat, komt zij nog niet
automatisch terecht in de anti-werkelijkheid van de teugelloze verbeelding. Net zo
is het universum van de animatie autonoom, doch dit wil helemaal niet zeggen dat
zij gesloten is voor de werkelijkheid. De autonome wereld van de animatie wordt
ontworpen vanuit de realiteit,

1

Om de goede reden dat we door een Tsjechische Retrospectieve in het Filmmuseum in
Brussel onlangs in staat zijn geweest een vrij volledig overzicht te krijgen van de Tsjechische
produktie.
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die als een rijke en onontbeerlijke voedingsbodem fungeert. Nooit kan de
anti-werkelijkheid van de verbeelding de antithetische werkelijkheid uit het oog
verhezen. Gebeurt dit wel en gaat de fantasie alles overwoekeren, dan ontstaat er
een ‘pathologische’ verhouding tot de realiteit, die - hoe paradoxaal dit ook moge
lijken - steriliserend werkt.
Net als het spel van het kind bespeelt de animatiefilm voortdurend en gelijktijdig
de twee toetsen van werkelijkheid en anti-werkelijkheid en zoals in de spelwereld
is ook hier de impliciete erkenning van de conventionele wereld voortdurend
aanwezig.
Net als het spel van het kind. Natuurlijk kan een of andere animatiefilm zich
uitsluitend richten tot een kinderpubliek. Waarom weent de giraf? van Kadlecek
(1964) bijvoorbeeld is gemaakt uit een paar abstracte en geometrische vormen,
waarmee een verhaaltje wordt opgebouwd. Zulke vormen kunnen in hun onderlinge
combinatie even goed een auto als een mannetje voorstellen. De verbeelding van
de cineast is voortdurend bezig met het uitvinden van een verloop, door het gestalte
geven, het ordenen en opbouwen van het vormeloze, en moet voortdurend aangevuld
worden door de verbeelding van de meespelende kinderen. Ook voor de volwassene
kan dit een leuk spelletje zijn, maar veel zin heeft het daarnaast niet. De werkelijkheid
- een van de polen waartussen de spelwereld gezocht moet worden - is voor hem
iets anders dan voor het kind. De giraf nu verloopt niet alleen als een spel, maar is
gewoon spel, kinderspel. De andere films echter die hier verder ter sprake komen,
zijn allemaal, hoe ‘naief’ en ‘kinderlijk’ ze ook mogen schijnen, op de volwassen
2
sfeer, de volwassen werkelijkheid betrokken .

De wondere materie
De kinderlijke taal van de a-film brengt met zich mee dat de werkelijkheid en de
3
alledaagsheid met bewondering en verwondering aanschouwd worden: fris en naïef .
Dit is een gebied in de hedendaagse kunst dat geen twijfel kent, dat een
ongeschonden vertrouwen bezit in zichzelf als verschijningsvorm en in de wereld
daarbuiten. Al betekent dit niet dat we hier met een vrijblijvende ontspanning, met
een periferisch fladderen om de kern der dingen heen te maken hebben. De a-film
kan ook tragische allures aannemen. Nooit echter verliest hij zijn optimistisch
karakter, om de eenvoudige reden dat de act van de vormgeving - het animeren
van het geïnanimeerde - steeds zichtbaar blijft. Dat het universum van de a-film
geen probleemloos wonderland is, bewijst een van de jongste poppenfilmpjes van
Jiri Trnka, De kybernetische grootmoeder (1963). In een science-fictionsfeer
evolueren twee figuurtjes: een klein meisje en haar grootmoeder. Het kind heeft
enkele dagen doorgebracht bij oma ‘op

2
3

Ook kinderen kunnen er natuurlijk pret aan beleven. Enkele elementen die zij uit de volwassen
realiteit distilleren, volstaan voor hen om zinvol te spelen.
Op het belang van de ‘naïeve schilderkunst’ hoef ik hier niet in te gaan. Wel wil ik er even
aan herinneren dat het woordje ‘naïef’ een van de lievelingsuitdrukkingen was van de late
Brecht (volgens zijn medewerker M. Wekwerth). Op een ogenblik dat met de massificatie van
de kunstconsumptie de verhouding kunst-publiek dreigt te vervallen in een
paternalistisch-culturistische verhouding, is misschien een frisse, door geen enkel
cultuurdeterminisme bevooroordeelde relatie nodig om opnieuw tot een evenwichtige dialoog
te komen.
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het platteland’ - en in het jaar 2000 betekent dit: een stadsbeeld zoals het onze nu.
Als het meisje teruggaat naar haar ouders die in een ‘toekomststad’ wonen, zijn
deze niet thuis en met programmatische ijver wordt het kind ontvangen door een
prachtige, glinsterende kybernetische grootmoeder. De onmenselijke perfectie van
dit ‘mens’ maakt het kind bang; het vlucht in de armen van haar oude,
‘voorhistorische’ doch begrijpende oma.
Nooit heeft science-fiction in de film me zo overtuigd als hier. Het angstgevoel
dat dit meisje beheerst, is niet meer literair te noemen. Het is niet meer de theatrale
angst van Metropolis (Lang, 1926) of de insinuerende huiver van Kafka. Het is een
angst die niet voortspruit uit de onmenselijkheid van de automatie, maar uit een
tekort aan warme menselijkheid.
Al te dikwijls heeft men de science-fiction in de film gebruikt om irreële
spektakeltaferelen uit te bouwen, een soort ‘imaginaire de papier mâché’, al even
vals als het universum van een Cocteau. Steeds diende de SF dan als een vlucht
uit de werkelijkheid, in plaats van gebruikt te worden als een ‘revelator’ van de
werkelijkheid, als de druppel vloeistof die de werkelijkheid plotseling reveleert.
Het onderscheid tussen de animatiefilm en de gewone film is niet te zoeken in
het ontstaansproces van de filmkunst, noch in haar esthetische principes, doch ligt
uitsluitend op het niveau van de gebruikte materie.
De film is ontstaan uit de poging om enerzijds de beweging wetenschappelijk te
analyseren en anderzijds aan stilstaande beelden (van de Laterna Magica b.v.)
beweging te geven. Hoe loopt bijvoorbeeld een paard? Hoe raken zijn poten de
grond? Muybridge deed b.v. de volgende proef: Hij stelde een hele reeks
fototoestellen op, naast elkaar, zodat hij het lopen van een paard seconde na
seconde kon fotograferen. De ‘optelling’ van de foto's leverde een analyse van de
beweging. Omgekeerd experimenteerde Marey om via stilstaande shots bewegingen
te reconstrueren. Uit deze technische experimenten is de film uitgegroeid tot een
kunst, waarvan de esthetische principes afgeleid worden uit en samenvallen met
de mogelijkheid om het ene beeld door het andere te doen opvolgen, om het ene
beeld uit het andere te distilleren en daarin het volgende reeds te voorspellen, om
die hele sliert van beelden te doen overlopen, te vertragen, te vervalsen, te kleuren
of gewoon zichtbaar te maken door middel van klank en woord. Film is animatie.
Animatiefilm is een pleonasme.
De gewone film hangt echter af van de fotografie, indirect dus van de realiteit.
Zijn werkmiddel is het fotografische beeld, dat vele trucages toelaat, maar tenslotte
altijd aan de realiteit gebonden blijft. Of dit realisme nu als esthetische categorie
uitdrukkelijk nagestreefd wordt, zoals in het neorealisme of in de cinéma vérité, dan
wel gereconstrueerd wordt in de studio, altijd ligt het als ruwe materie aan elk filmisch
ondernemen ten grondslag. De a-film gaat heel anders te werk. Hier wordt een
autonome wereld ontworpen beeld na beeld, meestal met de handen en vaak met
archaïsche middelen. De cineast-animator vervaardigt zijn personages en de wereld
waarin zij evolueren van a tot z, met potlood, tekenstift of penseel (tekenfilm), uit
hout, plastiek, stof, lijm en papier (poppenfilm). Deze andere werkwijze levert
onvermijdelijk andere resultaten op.
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Dit is ook de reden waarom SF zo makkelijk aanvaard wordt in de animatiefilm. Het
visualiseren van iets zo onwezenlijks als een SF-sfeer eist een heel suggestief
4
omspringen met de materie . Welnu, in een animatiefilm is het heel normaal dat de
animator vrij omspringt met een on-realistische materie. Het maakt hier weinig
verschil uit of karton een boom voorstelt dan wel een planeet. In beide gevallen
heeft men hier te doen met een door de materie geschapen conventie. Net zoals
in het kinderspel een knoop zowel een stoel als God de Vader voor kan stellen.
De eerste vereiste is dan echter, dat de animator de materie met respect bejegent,
ja met liefde. Hij omcirkelt haar mysterie. Hij verwacht er inspiratie van, hij weet dat
ze plotseling tot leven kan komen. Hij heeft een voortdurende aandacht voor de
kneedbaarheid, de plasticiteit en de beweeglijkheid van de materie, waarin de
5
genster smeult die plotseling tot animatie op kan springen . Juist deze gevoeligheid
voor de mogelijkheden van de materie is het criterium waardoor een kunstwerk
onderscheiden wordt van een maakwerk. Het is b.v. omdat Disney de materie zo
ongeïnspireerd bejegent dat zijn tekenfilms zo steriel zijn; Disney gebruikt en verbruikt
6
de materie . Om dezelfde reden voel ik me enigszins bekocht bij zulke fraaie werken
als die van Zeman, Legenden van het Vogeleiland (1952) of Inspiratie (1949). Zeman
maakt heel mooie dingetjes met glas, poppetjes en tekeningen, maar hij gelooft niet
in de mogelijkheden van het glas, het poppetje, de tekening; hij is daar als 't ware
blind voor of zijn gevoel is te kortzichtig.

Tussen twee polen, twee uitersten: de tekenfilm
De a-film leeft van de spanning tussen werkelijkheid en anti-werkelijkheid. De
spanning tussen deze twee polen - die ook twee extremen kunnen worden: verdord
realisme en overwoekerende fantasie - vormt het expliciete thema van het
schitterende ‘essay’ van Brdecka, De Rede en het Gevoel (1963), waarin één
personage leeft in een streng geometrisch, scherp omlijnd en verschraald milieu,
terwijl het andere zwelgt in rondingen, krullen en kronkels. Als werk misschien niet
zo geslaagd, maar een echt manifest.
Want de tekenfilm - een genre in de animatiefilm - vertoont de neiging deze twee
elkaar overlappende richtingen scherper uiteen te houden. Blijkbaar geeft de
tekenstift zich even gemakkelijk over aan automatisch gekrabbel als hij de

4
5

6

Niet zonder reden tracht de geslaagde SF-film van Chris Marker La Jetée een soort animatie
te vinden door de foto's even stop te zetten, vertragingstechnieken aan te wenden, enz.
Men kan hierbij denken aan een verwantschap met het kunstambacht: het glasblazen, het
pottenbakken, de hout- of wolbewerking, maar dan is er één verschil: in de a-film staat het
manuele niet in een romantische oppositie tot de industrialisatie en de mechanisatie. De a-film
bestaat uit twee trappen die het niet zonder elkaar kunnen stellen: een min of meer
ambachtelijk en een volledig gemechaniseerd stadium. De moeilijkheden die vele animatoren
op het ogenblik ondervinden om nog films te maken, is niet inherent aan de a-film als zodanig,
noch aan de huidige stand van de filmindustrie. Ze vloeit, geloof ik, voort uit dat
cultuurdeterminisme dat het naïeve moeilijk als waarde weet te erkennen.
In de TV-reeks The Flintstones is dit zo ver doorgevoerd, dat alles volgens een subtiel
fichesysteem geregistreerd wordt. Van week tot week veranderen alleen het thema, een paar
karakteristieke details en enkele overgangen tussen de basisschema's.
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werkelijkheid scherp weet te omlijnen. Hetzelfde merkt men trouwens als men de
verbeeldingserupties van een Goya naast de vlijmscherpe karikaturen van een
Toulouse-Lautrec legt: of het uitgaat van de fantasie dan wel van de realiteit, het
eindresultaat is tenslotte niet zo verschillend. Goya's fantasie mondt uit in de
werkelijkheid, terwijl de klinische tekening van Toulouse-Lautrec iets fantastisch
krijgt.
Terwijl de beste Amerikaanse tekenfilms zich gemakkelijk overgeven aan een
verbeeldingsdelirium, nemen de beste Tsjechische voorbeelden van het genre de
hedendaagse wereld als dankbare stof voor scherts, satire of parodie. De Roem
van Bretislaw Pojar (1959) is een bijtende satire op de moderne kunst, Bombanië
(1959) van dezelfde auteur is een bittere humoristische schets, gegroeid uit de angst
voor de dwaasheid van de moderne mens. In Opgepast (1959) rolt Brdecka een
panoramisch overzicht af van de oorlogswaanzin, van de prehistorische tot de...
post-historische mens. Ook Een plaats in de zon (1959), het slechts zes minuten
tellende meesterwerkje van Vystrcil kan hierbij genoemd worden. Het zal wel geen
toeval zijn dat ditzelfde antimilitaristische thema door drie verschillende cineasten
in éénzelfde jaar gerealiseerd werd; belangrijk is echter dat dit thema gestalte kreeg
in tekenfilms. Misschien is de verklaring daarvoor te zoeken in het feit dat de tekenfilm
zo'n geschikt medium is voor alle vormen van didaktiek (b.v. publiciteit): hij kan een
probleem ongewoon direct voorstellen, beknopt en pregnant, en doordat de animatie
waar hij gebruik van maakt, juist het tegenovergestelde is van monotonie,
immobilisme en sclerose, ontsnapt hij vanzelf aan het euvel waaraan zo veel
didaktiek lijdt: de saaiheid. Mooie voorbeelden in dit genre zijn verder de getekende
documentaire films van Brdecka: Hoe de mens leerde vliegen (1958) en Water,
water (1961), respectievelijk over het ontstaan van het vliegtuig en van de
onderzeeboot.

De menselijkheid van de pop
De wereld van de animatiefilm is een wereld van verwondering, schommelend tussen
fictie en realiteit. De vraag is dan: hoe en wanneer ontstaat of verdwijnt het labiele
evenwicht waarin deze autonome wereld verkeert? Zijn er m.a.w. ook spelregels te
onderhouden?
In theorie is de animatiewereld zo soepel en kneedbaar, dat niets haar in de weg
staat: noch de diafane suggestieve kracht van het sprookje of de sciencefiction,
noch de perfecte imitatie van de niet-geanimeerde wereld. Wordt het summum van
de animatie echter bereikt wanneer de ‘perfectie’ van de niet-geanimeerde film
geëvenaard wordt? Is het wenselijk dat bijvoorbeeld een pop dezelfde variabiliteit
in expressie en beweging verkrijgt als de levende acteur? De ongewone, houterige
bewegingen van de poppen van een Jiri Trnka bezitten in hun gestiek een plasticiteit
7
die levende acteurs zelden of nooit bereiken .

7

Voor de ‘tekortkomingen’ van de levende acteur werden door theatermensen zoals Meyerhold
(de ‘biomechanica’) en Gordon Craig (de ‘supermarionet’) oplossingen gezocht. Baty liet,
ontgoocheld, de acteur zelfs vallen voor de marionet.

Streven. Jaargang 19

639
De marionet komt heel dicht te staan bij de danser en de animator bij de choreograaf.
Wie de gezichten in Prins Bayaya 1950 of De oude Tsjechische legenden (1953)
voor ogen heeft, weet dat dit monolithisme in zijn expressieve zuiverheid en zijn
bewogen immobilisme iets krijgt van de ‘magie’ van het primitieve masker. De
vertraagde valbeweging in De song van de prairie (Trnka, 1948) heeft helemaal
niets van de stilistische bekommernis van Brigitte Bardot's vertraagde val in Vie
privée van L. Malle. Omdat alle bewegingen gestileerd zijn, heeft geen enkele nog
iets opzettelijks: ‘II n'y a point d'invraisemblance dès que la ressemblance n'est point
recherchée’ (Alain). Integendeel, een realistische valbeweging zou hier storend
werken. En dit kan men dan weer een begrenzing van de houten personages
noemen. Iedere beweging is vooraf bedacht en vastgelegd. Daardoor krijgt,
omgekeerd, ook iedere beweging weer een duidelijke betekenis. Aangezien er
helemaal niets aan het toeval overgelaten kan worden, heeft de kromming van een
vinger evenveel ‘zin’ als een mantel die door een briesje bewogen wordt. Het gaat
hier niet om een esthetisch surplus, maar gewoon om de taal waarin de
animatiepoppenfilm zich uit moét drukken.
De poppenfilm is gestileerde werkelijkheid. Hij staat tegenover de gewone film
zoals het gesproken toneel tegenover de opera. Een mooi voorbeeld hiervan vinden
we in De oude Tsechische legenden van Trnka. Het paradoxale van deze film is
echter dat hier een groots opgezet fresco van collectieve gevoelens geschilderd
wordt, terwijl de animatietechniek juist detailuitwerking vraagt van met
monnikengeduld vervaardigde afzonderlijke beeldjes. Het gevaar van een zeker
‘miniaturisme’ - opeengestapelde details, een realisme dat verloren loopt in het
schilderachtige, een dramatische bouw die verwatert in anecdotiek - kan alleen
bezworen worden door een brede epische verhaaltrant, een uitgesponnen
ademhaling zoals we die in deze film - ook in Prins Bayaya van dezelfde auteur,
niet echter in zijn Midzomernachtsdroom (1959) - vinden. Een romanesk en
genuanceerd weergeven van gevoelens is in een dergelijke langspeelfilm niet meer
mogelijk. De beheersing door de epiek, die tevens een definitieve vormgeving is
van de latente kneedbaarheid, bereikt Trnka niet alleen door middel van zijn grondige
en subtiele kennis van de filmtaal (vooral van de decoupage) maar evenzeer door
zijn magistrale handigheid om muziek, zang en dans, woord en plastiek door elkaar
te weven. Gedragen door een epische visie groeien deze elementen in Trnka's films
uit tot een ware universele mythologie.
Zowel om materiële redenen (enorme werkkracht en hoge kostprijs) als om
artistieke (het directe karakter van de a-film en zijn gerichtheid op het essentiële)
bestaat de produktie echter voor het merendeel uit korte films. Zij nemen de vorm
aan van een fabeltje (De roman van een cello, Trnka, 1949), een satire (De song
van de prairie, Trnka, 1949) of een filosofisch sprookje (De passie, Trnka, 1961; De
kybernetische grootmoeder, Trnka, 1963; Een glas te veel, Pojar, 1954; De leeuw
en het liedje, Pojar, 1959; De laatste schildwacht, Markovec, 1954). Al deze filmpjes
hebben een sterk moraliserende inslag; het zijn exemplarische verhaaltjes. Zelden
echter hebben zij de satirische scherpte
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van de tekenfilm. Of zij het modernisme aanklagen (De kybernetische grootmoeder),
de snelheidsmanie (De passie) of het militarisme (De laatste schildwacht, een
sappige en ontroerende Napoleontische schets), steeds bewaren zij iets rondborstigs.
In tegenstelling met de tekenfilm, die nogal gemakkelijk tot abstractie of
ontmenselijking leidt, blijft de poppenfilm goedhartig. De pop is nu eenmaal een
miniatuurmens. Terwijl in de tekenfilm nog slechts indirect van een menselijke
aanwezigheid sprake is, blijft in de poppenfilm de menselijke présence ook fysisch
aanwezig.

Twee voorbeelden van verruiming
1. De beperkte ruimte van Vladimir Lehky
In Suzanna leert schrijven van Vladimir Lehky (1963) worden werkelijkheid en
geanimeerde fictie naast (niet door) elkaar gebruikt. De werkelijkheid (het normaal
fotografisch gefilmde gedeelte) wordt beperkt tot de inleiding en het slot: de tekenfilm
begint op het blad waarop Suzanne aan het schrijven is; in de gesloten ruimte van
dit blad, dat filmscherm wordt, speelt zich vervolgens een fantastische vertelling af
met letters, cijfers, lijnen en kleuren.
Deze conventie van de ‘begrensde ruimte’ wordt in enkele andere films van Lehky
verder uitgediept. Zoals de bladspiegel in Suzanna leert schrijven, is hier het scherm
zelf een welomlijnde ruimte geworden. Niet meer een ‘open venster’ op de wereld,
maar gewoon een vlak of een lijst die het gebeuren begrenst en tevens oproept.
Hier wordt op de begrensdheid gespeculeerd zoals in de schilderkunst op het formaat
van het doek, in het klassieke toneel op de scène-opening. Uit deze zelfopgelegde
begrenzing komen dan eigenaardige dingen te voorschijn. In de eerste plaats: de
geslotenheid geeft de handeling een symbolische draagwijdte. In plaats van een
blik op de wereld wordt het scherm ‘wereldtoneel’: wat er gebeurt, wordt
geconcentreerd op enkele vierkante meters, het kan nergens anders plaatsvinden,
omdat er daarbuiten niets anders meer bestaat. Daarmee bevinden wij ons in een
theatraal universum: het universum van de wereld als schouwtoneel en het
schouwtoneel als wereld. In Parasiet (1960) wendt Lehky nog een andere vorm van
theatraliteit aan: de simultaneïteit. De ruimte wordt hier zo verdeeld, dat er zich
simultane gebeurtenissen in af kunnen spelen.
Al deze (voor de film nieuwe) conventies geven het gebeuren een ‘geëngageerd’
karakter. In een gewone tekenfilm hebben dezelfde themata alleen een komische
of ironische betekenis. Hier echter worden het episodes uit de menselijke
geschiedenis. In Parasiet b.v. krijgen we veel meer te zien dan het verhaaltje van
een kat en een muis: een historische visie op de verhouding uitbuiter - uitgebuite.
Hetzelfde had men reeds kunnen merken in Een plaats in de zon van Vystrcil (1959),
dat ogenschijnlijk niets anders is dan een sketch tussen twee ventjes die vechten
om een zonnestraal. Door de beperkte ruimte krijgt het fabeltje een geheel andere,
een visionaire toonhoogte.
Hoezeer Lehky geobsedeerd is door het theatrale, komt onder een andere vorm
ook tot uiting in Drie muzikanten (1963), een burleske suite, die op vele plaat-
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sen allures aanneemt van de beste Marx Brothers produkten. Hier wordt de ruimte
niet meer begrensd door het scherm, maar de hele film door wordt de onveranderlijke
omlijsting gevormd door een echte scène-opening ‘à l'italienne’. Het spaarzame
8
gebruik van de ruimte richt de aandacht van de toeschouwer ook dwingender op
de ‘acteurs’. Dit vraagt dan weer een grotere ‘persoonlijkheid’ van de getekende
figuurtjes.

2. Poppenfilm + tekenfilm = Pojar
De kneedbaarheid van de materie waarvan de animatiefilm zich bedient, laat
duizenden mogelijkheden toe. In Biljart (1961) en De redenaar (1962) gebruikt Pojar
de technieken van de teken- en de poppenfilm door elkaar. Zeman en Trnka hadden
dat ook al gedaan, maar Pojar doet het op een geheel eigen manier. Hij versmelt
de grafische eigenschappen van de tekenfilm met die van de poppenfilm. Poppen
spreken en men ziet getekende zinnen uit hun mond rollen; of men ziet hun dromen
in het binnenste van hun schedel getekend staan. De menselijkheid van de
poppenfilm wordt in de stijl van striptekeningen omgezet. Of er, buiten de toevallige
experimenten van Pojar om, uit dit samenlopen van twee richtingen in de a-film een
9
derde richting zal ontstaan, valt vooralsnog moeilijk te voorspellen . Maar nu reeds
doet De redenaar alle woordbekommernissen van Ionesco c.s. cerebraal
krampachtig, oppervlakkig en aftands inefficiënt voorkomen.
Een filmrecensent die bekend staat om zijn nuchterheid, schreef eens na het zien
van De oude Tsjechische legenden: ‘Weldra zal de niet-geanimeerde film ons log,
verouderd, uitdrukkingsloos, intellectualistisch en ingewikkeld voorkomen’. Dit kan
overdreven zijn. Het is echter meer dan zomaar een boutade.

8

9

Het spaarzame gebruik van ruimte, tekening, decor, rekwisieten enz. zou volgens A. Martin
(o.m. Cinéma 65) een gevolg zijn van het werk voor het TV-scherm, dat een grotere
leesbaarheid vereist. Vandaar de mannetjes met waterhoofden en dergelijke meer.
Bij mijn weten bestaat er in de Tsjechische animatiefilm geen richting die de materie uitsluitend
‘abstract’ animeert, zoals b.v. de film Renaissance van de Pool Borowczyk, die zonder poppen
werkt, alleen maar met afval.
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Aspecten van de naoorlogse Amerikaanse roman
Emma Vorlat
Bellow, Malamud, Roth, Kerouac, Burroughs, Mailer, Salinger, Ellison, Baldwin,
Capote, Styron, McCullers: zie daar een aantal auteurs die zich in het naoorlogse
Amerika door hun waarde, soms ook door een handige publiciteit hebben laten
opmerken. Ze lijken me de typische vertegenwoordigers van de generatie die na
1945 aan het woord kwam.
Kan men in 1965 uit hun ongetwijfeld zeer verscheiden oeuvre algemene
kentrekken naar voren halen? We bedoelen dan niet stilistische of vormkenmerken,
maar eigenschappen van inhoud of thematiek. In het korte bestek van een
tijdschriftartikel kan deze vraag slechts schetsmatig beantwoord worden, maar één
aspect, m.i. het meest frappante, wil ik toch even van naderbij beschouwen: dat van
het individu in zijn houding tegenover de gemeenschap.

Algehele disaffiliatie
In Catch-22, de oorlogsroman van J. Heller (1961), geeft een der soldaten, Yossarian,
de volgende boutade ten beste: ‘Don't talk to me about fighting to save my country.
I've been fighting all along to save my country. Now I'm going to fight a little to save
myself. The country's not in danger anymore, but I am... From now on I'm thinking
only of me’ (p. 470). Dit vinden we in de naoorlogse roman voortdurend terug: een
alarmkreet omdat het ik bedreigd is. Door wie? Door een samenleving materialistisch, fascistisch, decadent - die het rechtstreeks op het individu heeft
gemunt en het met ongehoorde machtsmiddelen tenonder wil brengen. Redding
vindt het ik slechts in de vlucht, weg van sociale en andere verplichtingen, in een
volkomen disaffiliatie van de anderen, in een volkomen egocentrisme ook.
In Advertisements for Myself (1959) drukt N. Mailer deze houding veel krasser
uit: ‘Is there nothing to remind us that the writer does not need to be integrated into
his society, and often works best in opposition to it?... I wonder if there has been a
1
time in the last fifty years when the American artist has feit more alienated’ . In The
Naked and the Dead (1948), een der beste naoorlogse romans, zo al niet om zijn
literaire dan toch om zijn cultuurhisto-

1

N. Mailer, Advertisements for Myself, p. 188. - Ook in Partisan Review, May-June 1952, p.
299.
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rische waarde, heeft Mailer de disaffiliatie-idee een sterke publiciteit gegeven. Onder
de vorm van een oorlogsverhaal wil deze roman een beeld geven van de
Amerikaanse samenleving. De legerstructuur symboliseert immers de samenleving
waaruit ze ontstaan is. In een absolute tegenstelling worden legerleiding en soldaten
tegenover elkaar geplaatst. De leiding (b.v. Generaal Cummings) verpersoonlijkt
geen enkele menselijke waarde, wel onwaarden. Cummings, een machtswellusteling
die zichzelf als een God en Messias ziet, heeft zich vereenzelvigd met een systeem
dat, fascistisch van kleur, een onbeperkte macht over de anderen uitoefenen wil.
Het wil de mens tot een machine maken en het individu zodoende volkomen
vernietigen. Cummings - en dit wil zeggen de staat - beschikt daartoe over een
efficiëntie, macht en systematiek die de enkeling totaal machteloos maken. De
soldaten van hun kant verpersoonlijken tenminste bepaalde menselijke waarden.
Maar zowel individueel als in groep zijn ze haast volkomen inefficiënt en weerloos,
een werkelijkheid die ze zich pijnlijk realiseren. Het probleem wordt het nijpendst
ervaren door Hearn, de intellectueel, die zich tussen de twee groepen in beweegt.
Door zijn graad leunt hij bij de leiding aan, maar als mens voelt hij zich met de
eenvoudige soldaten verbonden. Door het verhaal - en hierop juist stuurt Mailer aan
- leert hij inzien dat hij noch als rebel, noch als slachtoffer, noch als terrorist, noch
in passieve weerstand à la Gandhi het op de machten in de samenleving halen kan.
Zijn dood is dan ook symbolisch: de ondergang van het individu in de moderne
samenleving.
Mailers soldaten zijn wellicht al te pessimistisch en meestal te passief. Maar dit
begrijpt men beter wanneer men de traditie waaruit ze stammen en de toekomst
waarnaar ze uitzien onder de loep neemt. Hun verleden is: de economische crisis
van de jaren dertig, de oorlog daarna. Die hebben hun alle geloof in mens en
samenleving reeds van te voren ontnomen. Nieuw in de houding van de naoorlogse
2
mens is inderdaad dat hij reeds zonder illusies was om te beginnen . Wat de toekomst
hem biedt? Na de concentratiekampen en met de atoombom voor ogen, ervaart de
mens voor het eerst in de geschiedenis ‘a death which could not follow with dignity
as a possible consequence to serious actions we had chosen, but rather a death
3
by deus ex machina in a gas chamber or a radioactive city’ .
Niet alleen bij Mailer, maar ook bij Kerouac, Burroughs, Baldwin, Bellow duikt de
4
Spengleriaanse ondergangsidee op . Het nihilisme woekert in een maatschappij
die, decadent, zich in leeg geworden kaders beweegt. Is het dan niet beter het
brandend schip te verlaten voor het zinkt? Zijn eigen hachje te redden als men de
anderen toch niet mee redden kan? Zelfbevestiging gaat dan

2

3
4

Een S. Lewis, een J. Steinbeck, hoe scherp ook in hun kritiek op Amerikaanse mistoestanden,
hadden de illusie en overtuiging dat, door de zwakke plekken bloot te leggen, er genezing
kon optreden. De generatie van E. Hemingway en F. Scot Fitzgerald was gedesillusioneerd
na de Eerste Wereldoorlog, en hun kunst groeide uit deze ervaring van desillusie. Unillusioned
zijn gaat evenwel veel verder.
N. Mailer, Advertisement for Myself, p. 242.
Het steeds weerkerende beeld van The American Night in Kerouacs werk is een Spengleriaans
symbool. Bellows idee dat we in een na-christelijke, na-humanistische, enz. tijd leven behoort
tot dezelfde sfeer.
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boven en ten koste van naastenliefde en sociale zin. En deze zelfbevestiging wordt
absoluut.
Vanzelfsprekend kan men de eenzaamheid en de afzijdigheid van het individu in
een gemeenschap niet exclusief een naoorlogs verschijnsel noemen. De ivoren
toren is een zeer oud gebouw. Ook in de Amerikaanse literatuur duiken eenzaamheid,
afzijdigheid en disaffiliatie voortdurend op. Vernoemen we slechts het bohemia,
Europa en de groene heuvels van Afrika in de jaren twintig, het slagwoord
5
‘disaffiliation’ in de jaren veertig . Maar nieuw in de naoorlogse Amerikaanse literatuur
lijken me de absoluutheid ervan, de totale ontnuchtering en ontgoocheling die eraan
voorafgaan, het nihilisme dat ze voedt, en de angst voor een maatschappelijk bestel
dat, doeltreffender dan ooit, het individu vernietigen kan en zal. De disaffiliatie heeft
dan ook nooit zulke extreme vormen aangenomen als in het werk van sommige
naoorlogse auteurs.
Hoe immers gaat het losgeslagen ik zichzelf affirmeren, waar gaat het waarden
of althans normen vinden om bij te leven? Of zal het het nihilisme tot het uiterste
drijven in zelfondergang? Antwoord op deze vragen vindt men in het werk van een
6
aantal auteurs, beatniks genaamd , waarvan Mailer de theoreticus, Kerouac de
‘literaire’ zegsman en Burroughs het enfant terrible is. In het Amerikaanse naoorlogse
geestesleven vertegenwoordigen zij een subcultuur die zich marginaal, op de rand
der samenleving uitleeft.
Mailers white Negro, de hipster of nozem, zoekt het in een frenetieke,
pathologische dadendrang: hij wil zich uitleven in drank, jazz, snelheid, verdovende
middelen, sexuele excessen, misdaad. De bedoeling is, zich al handelend waarden
te scheppen, om die steeds weer aan nieuwe te toetsen en na een tijdje te
verwerpen. Volgens Mailer is dit existentialisme, en nog wel van een betere, zuiverder
soort dan dat van Sartre... Ons lijkt het vooral psychopathologisch en... een straatje
zonder eind. Waar moet dit voortdurend-zichzelf-in-nieuwe-daden-overtreffen de
hipster tenslotte toe leiden?
Kerouac en de beatniks bewegen zich in dezelfde ‘geloofssfeer’ als Mailer. Wat
hen de weg opjaagt van oost naar west, van noord naar zuid en een ‘rugzakrevolutie’
doet inleiden, is het uitzicht dat Amerika op het punt is gekomen waar materiële
welvaart en technische verwezenlijkingen niet langer een zegen zijn, maar een vloek
zijn geworden. In plaats van de mens vrijer en menselijker te maken, doden ze de
ziel in conformisme. Als je niet buiten sliep, zegt Kerouac, met goederentreinen
meereed en deed wat je wilde, dan was je enige kans met honderd patiënten in een
7
gekkenhuis voor een prachtig televisieapparaat te zitten waar er ‘toezicht’ op je is .
Bovendien vindt men ook bij hem voortdurend de Spengleriaanse idee weer van
‘the American night’. Amerika is aan de avond van een beschaving, chaos en
ondergang zullen volgen.

5

6

7

De jaren dertig vormen hierop enigermate een uitzondering. Het sociaal realisme meende
bepaalde wantoestanden uit de samenleving te kunnen wegwerken door een
aanklacht-literatuur.
De beat-beweging als literaire beweging telt in haar rangen Kerouac, Burroughs als
prozaschrijvers, Allen Ginsberg, G. Corso, L. Ferlinghetti en enkele tweede-rangsfiguren als
dichters. Sociaal gezien is de beweging reeds verlopen, literair is ze het grotendeels.
De verklaring komt uit The Dharma-Bums (1960).
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Buiten de spanning van Mailers blanke neger en van elke nihilist die wanhopig
redding zoekt voor zichzelf, is er bij de beatnik nog een andere. Er is gespletenheid
tussen zijn drang naar zelfbevestiging ook ten koste van anderen - en deze uit zich
in misdaad, collectief egoisme, cynisme, hedonisme - en zijn verlangen om zichzelf
te transcenderen en, niettegenstaande alles, in een soort sentimentele liefde de
medemens te ontmoeten. Vandaar een voortdurend conflict tussen dadendrang en
verlangen naar rust in een primitieve natuur of elementaire vormen van
gemeenschap. De beatnik wordt hierbij zeer sterk door het boeddhisme
aangetrokken. Ook dit is een typisch verschijnsel in de huidige Amerikaanse
literatuur. In het boeddhisme spreekt vooreerst de terugkeer naar zuiverheid en rust
in de natuur aan, die de beschavingszieke mens geneest. Verder is er de onthechting
aan het materiële en aan de doelbewuste dadendrang, onthechting die evenwel
geen streng doorgevoerde ascese vereist. Het boeddhisme gelooft in de natuurlijke
goedheid van een vrije, ongecompliceerde mens, die geen zondebesef kent: ‘we
are saved such as we are’. Kortom, het is een psychotherapie, meer dan een religie
of filosofie. Het lijkt me typisch dat een groot deel van literair Amerika zich naar het
oosten richt op het moment dat het westen een crisis van waarden doormaakt en
dat het Cartesiaanse mens- en wereldbeeld, de Freudiaanse psychologie, het
christelijke zonde- en schuldgevoel, het westerse utilitaristische ‘go-get’-ideaal aan
het afbrokkelen zijn. Dit zoeken naar een waarde in het boeddhisme is in de
beatnikliteratuur een positief element dat men m.i. al te vaak over het hoofd heeft
gezien. Men kan Kerouac niet zozeer zijn negativisme, als wel de armoe van zijn
‘literaire’ produktie verwijten.
In W. Burroughs zien we een man die het nihilisme tot zijn uiterste consequenties
heeft trachten door te drijven. In een zieke wereld die naar haar einde gaat, is hij
de zieke man, de psychopaat, die gedreven door een zucht tot zelfvernietiging zich
aan zichzelf gaat vergrijpen. Hij doet dit niet in kordate zelfmoord, maar in een
zelfmoord op lange termijn. In New Yorks Bowery en bij de clochards te Parijs zwerft
hij rond, een aan verdovende middelen verslaafde. Na 13 jaren van zulk een
geestelijke zelf onttakeling volgt hij een desintoxicatiekuur, net lang genoeg om zijn
Naked Lunch (1959) te schrijven en weer in de volledige leegte van zijn vroeger
leven te hervallen. In Burroughs' werk is de mens werkelijk vermoord: er zijn nog
slechts stukken menselijk wezen - geslachtsorganen op zichzelf - en stukken
menselijke actie - de geslachtsdaad, zonder partner, zonder gevoel en zonder
vreugde. De hoofdpersoon in het werk is geen mens meer, maar een machine, de
doodsmachine. Wat haar overkomt - in zoverre haar iets overkomen kan - wordt
ons niet meer in voldragen menselijke taal, maar in gestotter meegedeeld. Is The
Naked Lunch een roman? Is het taal? M.i. is het slechts de uiterste degradatie van
de mens en van de roman als kunstwerk. De volgende stap moet zelfmoord zijn en
8
totaal stilzwijgen, omdat woorden toch volslagen irrelevant en overbodig zijn .

8

In Burroughs' werk bereikt de disaffiliatie een uiterste. Maar er bestaat een traditie van ‘literair’
werk in deze lijn: vermelden we o.a. het oeuvre van een J. Hawkes.
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Het compromis
J.D. Salinger zit vast in het zadel: goed inkomen, upper middle class, ruggesteun
van het Establishment, met name The New Yorker. Hij beweegt zich dus in het
centrum van de Amerikaanse samenleving. Men kan zich dan ook niet voorstellen
dat hij een kruistocht tegen de Amerikaanse samenleving of de mensheid zou
prediken. Betekent dit dat hij gelukkige, ‘aangepaste’ mensen schept, die zich in
een affluent society rustig maar zeker hun weg zouden banen en, gesteund door
materieel comfort, tot harmonische zelfontplooiing komen? Nee, want Seymour
Glass pleegt zelfmoord, zijn zus Franny maakt een zenuwinzinking door, Holden
Caulfield ontvlucht voor enkele dagen school en thuis, d.i. wat voor hem de
geordende samenleving uitmaakt. Er zijn daarvoor meerdere redenen, maar de
twee voornaamste zijn wel deze: het geloof dat alle menselijke waarden goedkoop
en verraden zijn; daarnaast het geloof dat het ik zich krampachtig te weer moet
stellen om zelf niet ‘goedkoop’ te worden in een samenleving welke materiële
welvaart aanwendt tot knechting van de mens. Zelfmoord, vlucht en zelfs
zenuwinzinking kan men zien als zovele ontsnappingspogingen ter beveiliging van
het ik.
De odyssee van de adolescent Holden Caulfield in The Catcher in the Rye (1951)
wordt ondernomen in naam der vrijheid (niet door anderen geleid worden), der
spontaneïteit (niet steeds een vooraf bepaald doel nastreven), der onthechting (niet
om bezittingen geven). Daarom wil hij uit de samenleving weg en zichzelf realiseren
in een typische jeugddroom: in de natuur leven, hout hakken en kleine werkjes
verrichten, maar niet afhankelijk zijn van de vruchten van de affluent society. Hij wil
tevens kind blijven, een tijdje nog, niet volwassen worden.
Dit Walden Pond-ideaal in de tweede helft van de 20ste eeuw, deze terugkeer
naar de therapeutische krachten van de primitieve natuur, de centrifugale beweging
in de samenleving vonden we ook bij Mailer en de beatniks terug en ze is inderdaad
een der hoofdkenmerken van de naoorlogse Amerikaanse roman. Daarbij moet
men de idee voegen van het kind (meer precies de adolescent) als een nog niet
9
door de samenleving aangetast wezen . Tenslotte dweept Salinger ook, vooral in
zijn later werk, met het boeddhisme.
Maar Salinger gaat in zijn negativisme niet tot uitersten. Hij is voor het com-

9

In romans als Henderson the Rain King (1959) van S. Bellow, The Sheltering Sky (1949) van
P. Bowles zoeken de personages genezing in de primitieve Afrikaanse samenleving. Een
andere vorm van afkeer tegenover de samenleving vindt men bij J. Purdy, die zich een
Kafka-eske wereld geschapen heeft. Een zekere vorm van disaffiliatie vindt men ook bij
auteurs als M. McCarthy en J. Cheever die vanuit een intellectualistische hoogte een
sarcastische blik werpen op land en volk. In deze houding zijn ze louter academisch, weinig
of niet geëngageerd. We hebben M. McCarthy niet bij de representatieve naoorlogse
romanciers vernoemd, niettegenstaande het succes van een bestseller als The Group. Dit
boek en andere van de schrijfster verplaatsen ons immers naar de jaren tussen de twee
oorlogen.
Als adolescentenfiguren in de naoorlogse roman kan men o.a. vermelden Joel Knox in Other
Voices, Other Rooms (Capote), meerdere kinderen in Capotes later werk, zoals The Grass
Harp, Frankie Adams en Mick Kelly in The Member of the Wedding en The Heart is a Lonely
Hunter (McCullers), Holden Caulfield en sommige der kinderen Glass in het oeuvre van
Salinger, sommige kinderen in de kortverhalen van Ph. Roth, enz.
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promis. Wanneer Holden met zijn vriendinnetje over zijn jeugddroom spreekt, raadt
ze hem aan er gewoonweg mee te wachten tot ze gehuwd zijn. Hij antwoordt: ‘I said
no, there wouldn't be marvelous places to go to after I went to college and all. Open
your ears. It'd be entirely different. We'd have to go downstairs in elevators with
suitcases and stuff. We'd have to phone up everybody and teil “em goodby and
send”em postcards from hotels and all. And I'd be working in some office, making
a lot of dough, and riding to work in cabs and Madison Avenue buses, and reading
newspapers, and playing bridge all the time, and going to the movies and seeing a
lot of stupid shorts and coming attractions and newsreels. Newsreels. Christ almighty.
There's always a dumb horse race, and some dame breaking a bottle over a ship,
and some chimpanzee riding a goddam bicycle with pants on. It wouldn't be the
10
same at all’ .
Holden is uiteindelijk nog bereid het compromis te aanvaarden, de rat race mee
te rennen, in het zadel van materialisme en conformisme te rijden. Maar in zijn later
werk blijkt Salinger minder voor een dergelijk compromis te voelen, zonder echter
goed in te zien hoe iemand die op Park Avenue woont - symbool van wie ‘er geraakt
is’ - eraan ontsnappen kan. Seymour, de meest intransigente van de befaamde
familie Glass, pleegt zelfmoord. De anderen menen aan de besmetting der
Amerikaanse cultuur te ontsnappen in een volslagen afzijdigheid van de samenleving.
Ze geven alle sociaal contact, alle sociale verantwoordelijkheid op. Langs de
kronkelwegen van narcisme, verstands- en wilsonthechting komen ze in het
boeddhisme terecht, maar m.i. verzanden ze er ook. Is het gebrek aan nieuwe
scheppingskracht bij Salinger - want hij blijft tot in den treure in hetzelfde kringetje
ronddraaien, zonder dat er nog iets over te zeggen valt - daarvan geen bewijs?

Pogingen tot inschakeling in de samenleving
Als je naar de U.S.A. wil emigreren, wenkt de Liberty je met opgestoken arm om
binnen te treden in het land van vrijheid-en-gelijke-kansen-voor-iedereen. Maar er
is een discrepantie tussen droom en werkelijkheid. Een van je eerste ervaringen is
de onwil van de ‘old-stock’ Amerikaan om je te aanvaarden. Naarmate hij je integratie
verhindert, vecht je zelf meer om er in te komen. Dit is moeilijk: naast het
taalprobleem is er de moeilijkheid om je een verschillende cultuur eigen te maken.
Toch zet je door, omdat je de noodzakelijkheid van een adaptatie inziet. Om echt
Amerikaan te worden, moet men zich inschakelen in de Amerikaanse traditie.
Komend uit je eigen traditie, word je voortdurend heen en weer geslingerd tussen
de wil tot adaptatie en de neiging tot verzet.
In de naoorlogse Amerikaanse roman zijn enkele afstammelingen van immigranten,
11
haast allen Joden , aan het woord die in hun werk de problemen

10
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J. Salinger, The Catcher in the Rye, Signet ed. 1962, p. 121.
Niet uitsluitend Joden evenwel. Er is b.v. de grote Russische emigrant V. Nabokov. Het door
hem behandelde thema is analoog aan wat we hier schetsen willen: de nostalgie naar de
tsaristische tijd en naar een dood verleden; de kritiek op de grove Amerikaanse samenleving;
het probleem van een aanpassing die geen zelfverraad mag worden.
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beschrijven van de Jood die zich in de Amerikaanse samenleving inschakelen wil.
12
We vernoemen Ph. Roth, B. Malamud en S. Bellow als de voornaamsten. Ik noem
ze afstammelingen van immigranten, want het zijn hun ouders die de stap naar het
nieuwe Continent hebben gezet. Het probleem van aanpassing reikt verder dan één
generatie, met bepaalde verschuivingen werkt het in verscheidene generaties door.
Naarmate de immigrant zelfverzekerder wordt, zal de onwil van de Amerikaan om
hem te aanvaarden hem leiden tot zelfbevestiging en tot verwerping of althans
kritische hekeling van de waarden waarin de Amerikaan gelooft. Hij droomt er
enigszins van de anderen aan hem gelijk te maken. Een voorbeeld daarvan vindt
men in The Assistant (1957) van B. Malamund. Morris Bober wordt geen Amerikaan,
maar de niet-Jood Frank Alpine laat zich besnijden, d.w.z. stelt zich een symbolische
daad waarbij hij de Joodse waarden als superieur erkent. Dat is echter de
omgekeerde wereld, een krampachtige, onhoudbare zelfbevestiging.
Een tweede verschuiving is er een naar het centrum van de samenleving toe.
Deze zou uiteindelijk moeten uitlopen op een harmonische verbinding tussen twee
tradities en culturen. Maar voor men zo ver komt, is er de voortdurende
slingerbeweging tussen twee polen: in hoeverre kan men trouw blijven aan zichzelf
en toch Amerikaan worden? Dit is het probleem van Philip Roth. De twee groepen,
Amerikanen en Joden-in-Amerika, leven in zijn werk naast, maar niet vaak met
elkaar. Van de Amerikaanse samenleving schildert hij een grotesk, tragi-komisch
portret. Hij wil echter meer dan onze lach opwekken. In zijn opinie is de Amerikaanse
samenleving niet meer door het individu te overzien en te begrijpen. Wat de enkeling
en de schrijver doen kunnen, is er nog slechts aspecten van registreren en deze
worden grotesk of tragi-komisch omdat ze uit hun verband zijn gerukt. De
hoofdkenmerken van deze onoverzichtelijke samenleving zijn conformisme en
materialisme. Dit conformisme wordt in de hand gewerkt door wetten die erop gericht
lijken de middelmatigheid te beschermen, en door een gentleman's agreement dat
hetzelfde doel nastreeft. Het materialisme heeft de Amerikaan herleid tot een radertje
in een machine die slechts op produktie is gericht. De Jood, met zijn zin voor het
lijden, met zijn gaven van hart en gemoed, zou die samenleving kunnen verrijken.
Hij staat er als individu echter zo hulpeloos tegenover, dat hij er in verloren moet
lopen. Vandaar dat de Joden zich vaak aaneensluiten in een soort getto. Het hele
probleem is immers je Jewishness te bewaren: ‘It's a hard thing to be a Jew. But
13
now I understand what Mickey says - it's a harder thing to stay one’ .
Het meest afgewogen en in al zijn facetten doordacht vindt men het probleem
terug in het werk van Saul Bellow. Deze zoon van een immigrant heeft in benarde
omstandigheden gestudeerd en zich zo in de Amerikaanse samenleving

12
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Ook N. Mailer en J. Salinger zijn van Joodse herkomst. Vooral in het ouder werk van Mailer
vindt men nog verwijzingen naar het probleem van de Jood in Amerika (b.v. de figuur van
Goldstein in The Naked and the Dead). Salinger kan gelden als een voorbeeld van wie zich
zo centraal in de maatschappij ingeburgerd heeft, dat de Joodse thematiek hem geen stof
tot romans met de nodige spanningen meer bieden kan.
Ph. Roth, Goodbye, Columbus (1959), Corgi Books, 1964 ed., p. 135.
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ingeschakeld. Hij ziet zich nu voor een dubbel probleem gesteld: dat van de Jood
in Amerika - het probleem van Roth en de anderen - en dat van het individu, de
intellectueel in de huidige samenleving.
Het Joods probleem wordt in zijn werk voortdurend behandeld, maar wellicht
nergens zo systematisch - en ook zozeer getheoretiseerd - als in Herzog (1964).
Als typisch vertegenwoordiger van de tweede generatie in een immigrantenfamilie
heeft Moses Herzog meegedaan aan ‘the Jewish struggle for a solid footing in white
Anglo-Saxon Protestant America’ (p. 309). Joodse afstamming en Amerikaanse
adoptie wil hij in deze zin verzoenen: de vitale krachten van geloof, hoop en liefde,
van deemoedige menselijkheid en sterkte in het lijden (Joodse erfenis) zullen hem
ervan weerhouden in het materialistische Amerika zonder meer opgeslorpt te worden
en zullen er als een zuurdesem werken. Verzoening kan dus verrijking betekenen.
Maar hoe ze te verwezenlijken, blijft een bron van spanningen elke dag.
Als intellectueel analyseert Herzog het Amerika van de tweede helft der twintigste
eeuw. Zijn diagnose is niet optimistischer dan die van een Mailer. Oude waarden
zijn vervallen zonder dat er nieuwe in de plaats gekomen zijn. De Amerikaan heeft
zijn basiswaarden en daarmee de fundamenten van zijn beschaving overboord
geworpen: godsdienst, eerbied voor de vrijheid, moreel bewustzijn, wet en geweten,
en dies meer. De tradities zijn opgebruikt. Er is geen eerbied voor de persoonlijkheid
meer, en evenmin een gemeenschap. Kortom, Amerika maakt een crisis van nihilisme
door. Voortdurend bezigt Bellow termen als: post-Renaissance, post-humanistic,
post-Cartesian, post-Christian America.
Maar deze crisis is een groeicrisis: de toekomst ziet Herzog (Bellow) in handen
van de massa, die zich nu reeds bewust begint te worden van wat ze als groep
14
bereiken kan . Hoe donker de toestand ook moge zijn, het individu moet zijn
verantwoordelijkheid opnemen. Herzog gelooft in ‘personal responsibility for history,
a trait of Western culture’ (p. 128). Zelfbevestiging en -heiliging zijn steeds met
anderen betrokken in een verhouding van naastenliefde, zodat de zelfbevestiging
van een Mailer geen zin heeft, vermits egocentrisme voor altruïsme wijken moet.
Er is iets tragisch in dit verbeten standhouden van het individu dat niet de
gemakkelijke weg van het disengagement kiezen wil, maar tevens weet hoe weinig
efficiënt het is in een samenleving die tegen hem schijnt samen te spannen.
Bij de Joodse auteurs groeide de verantwoordelijkheidszin van het individu voor
de maatschappij o.a. uit een confrontatie van twee tradities. Ook andere etnische
groepen in de U.S.A. maken een dergelijke confrontatie mee. Onder hen vooral de
negers.
In Notes of a Native Son (1955) verklaart James Baldwin, degene die zich
momenteel als zegsman van de Neger opwerpt, het volgende over de traditie van
zijn rasgenoten: ‘I know, in any case, that the most crucial time in my

14

In The Naked and the Dead had Mailer zich reeds de vraag gesteld, of de massa niet bereiken
en afdwingen kan wat voor de enkeling onmogelijk is. Het antwoord is een zéér aarzelend
ja.
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own development came when I was forced to recognise that I was a kind of bastard
to the West; when I followed the line of my past I did not find myself in Europe but
in Africa. And this meant that in some subtle way, in a really profound way, I brought
to Shakespeare, Bach, Rembrandt and to the Empire State Building, a special
attitude. These were not really my creations, they did not contain my history; I might
search in them in vain forever for any reflection of myself. I was an interloper; this
was not my heritage. At the same time I had no other heritage which I could possibly
hope to use - I had certainly been unfitted for the jungle or the tribe’ (p. 14).
Neger noch recente immigrant hebben deel gehad aan het Amerikaanse verleden.
Maar in tegenstelling tot het merendeel der immigranten heeft de neger evenmin
deel gehad aan de bronnen van de Amerikaanse traditie, die in Europa liggen. En
er is nog meer: hij heeft ook van geen enkele andere culturele traditie geërfd, want
komt recht uit de jungle en de wilde stam. In Amerika terechtgekomen, wordt de
slaaf nogmaals uit traditie en cultuur uitgestoten: ‘I am, then, both visibly and legally
the descendant of slaves in a white, Protestant country, and this is what it means
to be an American Negro, this is who he is - a kidnapped pagan, who was sold like
an animal and treated like one, who was once defined by the American Constitution
as “three-fifths” of a man, and who, according to the Dred Scott decision, had no
15
rights that a white man was bound to respect’ .
Ook nu heeft de neger sterkere machten tegen zich dan de immigrant. Het
gemakkelijkst ware wellicht tegenover deze samenleving volkomen negatief en
gedisaffilieerd te staan. Maar waar kan de neger naar toe? Nergens. Noodgedwongen
moet hij zich integreren, en zijn erkenning als gelijke van de anderen afdwingen.
Hij kan het gordijn laten zakken over de Amerikaanse droom. Maar als hij opbouwend
werk wil verrichten, ‘if we are really to become a nation - if we are really, that is, to
16
achieve our identity, our maturity, as men and women’ , dan is samenwerking in
liefde-uit-noodzaak geboden.
Van deze confrontatie tussen de neger en de hoofdzakelijk blanke samenleving
komt in de naoorlogse Amerikaanse roman zeer weinig terecht. De zogezegd
‘belangrijke’ negerliteratuur telt slechts twee namen: J. Baldwin en R. Ellison. Baldwin
behandelt (in zijn romans) vooral negers onder elkaar; Ellison heeft met zijn Invisible
Man (1952) een roman van formaat geschreven, maar slechts één.
Ellisons ‘onzichtbare man’ wil zichtbaar worden, d.i. zich opleggen aan de blanken
en daardoor werkelijke integratie bereiken. Hij rekent af met wat blanken en negers
hem te bieden hebben om zijn erkenning als volwaardig menselijk wezen in de
maatschappij af te dwingen. Eerst maakt hij de frustrerende fase door van de ‘goede’
Zuidelijke neger. Dan verwerpt hij het communisme, dat zijn sociaal ressentiment
uitbuit. Met de Black Muslims, die naar een primitieve staat buiten Amerika of
geïsoleerd erin willen terugkeren, gaat hij evenmin akkoord. Hij wil ook geen hipster
à la Mailer worden. Maar het

15
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J. Baldwin, The Fire Next Time (1962), p. 92.
Ibid., p. 104.
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grootste gevaar vindt hij in zichzelf: hij was op weg een ‘ja-zegger’ te worden. En
ja zeggen is onmogelijk zonder zichzelf en zijn rasgenoten te verraden. Wanneer
hij nergens nog een uitweg ziet, trekt hij zich in een kolenkelder terug. - ‘leave me
alone’ - om met zichzelf in het reine te komen. Hier eindigt de roman. Dus toch
disaffiliatie? Het is echter een open einde en Ellison verwerpt niet de idee dat zijn
neger uit die kolenkelder gelouterd terugkeren kan met een inzicht in zijn sociale
verantwoordelijkheid en in de middelen tot integratie. Dit is echter raadwerk, dat
men slechts doen kan op basis van essays en verklaringen van de auteur over het
negerprobleem.

De eigenaardige positie van de Zuiderling
Totnogtoe hebben we de reacties van een individu t.o.v. de huidige samenleving
mede trachten te verklaren uit de traditie waartoe dit individu behoort. Nergens is
de traditie zo sterk als in het Zuiden. Met het historisch bewustzijn van de Zuiderling
bedoelt men juist dat hij zijn identiteit niet bepalen, de hem omringende wereld niet
begrijpen kan tenzij vanuit een familiale en historische traditie. K.A. Porter verklaart
in dit verband: ‘I am the grandchild of a lost War and I have blood-knowledge of
17
what life can be in a defeated country on the bare bones of privation’ . Familie- en
historische banden zijn in haar oeuvre ‘the absolute point of all departure and
18
return’ .
Deze familiale en historische traditie culmineert in de Burgeroorlog, die het cruciale
feit in de geschiedenis van het Zuiden is geweest. De Burgeroorlog is al een honderd
jaar voorbij, de gevolgen ervan zijn ten dele weggewerkt (we laten dan het
Negerprobleem buiten beschouwing), maar van de hele evolutie die het Zuiden
sindsdien heeft doorgemaakt, is in de literatuur haast niets te bespeuren. Zij is
ergens tussen verleden en heden, op een onbepaald en onbepaalbaar moment,
gestopt bij een verstard beeld van vervallen planterswoningen, een agrarische
samenleving, in het verleden ingeslapen kleine stadjes, tevreden negers, ziekelijke
blanke decadenten op materieel, moreel, sexueel en intellectueel gebied. Kortom,
een stereotiep beeld dat teert op de mythe die Faulkner over dit land geschapen
heeft, maar dat eigenlijk tot geen enkele periode in zijn ontwikkeling behoort. Kan
zulk een literatuur geldige uitspraken doen over de huidige werkelijkheid? M.a.w.
vinden we in het werk van een Capote, een Styron en een McCullers een confrontatie
tussen ik en samenleving?
Deze vraag kan niet met een eenvoudig ja of nee beantwoord worden.
Rechtstreekse confrontatie ontbreekt. In plaats daarvan wordt het ik geconfronteerd
met een bepaald beeld van een decadente samenleving. Zoals ik reeds zei, is dit
beeld grotendeels fictief, maar verschillende elementen ervan zijn in de huidige
werkelijkheid terug te vinden. En de schrijvers zien de ‘tijdeloze’ decadentie als een
symbool van huidig verval. Zo komen ze langs een achterpoortje weer in de
werkelijkheid terug.

17
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In de inleiding tot Pale Horse, Pale Rider (1939).
The Paris Review Interviews, II, p, 143.
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Bij de jonge T. Capote, de auteur van Other Voices, Other Rooms (1948), vindt men
weinig meer dan een literair spel met decadentiemotieven, klaarblijkelijk aan het
Faulkneriaanse arsenaal ontleend: een gerichtheid naar het verleden - ‘All of the
19
future exists in the past’ -, homosexualiteit, impotentie, vervallen planterswoning,
enz. De vlucht van de 13-jarige Joel Knox uit de samenleving in de ‘veiligheid’ van
dit milieu is een vlucht uit de werkelijkheid omdat deze verantwoordelijkheidszin
vergt. In later werk stelt Capote de geordende, materialistische en geestdodende
wereld tegenover de wereld van het kind of van hen die hun hele leven lang kind
gebleven zijn. Hedendaagse thema's duiken op: verheerlijking van het onschuldige,
spontane kind, dat een zuivere intuïtieve aanvoeling van de levenswaarden bezit
en nog onbesmet tegenover de gemeenschap staat; vlucht uit de samenleving in
het primitieve en de natuur; aanklacht tegen een maatschappij die het individu
gewetenloos in een bepaalde vormen wil gieten. Zo past Capote weer in de
naoorlogse Amerikaanse traditie.
W. Styron is ambitieuzer. Met de decadentie, desintegratie, incest, enz. in Lie
Down in Darkness (1951), wil hij meer dan een beeld van het Zuiden geven: ‘I would
like to believe that my people would have behaved the way they did anywhere’. Het
schuldmotief bij hem is algemeen menselijk: om een samenleving, de Amerikaanse,
die met één atoombom honderdduizenden menselijke wezens vernietigen kan en
het reeds gedaan heeft. We staan hier dan eens te meer voor een protest van de
hulpeloze mens die slachtoffer is van een gemeenschap welke over enorme
verdrukkings- en vernietigingsmechanismen beschikt. En niettegenstaande dat is
deze hulpeloze mens verantwoordelijk voor de gemeenschap waarin hij leeft en die
hij persoonlijk mee beter maken moet. Zo sluit ook Styron aan bij de Amerikaanse
naoorlogse romantraditie. C. McCullers tenslotte wordt gefascineerd door het ogenblik
waarop de Zuidelijke traditie leeg geworden is en de mens, los en ontworteld, aan
zijn eenzaamheid is overgelaten. Haar thema is dat van de moderne mens in een
(chronologisch niet nauwkeurig omlijnde) samenleving. De eenzaamheid van haar
personages, meestal fysisch of anders gehandicapten, is ondraaglijk. Daarbij slagen
ze er niet in uit hun isolement los te breken. Liefde slaat bij McCullers om in haat
en pijn, maar er ontbloeit geen bevredigende menselijke verhouding aan. Haar
personages ontsnappen aan de confrontatie van een ik met een samenleving, omdat
elke vorm van samen-leven verdwenen is. Had Faulkner van deze ziekelijke,
uitzichtloze decadentie durven dromen voor zijn land?

Conclusies
De diagnose van de moderne Amerikaanse samenleving stemt grosso modo bij alle
naoorlogse romanciers overeen: de affluent society is op een punt gekomen waarop
materiële welvaart een vloek is in plaats van een zegen. Het betekent de triomf van
materialisme en conformisme. Amerika maakt dan ook een crisis door, die sommigen
niet aarzelen als nihilistisch te bestempelen. Het
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religieuze, politieke, psychologische, morele mens- en wereldbeeld is vervallen en
er is niets voor in de plaats gekomen. Voeg daarbij dat de U.S.A., die in de strijd
tegen nazisme en fascisme zovele mensenlevens geofferd heeft, als moderne staat
over dezelfde enorme machtsmiddelen beschikt, waartegen het individu niet
opgewassen is, en niet aarzelt deze tot vernietiging van de enkeling aan te wenden.
De mogelijkheden tot reactie van de enkeling zijn dan ook zeer beperkt. Een
moderne ‘held’ bestaat niet meer, hij is vaak een slachtoffer of een
rebel-aan-het-randje-van-de-maatschappij geworden. Toch zijn de individuele
reacties van de auteurs zeer uiteenlopend; hierbij speelt o.a. de traditie waaruit ze
stammen een grote rol. Enerzijds is er disaffiliatie in naam van een zelfbevestiging
die men zonder naastenliefde of sociale verantwoordelijkheid meent te kunnen
realiseren. Anderzijds is er het opnemen van een verantwoordelijkheid bij hen die
menen dat het ene niet zonder het andere gaat en dat de mens als sociaal wezen
vanzelfsprekend sociale verplichtingen heeft. Het praktische nut en de efficiëntie
van dit engagement worden evenwel voortdurend in twijfel getrokken. Aanhoudend
ook zijn er spanningen tussen de verantwoordelijkheid tegenover de anderen en
de trouw aan zichzelf.
De meest auteurs zijn meer naar het verleden dan naar de toekomst gericht. Is
het omdat de mens die leeft in de schaduw van de bom, nog moeilijk aan een
toekomst geloven kan? Is het omdat de toekomst voor de decadent op het verleden
gerichte mens een bedreiging en een leegte vormt? Allebei ongetwijfeld. De steeds
weerkerende thema's en literaire motieven wijzen op disengagement: men ontvlucht
samenleving en werkelijkheid in de natuur, in een primitieve vorm van gemeenschap,
in een zeer eclectisch boeddhisme. Het therapeutisch element is daarbij
doorslaggevend, en ook dat is decadent. In een gelijksoortige sfeer hoort de steeds
weerkerende adolescent thuis: hij is de door de samenleving nog niet besmette,
omdat hij er nog niet met handen en voeten aan gebonden is.
Bij dit somber beeld dat de roman van de Amerikaanse samenleving biedt, stelt
men zich onwillekeurig een drietal vragen. Vooreerst, is werkelijk alles zo slecht en
somber in de U.S.A.? Behoort de toekomst er aan Burroughs, Mailer en Kerouac
of aan de vele mensen die met Kennedy van een New Frontier droomden?
Persoonlijk geloof ik dat de schrijvers, niet steeds volkomen eerlijk, putten uit een
literair beeld waarvan het succes gemakkelijk verzekerd is, en dat eenzijdig bepaalde
aspecten beklemtoont en overdrijft. Anderzijds kan men Amerika conformisme,
materialisme en de misdaad van de Atoombom verwijten, en ook - daarvan ben ik
vast overtuigd - maakt het land, zoals trouwens West-Europa, een crisis van waarden
door waarvoor ik de term nihilisme niet steeds overdreven vind.
Daarmee aansluitend wil ik dan ook een tweede vraag stellen. Moet een schrijver
zich vermeien in het opsporen en aandikken van deze ziektekenmerken? Of moet
hij met zijn oeuvre een katharsis van de lezer nastreven? Hij ‘moet’ het ene noch
het andere, want hij is vrij. Wel kan elke lezer individueel opteren voor het
psychopathische hipsterisme van Mailer of voor Bellows persoonlijke
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verantwoordelijkheid voor de geschiedenis. Persoonlijk meen ik dat de Amerikaanse
literatuur aan menselijke waarde winnen zou in het tweede geval, maar ik geef toe
dat dit een louter subjectieve mening is.
Tenslotte, dit is de derde vraag, loopt de Amerikaanse roman niet dood in de
thans ingeslagen richting? Burroughs is reeds een levende dode, Salinger is een
bloedloos geval, Mailers hipster en ook Kerouacs beatnik zijn in een impasse
vastgelopen. Maar zij vertegenwoordigen gelukkig niet de hele hedendaagse
letterkunde. Men kan slechts hopen op nieuwe auteurs met de vitaliteit van een
Bellow, een Roth, een Ellison en zelfs een Baldwin. Wait and see, and let's hope
for the best.
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L.S.D.-story
S. Cohen
(De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid dr. A.J.H. Bartels heeft
bij beschikking van 9 februari jl. met ingang van 11 februari jl. het preparaat LSD
aangewezen als verdovend middel in de zin van de Opiumwet.
LSD is de Engelse afkorting van lysergzuurdiethylamide, dat door dr. Albert
Hoffman in 1938 werd gesynthetiseerd en waarvan hij in 1943 de psychische werking
ontdekte.
Over enkele maanden zal bij Van Ditmar in Amsterdam een studie over LSD
verschijnen getiteld Het buitenste binnen. Dit is het door Peter ten Hoopen vertaalde
The Beyond Within (Atheneum 1964) van de Amerikaanse psychiater dr. Sidney
Cohen. Met toestemming van de uitgever nemen wij uit dit boek, dat door velen als
het standaardwerk over LSD wordt beschouwd, het nawoord over dat een
samenvatting geeft van de verschillende aspecten van het probleem zoals die in
het boek aan de orde worden gesteld en dat bovendien op de toekomstmogelijkheden
van het middel wijst).
Onze geest schijnt zich te ontwikkelen in de richting van een versterkte afvlakking
of inhibitie van zintuiglijke gegevens. Deze inhiberende werking van het zenuwstelsel
is voor ons van wezenlijk belang om te kunnen analyseren wat er rondom ons
gaande is en om gericht te blijven op de situatie van het ogenblik. Als de enorme
massa niet van essentieel belang zijnde informatie die de hersenen binnenstroomt
niet ‘de mond gesnoerd’ - dat wil zeggen, geïnhibeerd - werd, zou ons vermogen
tot het schiften en beoordelen van gegevens overstelpt raken. Een overlading van
het systeem wordt voorkomen door de toegang te ontzeggen aan het grootste deel
van de inkomende sensaties. Lijf en leden en het gezond verstand worden gespaard
door de selectieve afwijzing en schifting van de zintuiglijke ervaringen.
Door dit proces wordt veel gewonnen, maar wat verliezen we? Doordat het brein
het waargenomene verwerpt, reduceert, herleidt of taxeert, raakt dit verloren, wordt
afgezwakt, tot iets gewoons teruggebracht of ondergeschikt gemaakt aan de
symbolische inhoud ervan. LSD kan een tijdelijke, selectieve disinhibitie van de
inhiberende hersenfuncties teweegbrengen. Sommige, maar niet alle van de
waargenomen LSD-verschijnselen zouden wel eens veroorzaakt kunnen worden
door de disinhibitieve werking van het middel.
De toestand van normaal, gezond dagbewustzijn kan worden gezien als een
gecensureerde uitgave van een fantasierijke, droomachtige oertoestand, die pas
weer tevoorschijn treedt als de waakzaamheid verslapt is, zoals in de slaap, onder
LSD of bij bepaalde andere gelegenheden. In deze psychologische oerstaat, die
ten grondslag ligt aan het rationele bewustzijn, zijn de begrenzingen
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van het ego vervaagd, en de aangeleerde, toegekende betekenis van een voorwerp
is zodanig veranderd, dat de voorwerpen geen betekenis meer hebben buiten
zichzelf. Kleuren worden, doordat de inhibitie is weggevallen, in al hun verzadigde
en schitterende intensiteit waargenomen, en het waargenomen object wordt gezien
in zijn primaire vorm, onbelast met nuttigheidswaarden. Het vermogen de
rekenkunstige vraagstukken van het leven op te lossen is afgenomen. In plaats
daarvan treedt er, overdrachtelijk gezien, een soort beeldspraak van gevoel en
gedachte op. Onbekende, ongewone gedachten-reeksen met een rijkdom aan
facetten doorkruisen de geest, of er is een enkel tijdeloos thema dat onophoudelijk
weer opduikt. De stemming, ook bevrijd van de beperkingen die het normale
dagbewustzijn er gewoonlijk aan oplegt, is beweeglijker en minder stabiel. Aan de
arbeidsvoorschriften die het zenuwstel dwingen elk zintuiglijk kanaal en elk geestelijk
proces gescheiden en afzonderlijk intact te houden, wordt minder straf de hand
gehouden. Geluid doorspeelt het licht, gevoelens weven zich door het
gedachtenleven heen, en beide vermengen zich met het waarnemen.
Werkelijkheidsoriëntatie, doelgerichtheid en aanpassing aan de omgeving worden
alle gedeeltelijk of totaal onmogelijk, en de gebruikelijke toestand van geestelijke
inhibitie, die gezond verstand genoemd wordt, wordt gedisinhibeerd. Of zich
krankzinnigheid ontwikkelt, dan wel datgene wat uitzinnigheid genoemd wordt, hangt
af van de wijze waarop deze defensie-loze, ego-vrije, prelogische, uiterst suggestibele
toestand emotioneel wordt verwerkt. Sterke gevoelens van angst en onzekerheid
leiden tot een falen in de behandeling en verwerking van de ongebruikelijke ervaring;
dit is krankzinnigheid. Emotionele aanvaarding leidt tot een goede verwerking van
het ervarene en tot uitzinnigheid. In de uitzinnige toestand kan de aandacht worden
geconcentreerd: binnenwaarts voor een nieuwe kijk op de oude problemen,
buitenwaarts voor een nieuwe visie op de oude wereld.
De verscheidenheid aan LSD-ervaringen is groot. LSD heeft vrijwel elke soort
acuut-psychotische reactie nagebootst, en het hele spectrum van visionaire
toestanden is redelijk goed bestreken. Uit dit uitgebreide gamma weet elke
waarnemer wel materiaal te putten dat zijn eigen overtuigingen kracht bij zet. Er zijn
nog andere ervaringsaspecten: zuiver filosofische introspecties, visuele lustoorden,
zinsbegoochelingen en gebeurtenissen van nog meer elementaire aard.
Het is verleidelijk om te zeggen dat men de LSD-ervaring krijgt die men verdient,
maar dat is niet zo. Zeven eeuwen geleden zei Thomas van Aquino het juister:
‘Quidquid recipitur secundum modum recipientis recipitur’: ‘Wat men ontvangt wordt
ontvangen in overeenstemming met de aard van de ontvanger’. We krijgen niet wat
we verdienen, maar wat we zijn. Een pil bouwt het karakter niet op, voedt het
gevoelsleven niet op en verbetert de intelligentie niet. Het is geen geestelijk
arbeidsbesparend middel, heiligmaking of binnenweggetje naar de wijsheid. Maar
het kan ons de mogelijkheid geven onszelf en de wereld op een nieuwe wijze te
ervaren - en daar lering uit te trekken.
Uit de overvloed aan reeds bekende reactievormen en uit de vele andere die
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zich misschien nog zullen voordoen blijkt wel duidelijk dat LSD geen specifieke
werking heeft. Het viert de teugels van de inhibitie. Wat er gebeurt hangt af van wat
er in het binnenste aanwezig was en van alle invloeden van buiten waarmee men
wordt geconfronteerd. Het zal nog zeer veel arbeid vergen alvorens de juistheid of
onjuistheid van speculaties aangaande de wijze waarop LSD werkt, kan worden
aangetoond.
Wat betreft de toekomst van LSD en de andere middelen van deze groep kan op
grond van de huidige situatie nauwelijks enige voorspelling worden gedaan. Het
staat nog niet vast welke rol het kan spelen als hulpmiddel in de psychotherapie.
Hoe het ook zij, een aantal bekwame psychiaters, vooral uit Europa, heeft melding
gemaakt van gunstige resultaten, verkregen met LSD en psilocybine. Misschien
zullen in de toekomst meer psychiaters de waarde gaan inzien van een door een
chemisch middel opgeroepen, plotselinge, de persoonlijkheid transformerende
ervaring. Men is het er wel over eens dat kortstondige therapie met LSD een
‘superego-kuur’ is, en dat deze alleen de waardesystemen en de levenshouding
van de patiënt verandert. Dit is een beperkte doelstelling, zeker, maar een dankbaar
aanvaarde oplossing voor hen die hieraan behoefte hebben.
Als laboratorium-hulpmiddel voor de bestudering van zowel de normale als de
abnormale activiteiten van de geest houden de psychedelica grote beloften in.
Biochemici, neurofysiologen en electroëncefalografen gebruiken de hallucinogenen
als een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een fundamentele wetenschap van de
psychiatrie. De stoornissen van een psychose kunnen met deze middelen ruwweg
benaderd worden. Het zal uiterst nuttig zijn objectieve gegevens te krijgen over
abnormale geestelijke activiteiten. De mogelijkheid de toestand subjectief te ervaren
is voor mensen die met geestelijk gestoorden werken een hoogst leerzame ervaring.
Op een goede dag kunnen de psychedelica misschien ook behulpzaam zijn bij het
beantwoorden van vragen betreffende de artistieke creativiteit en de
wetenschappelijke inspiratie, door aan te tonen hoe associaties van ideeën en
symbolen worden gevormd.
Het is nodig dat we gegevens krijgen over de infrastructuur van de geest, en
betrekkelijk snel. We moeten op de een of andere manier meer te weten zien te
komen over onze drijfveren, impulsen en emoties - dit deel van de geest moet
begrepen gaan worden door het rationele deel. We moeten meer weten omtrent
wat we zijn en wat er aan gedaan kan worden.
De aard van sommige LSD-ervaringen confronteert de beoefenaar van de
natuurwetenschappen met de neurochemische grondslagen van het geloof.
Onvoorwaardelijke overgave, totale aanvaarding en niet-rationele overtuiging zijn
intrinsieke eigenschappen van menselijke geloofssystemen. Een studie hiervan lijkt
zeer veelbelovend.
De mysticomimetische component van de LSD-toestand zal degene die een studie
maakt van de mystiek een middel aan de hand doen om deze toestand onder
‘laboratoriumcondities’ op te roepen. Er valt nog heel wat te leren over wat wij
‘ego-ontbinding’ en wat de mystici ‘ego-transcendentie’ noemen, wat wij ‘regressie’
noemen en zij ‘unio mystica’, wat wij verstaan onder ‘in zichzelf
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opsluiten’ en zij ‘afstand nemen van de illusie die werkelijkheid heet’ noemen. Het
is merkwaardig, dat de mystici die hun toestand door middel van chemische
preparaten verkrijgen, minder hoop koesteren dat de ervaring ooit een geschikt
onderwerp voor wetenschappelijke studie kan zijn dan zij die deze door spirituele
exercitiën binnentreden. De gebruikers van mysticomimetische middelen beweren
over het algemeen dat de ervaring nooit wetenschappelijk kan worden onderzocht.
Anderszins staan de ‘natuurlijke’ mystici meer open voor deze mogelijkheid. U.A.
Asrami, professor in de natuurkunde aan de Universiteit van Benares en een bekend
mysticus, zegt in zijn Synthesis of Science and Mysticism: ‘De moderne technieken
van wetenschappelijk onderzoek zouden van dienst kunnen zijn bij het vaststellen
van de beperkingen, de na-verschijnselen en het nut van de mystieke ervaring. Het
lijkt mij dat de tijd gekomen is waarop een dergelijke studie een eerste vereiste
wordt.... Als de mystiek en de mystieke ervaring van hun “bovennatuurlijke” aureool
bevrijd kunnen worden, is er geen enkele reden waarom de moderne wetenschap
ze niet zou erkennen en zelfs binnen haar bereik brengen. Als de religieuze mens
van zijn kant zich wil schikken naar een wetenschappelijke definitie van de mystieke
ervaring, is er niets dat het slaan van een brug tussen wetenschap en mystiek in
de weg staat’.
De mogelijkheid dat deze paden van onderzoek nog lange tijd niet zullen worden
ingeslagen is zeer reëel. Als de psychedelica populaire objecten voor de zwarte
handel worden, als ze een geliefkoosd middel worden voor hen die jagen naar
sensatie en opwinding, dan reageert de gemeenschap daar uitermate scherp op
en dan volgen er wetten die het gebruik verbieden. De onderzoeker is onder deze
omstandigheden niet meer bereid of in staat zijn werk voort te zetten. Bij een kort
geleden gehouden conferentie over verdovende middelen voelden sommigen er
wel iets voor LSD en dergelijke als verdovende middelen te classificeren. Het zijn
geen verdovende middelen, maar de bezorgdheid over het onoordeelkundig gebruik
ervan dwingt de wetshandhavende macht een nieuwe en in hoge mate beperkende
wetgeving aan te bevelen.
Voor het eerst kunnen leden van hoog ontwikkelde stedelijke culturen op een
verantwoorde manier een chemisch geïnduceerde uitzinnigheid bereiken - een
toestand die tot voorheen was voorbehouden aan de sjamaan, de ziener en nog
een paar mensen met inbegrip van de leden van peyote- en
paddestoel-broederschappen. Weliswaar zijn er vele haschisch-habitués, maar het
merendeel van hen behoort tot achtergebleven beschavingen of wordt gevonden
aan de periferieën van moderne gemeenschappen. De vraag is wel gesteld of
haschisch het Nabije en Verre Oosten achterlijk en verpauperd heeft gemaakt en
de wil de toestand te verbeteren heeft ontnomen. Dit is zeer twijfelachtig. Grotere
krachten dan het gebruik van de Indische hennep hebben de passiviteit en de staat
van onderontwikkeling in deze gemeenschappen veroorzaakt.
Wat moet een rationalistische, materialistische maatschappij zonder enig geloof
met de visionaire middelen aanvangen? Moeten ze volledig verboden worden? Wie
moet er over kunnen beschikken - de natuurwetenschappelijke research-werker?
de psychotherapeut? de filosoof die zijn geestelijke processen wil on-
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derzoeken? de kunstenaar die hoopt op een vergrote creativiteit? de mysticus? de
hedonist?
Laten we meteen het idee opruimen dat er ‘goede’ en ‘slechte’ middelen zijn.
Opium is ‘slecht’ wanneer het gerookt wordt in een vuile kit terwijl de kinderen thuis
hongerlijden. Het is ‘goed’ wanneer het op deskundige wijze wordt toegepast om
pijn te verlichten. Marihuana was een ‘goed’ middel toen het door Aziatische mystici
werd gebruikt om hen te helpen bij de meditatie; het was ‘slecht’ toen het gebruikt
werd door de Assassijnen. De Christelijke en de yoga ethiek zijn het erover eens
dat iets geen intrinsiek goed of kwaad in zich draagt, maar dat de manier waarop
het gebruikt wordt bepaalt hoe het moet worden gewaardeerd. Evenzo zijn de
psychedelica noch ‘goede’, noch ‘slechte’ middelen; er zijn ‘goede’ en ‘slechte’
manieren om ze te gebruiken. Ze hebben ons voorzien van belangrijke informatie
omtrent de geest (goed), van rapporten over langdurige geestesstoornissen
tengevolge van het gebruik (slecht). Sommige patiënten hebben hun verderfelijke
gedragspatroon verbeterd (goed); ze worden aan minderjarigen verkocht op de
zwarte markt (slecht).
Het verkeerde gebruik van de hallucinogenen is niets nieuws. Zelfs de heilige
paddestoel heeft volgens Duran tot narigheden geleid. Na het voltooien van de
mensenoffers ter ere van de kroning van Montezuma in 1502, at de bevolking
speciaal verzamelde paddestoelen. Velen pleegden op het hoogtepunt van de
uitwerking zelfmoord; anderen kregen visioenen en waren in staat de toekomst te
voorspellen.
Wettelijke regelingen zouden moeten worden opgesteld in deze zin, dat het goede
gebruik wordt aangemoedigd en het slechte gebruik verboden. Toepasselijk is noch
een volledig verbod, noch een totaal ontbreken van beschermende maatregelen.
We snellen op tegen de steile helling van de klimmende vooruitgangscurve. Elke
exponent, of het nu de snelheid is waarmee gereisd kan worden, de effectiviteit van
de communicatiemiddelen, het aantal wetenschappelijke ontdekkingen, de groei
van de bevolkingen of de vernietigende werking van de wapenen, wordt met
ongelooflijke snelheid groter. We spreken van een bevolkingsexplosie; we kunnen
evengoed spreken van een wetenschappelijke explosie, een informatieëxplosie,
verkeers-, communicatie- en bewapeningsexplosies, en nog vele andere. Sociale
groei gaat zo snel, dat de verworvenheden van de ene generatie de absurditeiten
worden van de volgende. Het gebrek aan stabiliteit, het verliezen van de traditionele
zekerheden en de toenemende complexiteit van het leven zijn psychologisch
ontmoedigend. Bovendien lijken de idealen van deze eeuw tijdgebonden en
oppervlakkig. De eeuwige vraag hoe te leven en hoe te sterven is nog niet
bevredigender beantwoord dan tijdens de middeleeuwen.
De psychedelica maken deel uit van het huidige tijdsbeeld. Voor sommigen
betekenen ze een middel om te ontsnappen aan de teleurstellingen van het leven.
Anderen worden gesterkt door de kristalheldere kijk op zichzelf en hun wereld zoals
ze die gedurende dat eindeloze ogenblik hebben gezien. En een enkeling verwondert
zich over de onbegrensde kosmos van zijn innerlijk.
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Gesprek met K. Schippers
Jaco Groot
Onderaan de pagina's teksten die Schippers publiceerde in Barbarber;
het gesprek wordt afgesloten met drie van zijn gedichten.
Gerard Stigter, die publiceert onder de naam K. Schippers, werd in 1936 in
Amsterdam geboren. Hij huwde aldaar één van de dochters van dichter Ed. Hoornik,
Erica. (J. Bernlef huwde het tweelingzusje Eva). Hij heeft twee dochtertjes, Diana
en Bianca.
Schippers, die vindt dat, ‘net als wiskunde en schilderkunst, de literatuur eigenlijk
een zaak voor vakmensen is’, noemde zijn eerste bundel De waarheid als De koe.
Het boek had een omslag van Gerrit Benner. Achterop deze bundel schreef
Schippers dat hij o.a. geïnteresseerd is in het werk van de Duitse schilderschrijver
Kurt Schwitters en de Franse componist Erik Satie. Dit bleek nog duidelijker uit zijn
tweede bundel Een klok en profil, met een omslag van J.C. van Schagen. Deze
bundel dankt zijn naam aan het volgende zinnetje van Marcel Duchamp: ‘When a
clock is seen from the side (in profile) it no longer tells the time’.
Samen met J. Bernlef schrijft Schippers interviews voor De Gids. Een aantal
hiervan zijn gebundeld onder de titel Wat zij bedoelen. (Het boek zou eerst gaan
heten ‘Hoe gaat het met mij?’, een uitspraak van een oom van Schippers). In hun
voorwoord schrijven de interviewers dat ze de geïnterviewden gekozen hebben op
basis van een persoonlijke voorkeur, schrijvers met ‘een andere dan de geijkte,
vaak zo onaangenaam ernstige opvatting over schrijven en schrijverschap’. Die
auteurs zijn dan S. Carmiggelt, A. Alberts, Jan Hanlo, L. Th. Lehmann, J.W.
Holsbergen, Maurice Gilliams, C. Buddingh, Remco Campert en Leo Vroman.
Op stapel staan een bundel teksten samen met C. Buddingh' getiteld 100 vel
schrijfpapier, ongelinïèerd en samen met J. Bernlef een boek met essays over de
sleutelfiguren van het Nieuwe Realisme (muziek, beeldende kunst, literatuur).

Trek in snoepje
Een meneer in Den Haag, die elke dag een half wit en een pakje gesneden
brood voor zijn vrouw moet halen, loopt steeds drie bakkers voorbij, omdat
de vierde een snoepje toegeeft.

Streven. Jaargang 19

661
Dat boek gaat, naar de titel van een ready-made van Duchamp, Een chèque voor
de tandarts heten.
Zijn grootste bekendheid verwierf Schippers tot nu toe door zijn redacteurschap
van het tweemaandelijkse blad Barbarber (44 nummers verschenen tot nu toe) dat
hij samen met G. Brands en J. Bernlef redigeert. Barbarber is het blad dat Carmiggelt
genoemd heeft: ‘Eén van de schaarse verrukkingen mijns levens, verreweg het
gekste blad ter aarde’.

‘Hoe is Barbarber ontstaan?’
‘Brands en ik waren in 1957 in Frankrijk, toen we een Hollandse jongen ontmoetten
die stond te liften. Die jongen bood ons gehakt in blik aan. Met hem zijn we een eind
verder gelift. Later zijn we hem weer kwijt geraakt. Maar we hadden zijn adres. Later
hebben we hem opgezocht, hij woonde in Loosduinen in een onbewoonbaar
verklaarde woning met een vriend. En dié jongen had een plan voor een tijdschrift.
Bernlef zat in Zweden en wilde ook meedoen. Hij was zelf trouwens ook van plan
een tijdschrift uit te geven, dat Schutting zou gaan heten, maar dat is nooit gebeurd.
Ik kende Brands van de 3e en Bernlef van de 4e klas HBS. We zaten met zijn drieën
op de 1ste HBS-A aan het Raamplein in Amsterdam.
Het eerste nummer viel in twee delen uiteen. De Haagse knapen wilden iets
anders dan wij. Zij waren meer in de polemische richting en wij meer in de, laten
we het zo maar noemen, dadaïstische richting. Het tweede nummer maakten we
met zijn drieën. We deden alsof er een hele nieuwe redactie kwam. Bron werd
Brands, Marsman werd Bernlef en ikzelf werd Schippers, wat Vinkenoog in de
toenmalige Cartons voor Letterkunde deed schrijven: ‘Iedereen al weg met het
tweede nummer. Meteen al ruzie’. Het was een practical joke. Ik werkte in die tijd
bij boekenimporteur Van Ditmar en kwam wel in de boekhandel om voorraden bij
te houden. Op een dag schreef een boekhandel: ‘Zoals ik met de heer Schippers
overeengekomen ben....’. Zo ben ik aan die naam gekomen. En die K. betekent
verder niets, ik vond dat toen de aardigste letter van het alfabet’.

‘En de namen Bernlef, Brands en Barbarber?’
‘Bernlef is, geloof ik, de naam van de alleroudste friese dichter, en dat trok Marsman
wel aan. Die J. vond hij een mooie matte letter.
Bron werkte in die tijd op de Rijkspostspaarbank en moest op een bepaald moment
dringend naar het toilet en stapte het toilet ‘Alleen voor Hogere Ambtenaren’ binnen.
Toen hij eruitkwam, werd hij door een meneer tegen-

Songs
De meest gezongen liedjes van de wereld zijn ‘Happy birthday to you’ uit
1893 en ‘For he's a jolly good fellow’ van 1781.
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gehouden met wie hij daar onenigheid over kreeg. De meneer zei, ik vind je een
brutale vlegel, hoe is jouw naam? En Bron zegt, mijn naam is Bron. Waarop de
meneer zegt: Zo Brands, ik zal het rapporteren.
De naam Barbarber hebben we eigenlijk min of meer aan die Haagse jongen te
danken. Hij wilde polemieken en satire en had namen bedacht als Rabarber en
Citroenpersje. Brands en ik fietsten een keer op de Reguliersgracht en wie het zei
weet ik niet meer, maar uit onze afkeer voor die twee namen werd al spelende de
naam Barbarber geboren.
Het tweede nummer zat al meteen goed. Het was eigenlijk zoals het nu nog is.
Het aparte, langwerpige formaat is een idee van Brands. Het was gemakkelijker de
gestencilde bladzijden over de lengte doormidden te vouwen. Tussen nummer 2
en nummer 44 bestaat, wat tekstmateriaal betreft, geen verschil. Lijsten, brieven,
berichten, moppen, mededelingen, we gebruiken alles. Maar we kiezen wel andere
teksten dan vroeger binnen dat enorm vrije kader.
Ik haal veel uit de Harlinger Courant. Je leest er dingen in die niet op een
ouderwetse manier een pointe hebben. Alles op zich is toch een pointe. Een situatie
kan op een bepaald ogenblik op een conventionele manier een humoristisch accent
hebben. Ik probeer altijd dat accent vóór te zijn. Gewoon een man die bij de melkboer
komt en een fles melk bestelt en een ons kaas. Dat is voldoende. Eigenlijk zou je
altijd kunnen lachen, maar dat is moeilijk vol te houden. Je uithoudingsvermogen
is niet zo groot, maar in theorie trekt het me heel erg aan’.

‘De ondertitel luidt “tijdschrift voor teksten”. Je vindt er echter ook
foto's en tekeningen in’.
‘Misschien is die ondertitel niet helemaal juist. Sinds Barbarber gedrukt wordt, sinds
nummer 36, kunnen we ook foto's en tekeningen afdrukken. Dat is louter een
technische kwestie. Alhoewel, het beeld dat zich vormt als je een foto bekijkt, is toch
uiteindelijk hetzelfde als wanneer je een tekst leest. Lezen is ook kijken. Op een
gegeven moment heb je ‘gezien’ wat er staat. De inhoud van Barbarber bestaat uit
dingen die te zien zijn’.

‘Wanneer ben je met schrijven begonnen?’
‘Op school schreef ik wel eens wat in een schrift. Dat zal in 1954 geweest zijn,
ongeveer. Ik herinner me nog, dat mijn eerste gedichtje over Ina Damman ging. Dat
heb ik allemaal weggegooid. Ik vond het niet zo goed en dat was het ook niet. En
toen begon ik langzamerhand in Barbarber te publiceren. Ongeveer gelijk op. Een
paar teksten per nummer, niet te vlug’.

Muggen
Zomeravonden zijn doorgaans belevingen die schaars zijn in ons land.
Maar de enkele keer dat wij ze werkelijk meemaken, heugen wij ze ook
bijzonder goed. Al was het alleen maar om het aantal muggen.
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‘Kun je ook zeggen hoe een gedicht ontstaat?’
‘Het is meestal voor het grootste deel af voor dat ik het opschrijf. Ik werk op papier
niet hard aan een gedicht. Waarschijnlijk ben ik daar ook te lui voor. Ik ben nooit
door de Experimentelen beïnvloed. Woorden interesseren me niet, het gaat me er
om een bepaalde gedachte zo helder mogelijk over te brengen. Wel zou het aardig
zijn, als de taal geen reproducerend middel was, maar een constaterend,
observerend middel, zoals je tastzin, gehoor of gezicht’.

‘Je hebt nu twee bundels gepubliceerd. Daar is nogal wat verschil
tussen’.
‘In de eerste bundel vind je een grote invloed van Hanlo, vooral in de
liefdesgedichten. Dat is niet verwonderlijk, want die las ik toen dagelijks. Als ik nu
weer een bundel zou maken, zou ik er nog veel rigoreuzer ready-mades in opnemen,
zoals die vier in mijn laatste bundel. Ook zou ik dan geen wit meer op de pagina's
laten, maar alles onder elkaar afdrukken. Waar ik het meeste plezier van gehad heb
in mijn tweede bundel is de blanco pagina waar alleen maar “Stadhouderskade 42
te Amsterdam” op staat. (Bij de aantekeningen achterin staat dan Stadhouderskade
42 te Amsterdam: Het Rijksmuseum)’. Dat is beslist geen grap. Er mag trouwens
best om gelachen worden. Lachen is wel het leukste wat er is. Maar dat vond ik nu
een geste. Om iets wat nu algemeen als ‘kunst’ beschouwd wordt, via een
ready-made opnieuw tot kunst te maken. En wat ligt dan meer voor de hand dan
het Rijksmuseum?

‘In je gedichten houd je je nogal bezig met zien. Hier heb ik een paar
beginregels: Als ik je zie kan ik wel aan kamperfoelie denken / Ik kijk
naar de zee bij Zandvoort / Wat ziet de jongen met de blauwe sjaal / Als
ik je gezicht zo zie / In spiegels probeer ik vaak te zien / Iemand die ik
vaak zie’.
‘Kijken is inderdaad iets wat me bijzonder boeit. Kijken is zo'n gerichte bezigheid.
Ik ervaar dat heel sterk. Je móét je aandacht bepalen. De dingen ernaast wil ik
echter ook zien. Waarom zie je juist dàt en het andere niet? Je hele leven is, zoals
Hanlo zegt, gebaseerd op het utiliteitsprincipe. Je leeft met de dingen die je nodig
hebt, om jezelf te handhaven. We denken niet aan de bal lucht tussen het gewei
van een hert, maar daarom is die er wel. (Hanlo)
Je zou kunnen zeggen voor mij is alles tekst. Ik gebruik alles. Ik doe mijn best
dingen te zien in een richting waarin nog geen pointe gelegd is. Dat valt samen met
de basisgedachte van Barbarber. Als je werkelijk vindt dat alles pointe is, hóéf je
niet eens meer te kiezen, want als je kiest discrimineer je. Als je toch iets wil doen,
moet je iets vinden, wat zich aan zo'n bewuste keuze onttrekt.

Fietsen
Een al oudere man fietste keurig rechts over de N.O. Singel. Hij gaf met
zijn rechterhand bij de schouwburg aan, dat hij rechts af wilde slaan.
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De enige die dit volledig heeft begrepen en misschien heeft opgelost is Marcel
Duchamp. Hij maakt nu niet veel meer, schaakt meestal. Hij heeft gezegd, ‘There
is no solution because there is no problem’.

‘Je probeert ook je lezers op een bepaalde manier te laten kijken?’
‘Ja, er zit een didactisch element in, een beetje schoolmeesterachtig. De manier
waarop je iets ziet, geef je door, misschien dat een ander er ook nog iets aan heeft’.

‘Wat vind je van rijm en beeldspraak?’
‘Ik heb er geen bezwaar tegen, alhoewel ik er zelf zelden gebruik van maak. Ik heb
het niet nodig. Het gaat mij om het isoleren van een realiteit die zo bekend wordt
verondersteld, dat bijna niemand er de aandacht op vestigt. De beeldspraak die je
nog mocht vinden in de eerste bundel, is in de tweede verdwenen’.

‘Is de benaming dichter eigenlijk nog wel op jou van toepassing?’
‘Tekstschrijver misschien. Het gedicht is soms bij mij niet meer dan een gedachte.
Een gedachte waarbij de dichtvorm niet eens zo noodzakelijk is, zoals Fens ook
zegt. Ik ben een man van ideeën. Of die nu in een dichtvorm of op een andere
manier worden genoteerd is niet interessant’.

‘Schrijf je ook proza?’
‘Nee, maar de grenzen tussen proza en poëzie zijn voor mij ook zo vaag. De dingen
die ik maak, daarvan zet ik de zinnen achter elkaar en kap ze af, zodat het geheel
op een gedicht lijkt. Ik heb nooit de behoefte gehad in proza te schrijven. Wat ik
kwijt wil, houd ik in een korte vorm. Ik heb ook nooit met een bepaalde problematiek
gezeten die ik in een lange prozavorm kwijt moest. Bernlef had dat eerst wel, nu
niet meer’.

‘Het zou best kunnen dat jij, net als Duchamp, ook op een punt aankomt,
dat je alleen nog maar schaakt’.
‘Ik vind schrijven aardig, maar het staat bij mij niet centraal. Ik zou hier en daar wel
iets willen doen. Iets met filmpjes bijvoorbeeld, werk van louter amateurs, mensen
die éénmaal per jaar met 'n camera (8 mm) werken. Daar heeft nog niemand iets
mee gedaan. Ik vind als je toch iets doet, dat je het moet doen op een manier waarop
het nog niet eerder gebeurd is’.
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‘Hoe is je relatie tot andere kunsten?’
‘Er gebeuren op het ogenblik leuke dingen in de schilderkunst. Ze zijn daar

Kermis
Wat je de laatste jaren niet meer op de kermis ziet is de aanplakbiljetten
‘Pas op voor kwartjesvinders en zakkenrollers’.
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Gedeelte van een pagina uit Barbarber 42 september 1965

Zeer kleine ode aan de liefste
vanochtend
zag ik op straat
een leeg heinz-blikje liggen
en onmiddellijk
dacht ik aan jou:
57 varieties
C. Buddingh'

Oorontsteking
‘Morgen wordt er een foto van hem gemaakt.’
Jongen 5½.: ‘Als je maar niet denkt dat ik
lach.’
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veel verder, vooral wat betreft het gebruik van het materiaal. Maar het is erg
betrekkelijk. Vroeger begonnen ze met het naschilderen van het ding, nu beginnen
ze met het ding zelf. Het kan ook omgekeerd.
Ik heb een idee voor een tentoonstelling, dat binnenkort verwezenlijkt wordt. Het
lijkt me aardig om eens van dat verschrikkelijk persoonlijke in de kunst af te komen.
Als je een schilderij van Willink ziet, dan zie je ook zo erg duidelijk dat het een Willink
is. Nu wil ik een expositie, waarbij een aantal schilders een lijn trekt langs een lineaal,
allemaal vertikaal en allemaal dezelfde lengte. En dan bijvoorbeeld 26 lijnen bij
elkaar tentoonstellen. Je kan ook een aantal jazz-pianisten, die altijd aan hun stijl
zo direct te herkennen zijn, een bepaald nummer van het blad laten spelen.
Toneel zegt me niets. Ik verveel me erbij. Te weinig verrassingen, vind ik. In mijn
manier van zien ben ik wel beïnvloed door de film. Vooral Stan Laurel en Oliver
Hardy. Het feit dat ze niet de alledaagse handelingen accepteren, de vaststaande
normen. Ze doen precies hetzelfde als jij: lopen op straat, trekken een jas aan, eten
een appel. Dié dingen zijn bij hen onderwerp. Een werkelijkheidszin, waarbij
Dostojewski - om iemand te noemen - verbleekt. Ik twijfel ook aan de dingen die als
vaststaand worden aangenomen. Laurel en Hardy's lijn werd ook niet doorgetrokken.
Hun beste films zijn de stomme uit 1926-28. Ik correspondeerde ook met Laurel.
Hier heb je een paar zinnetjes uit zijn brieven: ‘Pleased to know you enjoyed a brief
vacation at the Seaside with Mrs. S. and Diana - am wondering if that was
Scheveningen? I visited there once in 1912’. ‘Hope you fully enjoyed your vacation
- My kindest and bestest to self and family’. ‘Pleased to know your family are all well
- wish you all a very Merry Xmas, lots of good health and a happy prosperous 1963’.
Ik heb trouwens nog een voorkeur. Lees dit kaartje maar. Frank Sinatra
Appreciation Society Membership No 2667. Brands en ik zijn de twee enige leden
in Nederland’.

‘Zoals Laurel en Hardy worden ook de namen Schippers en Bernlef vaak
in één adem genoemd’.
‘Bernlef en ik verschillen enorm, maar we vallen samen dáár waar de relativiteit een
grote plaats krijgt. Bij mij zit het in de realitiviteit van de observatie. Dat brengt meteen
humor met zich mee. Het een haalt het andere uit. Ik ben in mijn manier van
observeren ook beïnvloed door de fotograaf Philip Mechanicus, alhoewel ik zelf
nooit een foto gemaakt heb. De eerste maal dat ik

Zenuwen
Ik was in de tuin aan het werk, toen de telefoon bij mijn buurman ging.
Terwijl hij half struikelend naar buiten kwam rennen, riep hij: ‘Ik heb een
zoon, het is een jongen!’
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merkte wat kijken eigenlijk betekende, was ook met Mechanicus; dat was op een
balkon in de Van Woustraat in Amsterdam. Hij wees me, hoe de lijn van het dak
afstak tegen de hemel. Hij heeft dat vermogen tot helder, voorkeurloos observeren
dat mij zo aantrekt. Zoals de maan voor Sapfo (Boutens) voorkeurloos over alles
schijnt, zo wil ik kijken. Het overgeaccepteerde van de werkelijkheid moeten we
kwijt. Het gaat om de hele eenvoudige, bijna niet waargenomen dingen. Wat je nu
bij de Nieuwe Realisten vindt, vond je van het begin af in Barbarber. We gingen en
gaan er van uit, dat alles bruikbaar is. Iemand met talent heeft nu een enorme
vrijheid. Ik vind het wel een groot bezwaar dat als je over evolutie (of revolutie) praat,
je, hoe je het ook wendt of keert, je toch altijd aanhaakt met wat er voor je gedaan
en gebeurd is. De traditie is je norm. Een voorbeeld dat ik altijd graag geef, is de
beschrijving van een autorit Amsterdam - Den Haag. Meestal wordt zo'n rit alleen
beschreven als er een ongeluk gebeurt. Wij vinden echter dat een tocht waarop
geen ongeluk gebeurt, evenveel pointe bevat. Niet meer, maar ook niet minder. Als
je je dan tegen de conventionele pointe afzet, speel je al mee in het grote kunstspel,
iets wat mij hoe langer hoe meer tegenstaat. Het lijkt mij aardig iets te vinden dat
zich aan beide accenten onttrekt’.

‘Bernlef en jij schrijven ook interviews voor De Gids, waarvan nu een
aantal gebundeld is. Hoe doen jullie dat?’
‘De meeste vragen staan op papier. We nemen alleen mensen die we waarderen.
Dat is heel prettig. Er zal dus wel geen vervolg op het boek komen, omdat er niet
zoveel schrijvers meer over zijn. We doen het met de bandrecorder. De modale
woorden kun je dan zo goed opvangen, de tussenwerpsels, de kleine woorden die
juist zo belangrijk zijn. Je houdt de toon vast, en daar gaat het om. Toch moet je
uiteindelijk dingen weglaten. Het blijft een condensering. De spreektaal kan nooit
helemaal gevolgd worden. Uit het interview met Hanlo is bijvoorbeeld iets weggelaten
dat wel aardig is. Hij is geabonneerd op een knipseldienst, die hem elk stuk waar
zijn naam in staat toestuurt. Nu was daar op een dag iets misgegaan en kreeg hij
een hele tijd alleen maar knipsels over orgels toegestuurd en daarna recepten,
groentesoepen en zo. Hanlo zei: ‘Kastanjes, groentesoep, peterselie.... ik kan er
niets van Oote Boe in vinden’. Ik vind dat Barbarber al een zekere verdienste gehad
heeft, wanneer Hanlo iets meer geschreven heeft dan hij anders gedaan zou hebben.
Een dezer dagen is zijn verzameld proza bij Van Oorschot verschenen: In een
gewoon rijtuig. Dat boek is van enorme betekenis. Indrukwekkend intelligent’.

Puntschoenen
Heel vroeger is er een tijd geweest dat de mannen schoenen droegen
waarvan men de punten om het been moest wikkelen, zo lang waren ze.
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‘Als jij Bernlef nu zou moeten interviewen, wat zou je hem dan vragen?’
‘Als het moet? Vooruit, dan maar iets waar ik het antwoord al van weet. Wat vind
je van de verhouding onderwerp en stijl en ten tweede, wat denk je van de ernst en
in verband daarmee het dramatische?’

‘Dan vraag ik dat nu aan jou’.
‘Voor mij betekent op zich geen enkel onderwerp iets. Alleen de stijl telt. Een muis
die door de kamer loopt is even belangrijk als een veldslag of een
driehoeksverhouding. Misschien is op zich alles ernstig, maar zoals Bernlef ook
opmerkte, het dramatische moet in het triviale rusten, in schijnbaar irrelevante details,
zoals Van het Reve die ook gebruikt’.

‘Wat lees je nu met het meeste plezier?’
‘Wel, de schrijvers dus uit het interviewboek. En Nescio. Wat ik echt met plezier
lees is De Grote Boze Wolf uit Donald Duck en de Echo, het Amsterdams
advertentieweekblad. En stukken over Duchamp. James Thurber vind ik leuk en
Edward Lear. Schwitters. De bollenkweker en andere gedichten van Noordstar. En
Pale Fire, de tour de force van die ongelofelijk erudiete Vladimir Nabokov. Een boek
met als onderwerp projectie en hineininterpretatie, vol dubbele betekenissen,
driedubbele betekenissen. Een superieure puzzel, die beweegt, maar past. Ook
Self Portrait van Man Ray’.

‘Heb je, om een zinnetje uit een van je eigen interviews te gebruiken,
tenslotte zelf ook nog iets op te merken?’
‘Ik geloof dat het een goed uitgangspunt is, dat als je iets maakt, wat het ook is, het
een remedie tegen de verveling moet zijn. Je moet in de eerste plaats amuseren.
Als je het nuttigheidsgebied verlaat, ook in de kunst (pure esthetiek is nuttig) en
inderdaad identificatie met de irrationaliteit volgt, is krankzinnigheid het resultaat.
Een bewuste identificatie met de irrationaliteit is nu eenmaal niet mogelijk. Met
humor kan je het afdwalen naar dat aantrekkelijke gebied, waar echter niet goed te
leven valt, tegenhouden. Humor is relativiteit die amuseert; praktische relativiteit.
De relativiteitstheorie van Einstein - die ik niet ken - is waarschijnlijk een statische,
tot theorie geworden humor. Voor mij is het criterium, dat hoe ernstig de kern ook
mag zijn, dat die toch op een amuserende manier verpakt wordt’.

Heer beledigd
De heer Boomsma uit Groningen werd op de visafslag door een visser
zwaar beledigd.
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Drie gedichten van K. Schippers
No, No Nanette.
Tea for two heeft voor de oorlog
iets voor mijn vader gedaan.
En ook voor mij.
Hij liep langzaam om
het langer uit een huis
te kunnen horen
en miste zo lijn 2.
In de volgende zat mijn moeder.

Je weet het eigenlijk nooit
Vanmorgen zonder jas het huis uit
Prettig want ik heb een hekel aan jassen
Daar begint het te regenen
Naar boven om mijn jas te halen
Ik ben de straat uit en het is droog
Jas over de arm op weg naar mijn afspraak
Als ik er ben en naar buiten kijk
Zie ik dat het regent
En ben ik blij dat ik een jas bij me heb
Als ik een uur later vertrek
Leg ik de jas over mijn arm
Want het is droog
En een straat verder weer aan
Want het begint te regenen

Notering van een observatie
Iemand die ik vaak zie,
was anders vandaag.
Ogen bruin, mond fraai,
wenkbrauwen in de bekende
edele boogjes.
Ook was het niet de kleding,
hoewel die anders was,
maar die is dat iedere dag,
ze heeft een grote garderobe.
Na gepraat - de Marx Brothers,
het weer - en gezwegen - te hebben,
wist ik het:
haar gewassen.
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Politiek overzicht
Internationaal

Afrika
Nadat binnen enkele jaren na de tweede wereldoorlog de staatkundige samenstelling
van Afrika drastisch veranderd is door het onafhankelijk worden van de talrijke
koloniale gebieden, wijzigde het politieke beeld van dit werelddeel zich gedurende
de laatste maanden opnieuw ingrijpend tengevolge van staatsgrepen in diverse
staten. Wij herinneren aan Algerije, waar in juni van het vorig jaar Ben Bella werd
verwijderd en vervangen door Boumédienne; mede tengevolge van deze
regeringswisseling verloor Peking alle interesse in de - reeds eerder uitgestelde tweede Afro-Aziatische conferentie, die op 5 november in Algiers had moeten
beginnen. In oktober van hetzelfde jaar mislukte een staatsgreep in Boeroendi, waar
reeds eerder de diplomatieke betrekkingen met Peking waren opgeschort; of het
hier ging om een poging de Chinese invloed te herstellen of dat het een
stammenstrijd betrof of beide, was moeilijk uit te maken. Intussen was de onrust in
Kongo-Leopoldstad steeds groter geworden; nadat in oktober president Kasavoeboe
Tsjombe als premier had ontslagen, zg. omdat de hem in 1964 opgedragen taak
was volbracht, bleek de vorming van een nieuwe regering ernstige moeilijkheden
op te leveren; na bijna een maand te hebben geregeerd bleek premier Kimba niet
het vertrouwen van de meerderheid van het parlement te bezitten en terwijl men
verwachtte, dat Tsjombe zou worden teruggeroepen, werd toch Kimba weer met
de formatie belast. Een militaire staatsgreep o.l.v. Moboetoe stuurde daarna
Kasavoeboe naar huis. Moboetoe, opperbevelhebber van het Kongolese leger, trad
reeds eerder als de sterke man op en wil nu de grondwet laten wijzigen in die zin
dat hij voor 5 jaren als president kan optreden; hoewel hij liet verklaren de
democratische staatsinstellingen te zullen handhaven, schijnt hij te bezwijken voor
de macht. Op 1 december gaf hij zichzelf de bevoegdheid bij decreet te regeren en
dus het parlement praktisch uit te schakelen. Op deze manier meent hij het politieke
faillissement van zijn land te kunnen voorkomen.
Vervolgens waren Dahomey, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Opper-Volta,
drie vroegere Franse koloniën, aan de beurt. In alle drie nam de leger-leiding het
bewind in handen en keerde zich tegen de penetratie van de Chinese Volksrepubliek
in het land, terwijl in Opper-Volta daarnaast als oorzaak werd genoemd de stijgende
invloed van Ghana. Aanvankelijk waren deze gebieden na hun onafhankelijkheid
sterk georiënteerd gebleven op Frankrijk, maar toen dit niet in staat bleek voldoende
financieel-economische steun te blijven geven,
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richtten zij zich om hulp tot Moskou en Peking; ook deze hulp leverde echter geen
snelle resultaten op en kwam vaak terecht in verkeerde handen, zodat de
economische toestand slecht bleef, de ontevredenheid onder de massa groeide en
zich steeds meer richtte tegen de regerende en zich verrijkende groep politici. Om
de orde en de rust te handhaven, resp. te herstellen, greep het leger in en natuurlijk
verklaren de verschillende leiders de macht niet te willen behouden, maar slechts
zolang aan te blijven totdat het volk zich volledig vrij zal kunnen uitspreken. De
Centraal Afrikaanse Republiek en Dahomey verbraken de diplomatieke betrekkingen
met Peking; deze verzwakking van de Chinese invloed in Afrika is natuurlijk
aangenaam voor Washington en misschien ligt hier de verklaring voor de Franse
opmerking, dat achter deze revoltes de Verenigde Staten zou te zoeken zijn.
Nadat op 11 en 12 januari voor het eerst een Gemenebestconferentie niet in
Londen maar in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos bijeen was gekomen, die eveneens voor het eerst - niet onder voorzitterschap van de Britse premier stond
maar gepresideerd werd door de federale premier van Nigeria, sir Aboebakar Tafawa
Baleba, heeft deze laatste niet lang meer kunnen genieten van de triomf prime
minister Wilson in verband met de kwestie Rhodesië op het beklaagdenbankje te
zien zitten. De grote verwachtingen, die men na de onafhankelijkheidsverklaring in
1960 van deze ruim 55 miljoen inwoners tellende bondsstaat had, zijn niet in
vervulling gegaan. De bevolking is samengesteld uit een aantal stammen, die om
godsdienstige, economische en daaruit voortvloeiende politieke redenen niet met
elkaar konden opschieten. Naar aanleiding van verkiezingen in West-Nigeria, waarbij
fraude zou zijn gepleegd, braken er in oktober 1965 onlusten uit. Achtergrond van
deze gebeurtenissen was de poging van de Noord-Nigeriaanse moslim-aristocratie
om ook in de andere deelstaten de macht in handen te krijgen. Dit leidde tot allerlei
verwikkelingen en via bovengenoemde verkiezingen tot een revolte op 15 januari,
waarbij het leger onder leiding van Ironsi de macht in handen nam. Afkeer van
corrupte politici, verlangen naar orde en rust, sterke inflatie en groeiende
werkeloosheid speelden verder een rol in deze militaire putsch. Ook Ironsi zegt
geen aspiraties te bezitten om lang aan de macht te blijven en na het herstel van
de orde en rust een grondwet te zullen laten opstellen in overeenstemming met de
wensen van het volk.
De tot nu toe laatste omwenteling had in Ghana plaats. In het begin zeer populair
ontwikkelde Kwame Nkroemah, de eerste president van de in 1957 onafhankelijk
geworden vroegere Goudkust, zich steeds meer tot een despoot, die zich slechts
door geweld kon handhaven; herhaalde malen waren er reeds aanslagen op hem
gepleegd met als gevolg, dat Nkroemah zich verschanste in zijn paleis, omringd
door zijn door Russen opgeleide lijfwacht. Niet alleen zijn prestige in eigen land
daalde; zijn pan-Afrikaanse ideeën, waarbij hij zichzelf de leiding had toebedacht,
vonden geen weerklank in verreweg de meeste Afrikaanse staten en zijn scherp
anti-Westers optreden drong hem steeds meer in een isolement, daar andere
staatshoofden de Westerse hulp niet meenden te kunnen missen. De oppositie
tegen zijn dictatoriaal een-partijsysteem en de
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daarmee gepaard gaande onderdrukking van elke afwijkende mening, het totale
ontbreken van rechtszekerheid voor de bevolking en de zeer ver doorgevoerde
persoonsverheerlijking heeft op 23 februari geleid tot een door leger en politie
uitgevoerde staatsgreep op een ogenblik, dat Nkroemah een bezoek bracht aan
Peking om vervolgens naar Hanoi te gaan om er de politieke situatie te verkennen
in het kader van een poging om vrede in Vietnam te bewerken. Van de laatste reis
is vanzelf niets meer gekomen; wel bagatelliseerde Nkroemah in Peking de opstand
en zei hij naar zijn land te zullen terugkeren om de orde te herstellen, maar in de
plaats daarvan is hij naar Moskou gegaan, waar men niet goed weg met hem wist,
daar de aldaar gevestigde Ghanese ambassade de zijde van de nieuwe regering
had gekozen. Deze is ook toegelaten op de dezer dagen in de Abessijnse hoofdstad
begonnen conferentie van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid, zij het dan onder
protest van enkele lidstaten.
De nieuwe bewindhebbers in Ghana hebben verklaard hun internationale
verplichtingen onverkort te zullen nakomen en zich binnenslands vooral te zullen
toeleggen op verbetering van de door Nkroemahs verkwisting zeer slechte
economische en financiële toestand. In tegenstelling met andere Afrikaanse staten
zijn de betrekkingen met Rusland en China hier niet verbroken, al zijn er wel
belangrijke beperkingen opgelegd aan de communistische activiteiten in het land.
Enkele Afrikaanse staten kozen de zijde van Nkroemah; onder hen ook Guinee,
waar president Sekou Touré onmiddellijk asiel aanbood aan zijn afgezette collega
en nu zelfs zover is gegaan ten behoeve van Nkroemah af te treden als president.
Waarschijnlijk probeert hij hiermee nieuw leven in te blazen aan een reeds in 1958
geopperd plan van een federatie tussen Ghana en Guinée om als kern te fungeren
voor een unie van West-Afrikaanse staten. Deze is nooit van de grond gekomen en
het is niet aannemelijk, dat zij het na dit initiatief verder zal brengen. Het is ook niet
te verwachten dat het kersverse presidentschap van Nkroemah over Guinée veel
te betekenen zal hebben, daar het Franstalige Guinée nu opgescheept zit met een
uitsluitend Engels sprekende president; men houdt het op een ere-presidentschap,
waarbij Touré de touwtjes in handen houdt, maar ziet het zinnige van de hele
komedie niet in.
Niet alleen in Afrika neemt de Chinese invloed af. Reeds eerder wezen wij op de
moeilijkheden tussen Peking en Djakarta na de gebeurtenissen in oktober 1965.
Na het tussen India en Pakistan getroffen akkoord van Tasjkent onttrekt het
laatstgenoemde zich meer aan de invloed van Peking. Castro beschuldigt Mao er
van zich niet te houden aan de beloofde economische hulp, tengevolge waarvan
de Cubaanse voedselpositie in gevaar komt, en oriënteert zich nu weer op Moskou.
De enige Europese communistische staat die in het ideologische conflict tussen
Moskou en Peking de zijde van China had gekozen, Albanië, is ook niet tevreden
over zijn verre vriend en zoekt toenadering niet alleen tot Rusland en Polen maar
zelfs tot het sterk ‘revisionistisch’ Joego-Slavië. Is dit isolement door Peking bedoeld
of blijkt het doodgewoon te veel hooi op zijn vork te hebben genomen en kan het
nu zijn verplichtingen niet nakomen met als noodzakelijk gevolg prestigeverlies?
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Indonesië
In Indonesië wordt de toestand steeds onoverzichtelijker. Na de mislukte poging
van de communisten op 30 september van verleden jaar om de macht in handen
te krijgen, scheen het dat het leger onder de populaire generaal Nasoetion zich
stevig in de leiding had weten te nestelen; wel bleef Soekarno president maar men
meende, dat hij dit bleef bij de gratie van het leger, dat het nu nog niet aandurfde
hem aan de dijk te zetten. Soekarno weigerde echter gevolg te geven aan de
herhaalde malen gestelde eis om de PKI te ontbinden, zoals hij ook bleef weigeren
de minister van buitenlandse zaken, Soebandrio, te ontslaan. In de economische
toestand van het land kwam geen verbetering en dit was ook onmogelijk daar de
oorzaak van de moeilijkheden eerder gelegen zijn in het politieke dan in het
economische vlak. In DJakarta hadden voortdurend studentenbetogingen plaats,
waarbij behalve om ontbinding van de PKI en om prijsverlaging ook werd gevraagd
om reorganisatie van het kabinet.
Aan deze laatste eis heeft Soekarno op 21 februari plotseling toegegeven maar
in heel andere zin dan door de studenten was bedoeld; Nasoetion werd van al zijn
functies vervallen verklaard, omdat zijn naam genoemd was i.v.m. het zg. complot
der generaals, die de president hadden willen vermoorden. De werkelijke reden zal
wel zijn, dat Soekarno wil vasthouden aan zijn Nasakom-principe, d.w.z. een
samenwerking wil tussen nationalistische, religieuze en com-munistische
groeperingen en hij het dus niet eens kan zijn met de heftig anti-communistische
actie van het leger; hij probeert nu de communisten weer voor zich te winnen. Als
machtigste figuur in het nieuwe kabinet geldt Soebandrio tegen wie de laatste
maanden bijna voortdurend werd gedemonstreerd; hij geniet echter het volste
vertrouwen van de president, te meer omdat op initiatief van Soebandrio het
Sokarno-front is opgericht, een links nationalistische groepering, die zich ten doel
stelt een einde te maken aan alle pogingen om de revolutie naar rechts om te buigen.
Alhoewel het leger met stafchef Soeharto aan het hoofd aanvankelijk volkomen
afwijzend stond tegen dit Soekarno-front, ging Soeharto half februari door de knieën
met de verklaring, dat alle vooruitstrevende revolutionaire Indonesiërs eensgezind
achter dit front moeten staan. Is Soekarno bezig langzaam en voorzichtig zijn positie
te herstellen? Wat betekent eigenlijk die rust waarmee het leger het ontslag van
Nasoetion heeft opgenomen? Of is deze maar camouflage? De studentenwereld
blijft roerig en alle maatregelen als verbod van betogingen, ontbinden van
studentenorganisaties en sluiten van de universiteit van Djakarta hebben nog weinig
effect gehad.
6-3-'66
J. Oomes

België

Politieke crisis
Op het ogenblik dat dit overzicht afgesloten moet worden, is er nog steeds geen
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nieuwe regering. We hoeven hier niet meer terug te komen op de formele aanleiding
tot de regeringscrisis: een geschil tussen de C.V.P.- en de B.S.P.-ministers over
enkele beslissingen van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de Ziekteen Invaliditeitsverzekering. Tracht men het ontstaan en het verloop van de
regeringscrisis te verklaren op grond van de verklaringen en teksten welke hierover
door de partijbesturen en politici meegedeeld werden, dan komt men tot
constateringen in deze aard: op 9 februari herhaalde de B.S.P. haar standpunt
inzake het R.I.Z.I.V. en omdat zij hun standpunt betreffende het ‘remgeld’ niet
gedeeld zagen door het boven vermelde Beheerscomité, namen de socialistische
ministers op 10 februari ontslag.
Wie de regeringscrisis met dergelijke gegevens wil verklaren, raakt totaal buiten
de werkelijkheid. Het is dan ook niet de bedoeling van deze kroniek, deze en
dergelijke feitjes te recapituleren. Het is overigens opvallend dat in de
onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe regering allerlei kwesties die in
de laatste dagen van de regering Harmel als zeer belangrijk werden voorgesteld,
niet meer zo brandend actueel schenen en op de achtergrond raakten.

Byzantijnse onderhandelingen
Wat er sedert de val van de regering Harmel gebeurd is, kan gelden als een
voorbeeld van sommige Byzantijns ingewikkelde aspecten van de parlementaire
democratie. Wie alleen maar met een stel normale hersenen begaafd is en uitsluitend
op normaal beschikbare gegevens is aangewezen, kan onmogelijk op de hoogte
zijn van wat er eigenlijk gaande is. Uiterlijk scheen het allemaal nogal eenvoudig.
Eerst werd dhr. Vanaudenhove, de voorzitter van de P.V.V., een kans aangeboden
om een nieuwe regering te vormen. Vanaudenhove wees deze opdracht af, naar
hij later zei, omdat hij wist dat hij niet kon slagen en de crisis niet nodeloos wilde
verlengen. Daarna werd de socialist Van Acker met een informatie-opdracht belast.
Hij stuurde aan op een nieuwe C.V.P.-B.S.P.-regering en gaf aanvankelijk de indruk
dat deze formule zonder al te grote moeilijkheden verwezenlijkt kon worden. Deze
verwachting kwam echter helemaal niet uit. Ook de pogingen van dhr. P.W. Segers,
de daarna aangeduide formateur, leidden niet tot een reconversie van een
C.V.P.-B.S.P.-regering.
Toen was de beurt aan dhr. Van den Boeynants, de voorzitter van de C.V.P. Naar
hij zelf (8 maart) verklaarde, werden zijn voorstellen door de B.S.P. grotendeels
aanvaard, maar de socialisten maakten bezwaar tegen zijn eventueel premierschap,
dit wegens de door Van den Boeynants gebruikte methoden: hij onderhandelde
namelijk tegelijkertijd met de B.S.P. en met de P.V.V. en zou ook met
extraparlementaire persoonlijkheden contact gezocht hebben. Volgens Van den
Boeynants zelf blijven er nu (9 maart) slechts twee mogelijkheden over: ofwel een
tweeledige regering C.V.P. - P.V.V., ofwel een minderheidsregering van de C.V.P.,
eventueel aangevuld met enkele personen zonder directe partijpolitieke binding.
Het parlement moet dan maar beslissen over de levenskansen van zulk een kabinet.
Slaagt geen van deze twee formules, dan moeten er maar nieuwe verkiezingen
gehouden worden.
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Dit is ongeveer alles wat een doorsnee staatsburger er van kan begrijpen. In de
kleine kringen van de politici die invloed hebben op de gebeurtenissen, hebben zich
vanzelfsprekend talloze andere factoren doen gelden.

Zwak moment van het parlementaire stelsel
Een eerste conclusie die men hieruit kan trekken, is volstrekt niet nieuw. Ze betreft
een inherente zwakheid van de parlementaire democratie. Wanneer een regering
valt, ontstaat er een soort interregnum dat niet bevordelijk is voor het prestige van
de staat. In werkelijkheid zet de administratie haar normale taken voort, maar de
politieke leiding ontbreekt. Aangezien de regering Harmel de verschillende
begrotingen niet door het parlement kon doen goedkeuren voor haar val, is er nu
een onderbreking in het algemeen budgettair beheer. Men behelpt zich nu weer
met voorlopige twaalfden, wat o.m. meebrengt dat de invloed van de nieuwe
begroting vanzelf al vermindert, omdat men te laat kan beginnen met de toepassing
ervan. Dit is deze keer des te bedenkelijker omdat de oorzaak voor de val van de
regering Harmel voor een goed deel juist te zoeken is in de budgettaire sfeer.
Alle nieuwe analyses van de financiële toestand van het land die opnieuw gemaakt
werden door meer dan één commissie (een onder leiding van de gouverneur van
de Nationale Bank) hebben in feite niets nieuws gebracht. Wie de documenten
herleest welke door of voor de regering Harmel zijn opgesteld, vindt daarin een
uitvoerige beschrijving van de moeilijkheden van de staats-financiën, alsmede een
opsomming van de te nemen maatregelen. De regering Harmel heeft het moeten
opgeven, niet omdat zij niet genoeg wist, maar omdat zij niet genoeg gezag had.
En dit gebrek aan gezag hangt dan weer samen met bepaalde zwakheden van de
instellingen en met crisismomenten in de schoot van de regeringspartijen.

Nieuwe verkiezingen?
Indien Van den Boeynants gelijk krijgt en er inderdaad slechts twee mogelijkheden
overblijven (C.V.P. - P.V.V. - regering of C.V.P. - minderheidsregering), zal de
politieke rust niet spoedig terugkeren. Een regeringsakkoord tussen de C.V.P. en
de P.V.V. stoot onvermijdelijk op twee reeksen van tegenstellingen. Van de ene
kant zal de christendemocratische vleugel van de C.V.P. waarborgen eisen inzake
sociaal beleid die door de P.V.V. moeilijk gegeven kunnen worden. En zelfs dan
zou deze regering voortdurend blootgesteld zijn aan parlementaire- en
buitenparlementaire offensieven van de socialistische oppositie, waarvoor de
christen-democratische C.V.P.-vleugel speciaal gevoelig zou zijn.
De tweede reeks moeilijkheden heeft verband met het zogeheten taalvergelijk
van de P.V.V. dat voor de Vlaamse vleugel van de C.V.P. onaanvaardbaar is. Indien
dit vergelijk in verzachte vorm in de regeringsverklaring opgenomen werd, zouden
de regeringspartners voor meningsverschillen geplaatst kunnen worden die het
bestaan van het kabinet in gevaar brengen.
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Wat een minderheidsregering van de C.V.P. betreft - eventueel aangevuld met
persoonlijkheden die wel een zekere ideologische verscheidenheid
vertegenwoordigen, maar geen rechtstreekse invloed hebben op de partijbesturen
-: dat is een formule waarvan de parlementaire geschiedenis van België slechts één
enkel min of meer recent voorbeeld biedt: een socialistische minderheidsregering
onder leiding van Spaak. Ze hield het echter geen drie weken uit. Men kan zich
werkelijk niet voorstellen dat een minderheidsregering van de C.V.P. een ander
doel kan hebben dan een overgang te vormen naar nieuwe verkiezingen. Van die
kant is er echter al evenmin veel uitzicht op een oplossing. Zelfs indien de twee
grootste partijen - C.V.P. en B.S.P. - nogmaals een nederlaag leden, zou de
regeringsvorming daarna moeilijk kunnen gebeuren zonder hun medewerking.
Misschien zouden ze echter na nieuwe verkiezingen wel bereid zijn gedurende een
zekere tijd een regering aan het werk te zetten of te laten. Wat dan tijdwinst zou
betekenen. Daarna zullen de huidige moeilijkheden opnieuw oprijzen.

Groeicrisis
Over de diepe oorzaak van de crisis werd overigens ongeveer alles gezegd wat
erover te zeggen is, en dit reeds sedert verscheidene jaren in allerlei documenten
uit officiële en niet-officiële bron.
België is een liberale staat gebleven, die echter met zoveel elementen van de
welvaartstaat doordrongen is, dat een aanpassing van allerlei instellingen
noodzakelijk is. In de eerste plaats dan de budgettaire mechanismen, die in hun
oorsprong geschikt waren voor de liberale staat die België toen was, maar die thans
overbelast geraken door het feit dat de overheid financieel op veel meer terreinen
gebonden is en een rol speelt dan enkele decennia geleden. Dit geldt eveneens
voor het parlement, dat er niet in slaagt zijn financiële verantwoordelijkheden te
dragen omdat het in zijn werking nog te zeer de sporen draagt van een
liberaal-burgerlijk parlement. De politieke partijen en de verschillende andere
pressure-groups hebben trouwens eveneens moeite om de ontwikkeling te volgen
van een maatschappij die in de twintig na-oorlogse jaren veel sneller en veel meer
in de diepte veranderd is dan men kon voorzien.
Dat zijn vraagstukken die zich net zo goed in de naburige landen stellen als in
België. Het bestaan van moeilijk te coördineren parastatale instellingen en van
aanzienlijke sociale fondsen waarvan de verbinding met het financieel beheer van
de Staat niet gemakkelijk tot stand komt, is geen exclusief Belgisch verschijnsel,
evenmin als de periodieke begrotingstekorten.
In België komt daar echter nog een speciaal vraagstuk bij, nl. de verandering in
het eigen leven van de twee volksgemeenschappen. Zowel inzake bewustzijnsgraad
als wat de sociaal-economische toestand betreft waarin ze leven, zijn de
veranderingen van diepgaande aard en ze gaan onverminderd verder.
9-3-'66
H. de Bruyne
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Forum
Het Moskouse schrijversproces
In Sovjet-Rusland leven dichters en schrijvers nog altijd in een ‘gevarenzone’. De
moeilijkheden, die Boris Pasternak in de weg gelegd werden, toen hem in 1958 de
Nobelprijs voor letterkunde werd toegekend, zal iedereen zich nog wel herinneren.
Het is echter niet bij Pasternak gebleven. Onlangs is dit weer eens duidelijk
geworden, toen twee bekende Sovjet-russische literatoren en critici, Sinjawskij en
Daniël, te Moskou werden veroordeeld tot respectievelijk zeven en vijf jaar
dwangarbeid. Beiden hadden tussen 1956 en 1963 enige malen werken naar het
buitenland weten te krijgen en daar onder een pseudoniem laten publiceren.
Begingen de genoemde auteurs hiermee echter inderdaad iets, wat volgens het
Sovjetrecht in strijd is met de wet en dus strafbaar is? Hier schuilt al onmiddellijk
een moeilijkheid. Nergens blijkt namelijk uit het Sovjetrecht, dat men door de
publikatie van boeken in het buitenland op zich in overtreding is. Dit op de eerste
plaats. Bovendien kunnen diegenen in Rusland die naar een dergelijke buitenlandse
publikatie streven, verwijzen naar het verleden van de Sovjet-literatuur. In de jaren
twintig gebeurde het bij herhaling, dat Sovjet-auteurs hun werken buiten de
Sovjet-unie lieten uitgeven, zonder dat dit moeilijkheden opleverde. Men zou zelfs
naar een nog verder terugliggend verleden kunnen verwijzen. Want ook vóór de
revolutie kwam het voor, en zelfs veelvuldig, dat Russische schrijvers de voorkeur
gaven aan een publikatie in het buitenland, wetend dat ze dit konden doen zonder
dat er onmiddellijk maatregelen tegen hen zouden worden genomen.
Iets anders is echter: de verspreiding van literatuur die duidelijk tegen het in de
Sovjet-Unie heersende systeem gericht is. Dit wordt volgens het Sovjetrecht wèl
strafbaar gesteld. Met name dit laatste werd dan ook op het te Moskou gevoerde
proces aan Sinjawskij en Daniël ten laste gelegd. De publikatie in het buitenland op
zich speelde hierbij slechts in zoverre een rol dat zij, zo heette het in de aanklacht,
de vijanden van de Sovjet-Unie in de kaart speelde. De vraag is nu: kan men de
werken die Sinjawskij en Daniël in het buitenland lieten publiceren, inderdaad
betitelen als ‘anti-Sovjet-literatuur’? Met het antwoord hierop staat of valt de
aanklacht. Wat zeggen de genoemde schrijvers er zelf van? Toen de aanklacht was
voorgelezen, werd hen door de president van de rechtbank gevraagd of zij hun
schuld bekenden. Zowel Sinjawskij als Daniël verklaarden zich ten aanzien van het
eerste gedeelte van de aanklacht (het schrijven van tegen de Sovjet-Unie gerichte
literatuur) met de meest nadruk: ‘volkomen onschuldig’; op zich al een bijzonderheid,
omdat beklaagden in de Sovjet-Unie doorgaans rouwmoedig schuld plegen te
bekennen. Wat het tweede gedeelte van de aanklacht betreft (het in de kaart spelen
van de vijand) verklaarde alleen Daniël, en dan nog eerst aan het einde van het
proces, dat hij inzag ‘de vijanden van de Sov-
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jet-Unie een gelegenheid te hebben gegeven zijn vaderland in discrediet te brengen’;
iets wat hij, zo voegde hij er aan toe, beslist niet gewild had.
Een werkelijke anti-Sovjet-mentaliteit spreekt er inderdaad niet uit de in het
buitenland gepubliceerde werken van Sinjawskij en Daniël. Van Sinjawskij was
onder het pseudoniem van A. Tertz in een Frans tijdschrift een kritische beschouwing
over het socialistisch realisme verschenen. Wat daarin gezegd wordt, weerspiegelt
in feite slechts de ook in de literaire periodieken van de Sovjet-Unie zelf aan te
wijzen tendens, los te komen uit de greep die dit socialistisch realisme op de
Sovjet-literatuur zoekt te houden. De andere werken van Sinjawskij, eveneens
verschenen onder het pseudoniem van A. Tertz, zijn knap geschreven en van grote
1
literaire begaafdheid getuigende satires op bepaalde facetten uit het Sovjet-bestaan .
De grenzen van het satirische en allegorische worden hier echter nergens
overschreden naar wat men ‘anti-Sovjet-propaganda’ zou kunnen noemen. Hetzelfde
geldt voor Daniël, die zijn ‘buitenlandse’ werken, waaronder het bekendste: Hier
spreekt Moskou, onder het pseudoniem van N. Arzjak liet verschijnen.
Het enige, wat men van al deze in het buitenland gepubliceerde werken van
Sinjawskij en Daniël kan zeggen is, dat er een wezenlijk andere mentaliteit uit spreekt
dan wat de officiële partij-ideologie als ideaal voor ogen staat. Zij herhalen in feite,
zij het scherper van toon, wat er ook in de legaal in de Sovjet-Unie verschijnende
literatuur leeft aan genuanceerd denken, kritische bezinning en groeiend inzicht in
de betrekkelijkheid van zoveel wat door de partij-ideologen als absoluut wordt
aangeprezen. In verschillende eerder gepubliceerde essays in dit tijdschrift hebben
we op deze nieuwe tendensen in de Sovjet-literatuur gewezen. Zelfs een kritische
bezinning op het falen van de Sovjet-samenleving, zoals die spreekt uit de in het
buitenland gepubliceerde werken van Sinjawskij en Daniël, gaat men ook in de
legale Sovjet-literatuur niet langer uit de weg, zoals blijken mag uit ons in het vorig
nummer opgenomen artikel over dit onderwerp.
De tegen Sinjawskij en Daniël uitgesproken beschuldiging van
anti-Sovjet-propaganda is dan ook inderdaad hoogst dubieus. Dit wordt kennelijk
ook zo gevoeld door de verschillende buitenlandse communistische partijen als die
van Engeland, Denemarken, Italië en Frankrijk, die zich in hun kritiek op deze gang
van zaken onmiddellijk aansluiten bij de in de Sovjet-Unie zelf openlijk geuite
protesten van talrijke Russische kunstenaars en intellectuelen. Dit alles moet voor
de Communistische Partij in de Sovjet-Unie wel een teken aan de wand zijn; zij
heeft hier een gewaagd spel gespeeld waarmee ze zich zelf, meer dan de werken
van Sinjawskij en Daniël dit deden, in discrediet heeft gebracht.

De affaire Tarsis
In dezelfde tijd dat het Moskouse schrijversproces de aandacht trok, stond nog een
ander Sovjet-russisch auteur sterk in de publieke belangstelling: Valerii Tarsis. Deze
had, evenals Sinjawskij en Daniël, echter niet onder een pseudoniem doch onder
zijn eigen naam, enige malen werken naar het buitenland weten te smokkelen en
daar laten publiceren. In het fel anti-communistische, te Frankfurt uitgegeven en
door Russische emigranten geredigeerde tijdschrift Grani verschenen van hem
enige jaren geleden de vertelling Het verhaal van de blauwe vlieg en de roman Rood
en zwart. Dit had zijn opsluiting in een psychiatrische inrichting ten gevolge. Zodra
1

In Nederlandse vertaling zal van A. Tertz nog in het voorjaar van 1966 verschijnen: Drie
verhalen (Het proces begint, ijzel en grafomanen) bij de uitgeverij Polak en van Gennep,
ingeleid en vertaald door Ch. B. Timmer. Een ander verhaal van A. Tertz, De bewoners, werd
in een Nederlandse vertaling van Bernlef gepubliceerd in het tijdschrift: Randstad, Nr. 10.
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hij daaruit echter ontslagen was, wist hij opnieuw een van zijn werken naar het
Westen te krijgen: Zaal zeven. Opsluiting in een psychiatrische inrichting schijnt
inderdaad een maatregel te
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zijn, die in de Sovjet-Unie meer werd toegepast op ‘weerspannige elementen’. Tarsis
noemt in dit verband met name de filosoof en dichter A.S. Jesenin-Wolpin, de zoon
van Sergej Jesenin, een van de grootste Russische dichters uit het begin van deze
eeuw, die in 1925 zelfmoord pleegde. Ook van A.S. Jesenin-Wolpin werd er, enige
jaren geleden, een werk in het buitenland (de Verenigde Staten) uitgegeven: een
bundel voortreffelijke, van grote begaafdheid getuigende gedichten en een niet
minder boeiende wijsgerige beschouwing. De daarop volgende opsluiting in een
psychiatrische inrichting was eenzelfde onrechtvaardigheid als de veroordeling van
Sinjawskij en Daniël tot dwangarbeid. Van enige vorm van krankzinnigheid was bij
Jesenin-Wolpin geen sprake, hoezeer dit ook door de officiële instanties beweerd
werd. Dit mag al blijken uit het volgende. Juist in de tijd dat men over zijn werk sprak
als over het ‘delirium van een krankzinnige’ en men zich afvroeg: ‘hoe een normaal
iemand zulke dingen kon schrijven, die iedereen tegen de borst moeten stuiten’,
memoreerde het belangrijkste Sovjet-tijdschrift voor wijsbegeerte, Vraagstukken
der filosofie, met grote waardering een referaat dat deze Jesenin-Wolpin op een
congres van de Academie van Wetenschappen hield over de ‘wijsgerige problematiek
van de cybernetica’.
Wanneer men het geval Tarsis echter op één lijn wil stellen met het geval
Jesenin-Wolpin - of, in groter verband, met het geval Sinjawskij - Daniël - dan begaat
men beslist een fout. Er zijn hier wezenlijke verschillen, die men niet uit het oog
mag verliezen. Zowel de werken van Jesenin-Wolpin als van Sin-jawskij en Daniël
getuigen van grote literaire begaafdheid. Zowel Jesenin-Wolpin als Sinjawskij en in
mindere mate Daniël waren in Sovjet-Rusland bekende publicisten. De bijdrage van
Jesenin-Wolpin aan de Academie van Wetenschappen hebben we reeds genoemd.
Sinjawskij was in en buiten de Sovjet-Unie onder meer bekend als de schrijver van
een boeiende inleiding op de enige tijd geleden uitgekomen Verzamelde gedichten
van Boris Pasternak en als scherpzinnig criticus van het progressieve
Sovjet-russische literaire tijdschrift Nowyj Mir. Verder redigeerde hij enige
hoofdstukken van het driedelige standaardwerk Geschiedenis der Sovjet-literatuur
en publiceerde hij twee boeken, respectievelijk over de Russische poëzie uit de tijd
van de revolutie en over de symboliek van aarde en hemel in de Oud-russische
ikonen. Van de hand van Daniël verschenen in Rusland uitstekende vertalingen van
Joodse, Oekraïnse en Tsjechische dichters.
Bij Tarsis - en hetzelfde geldt voor de enige jaren geleden in de belangstelling
staande schrijver Narytsa, die onder het pseudoniem Narymow zijn roman Het
onvoltooide lied in het Westen had laten publiceren - is echter noch van bekendheid,
noch van begaafdheid sprake; ook al getuigt Tarsis nog zo zelfbewust van zichzelf:
‘Ik ben een groot schrijver’, en ook al wordt er in de westerse pers, zoals in The
London Observer, soms verkondigd dat zijn werk een directe voortzetting is van de
‘grote Russische literaire traditie’.
Bovendien is hier, in tegenstelling tot Sinjawskij, Daniël en Jesenin-Wolpin, wèl
sprake van uitgesproken tegen de Sovjet-Unie gerichte werken. Tarsis spuit zijn
haat jegens het Sovjet-systeem - ‘U kunt niet iemand noemen die de Sovjet-macht
zo haat als ik’, zegt hij van zichzelf - op een wijze waarbij alle proporties uit het oog
verloren worden. Nemen we bijvoorbeeld zijn laatste in het buitenland gepubliceerde
werk, Zaal zeven. De titel is een toespeling op een verhaal van Tsjechow, Zaal zes,
waarin een arts, na tot de conclusie te zijn gekomen dat de enige normale mensen
in het Rusland van zijn tijd degenen zijn die werden opgesloten in de psychiatrische
inrichting waaraan hij verbonden is, zich tenslotte ook zelf vrijwillig laat insluiten.
Hiermee is gelijk ook de strekking van Tarsis’ verhaal gegeven. In Zaal Zeven
bevinden zich ‘n 150 patiënten, waarvan er slechts één werkelijk krankzinnig is. De
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Het blijken stuk voor stuk hartstochtelijke anti-communisten, die in de
zwart-wit-tekening
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van Tarsis welhaast übermenschen worden. Binnen de psychiatrische inrichting is
alles, als in het ‘Ark van Noach’ zoals Tarsis het letterlijk noemt, goed en ideaal,
terwijl buiten, waar zich alleen maar ‘vijanden’ bevinden, alles ‘gonst van haat en
de waarheid wordt verraden, in het gunstige geval door onverschilligheid of
verachting, in het ergste geval door terreur’. De communistische partij wordt afgedaan
als een ‘troep gedegenereerde huichelaars, carrièristen, lakeien en politie-spionnen’.
Van de Russische literatuur heet het tenslotte, dat die ‘opgehouden heeft te bestaan’,
met uitzondering dan van Tarsis zelf, die zich immers nadrukkelijk aandiende als
een ‘groot schrijver’. Neen, wat Tarsis schrijft is, op enkele passages na, op zijn
zachtst gezegd nogal ongenuanceerd en onevenwichtig. Even onevenwichtig als
wat hij in de verschillende interviews bij zijn aankomst in Engeland zoal debiteerde.
Waarschijnlijk is juist deze ‘onevenwichtigheid’ ook zijn vrijgeleide naar het Westen
geweest. We kunnen ons namelijk goed indenken, dat men hem eigenlijk alleen
heeft laten gaan om het Westen te laten zien, wat voor wonderlijk vlees men met
deze ‘anti-communist’ in de kuip heeft, en dit Westen dan maar verder met hem op
te schepen. In de overtuiging dat men ook hier al gauw niet veel raad meer met
hem zal weten.
M.A. Lathouwers

Oecumenische perspectieven hoger godsdienstonderwijs in Californië
Niet alleen oecumenische overwegingen maar ook zuinigheid en doeltreffendheid
hebben verschillende Kerken in de zone van San Francisco en Berkeley er toe
aangezet samen te werken voor het hoger godsdienstonderwijs en het verlenen
van universitaire graden in de filosofie en de theologie. Het is deze samenwerking
die op 31 oktober 1962 te Berkeley de Graduate Theological Union (GTU) deed
ontstaan. Deze instelling is een hoger theologisch instituut waarin theologische
seminaries en andere dergelijke instellingen in samenwerking hun studieprogramma
kunnen uitwerken. Men kan er academische graden behalen die gewoonlijk in
universiteiten en hogere seminaries gegeven worden. Deze graden worden
toegekend door de GTU zelf, die bestaat uit universiteitsprofessoren en bestuurd
wordt door een faculteitsdeken.
Zowel katholieken als protestanten gaven reeds hun medewerking en men voorziet
dat ook orthodoxe en joodse instituten zeer in het kort zullen aansluiten. ‘Niemand
kan hogere studies alleen opbouwen. Het geven van een academische vorming
valt te duur uit om de onkosten ervan alleen te dragen’, zegt Dr. John Dillenberger,
deken van de GTU.
Berkeley heeft een uitstekende ligging om dit programma van samenwerking te
bevorderen. Vooreerst is er de universiteit van Californië te Berkeley, die haar
samenwerking en steun heeft toegezegd. Met haar bibliotheek van over de twee
miljoen boeken, haar rijke verzameling op het gebied van het kerkelijk recht, de
kerkgeschiedenis en de filosofie; met haar talrijke professoren en cursussen in de
randgebieden van de theologie en de filosofie; met haar gezag tenslotte bij het
geven van de graden is deze steun van het hoogste belang.
Op nauwelijks twee minuten afstand van deze universiteit bevinden zich vijf
verschillende theologische instituten, die nu reeds deel uitmaken van de GTU: het
theologisch instituut der Baptisten, het theologisch instituut van de protestantse
episcopaalse Kerk, het Luthers theologisch seminarie, het Starr-King instituut voor
de opleiding van Unitaristische dominees, het protestants godsdienstig instituut van
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de Stille Oceaan. De GTU wil echter méér zijn dan een unie van protestantse kerken,
ze wil een echte samenwerking bevorderen tussen álle kerken. Van katholieke zijde
werken nu reeds mee: het bisschoppelijk seminarie van St. Patrick, het Alma College,
de theologische faculteit van de jezuïeten te Los Gatos, en de St. Albert
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faculteit van de dominicanen. Men wil nu dat de jezuïetenfaculteit naar Berkeley
zou verhuizen. Het plan is reeds uitgetekend en de bouw van de nieuwe
jezuïetenfaculteit, die men op zeven miljoen dollar schat, wordt verzekerd door de
GTU. Zeer in het kort moet hierover een beslissing vallen, maar in ieder geval blijft
de huidige samenwerking gegarandeerd.
De voordelen van deze geografische concentratie zijn direct duidelijk. Om slechts
één voorbeeld te noemen: de professor van Oud Testament die vroeger alleen stond
in zijn faculteit, voelt zich nu omringd door verschillende collega's in andere
seminaries. Daarenboven heeft hij in de Universiteit van California collega's die
gespecialiseerd zijn in de archeologie of in talen van het Nabije Oosten. Een nauwe
samenwerking tussen al deze professoren wordt nu mogelijk. Voor gastprofessoren
die door één faculteit worden uitgenodigd, kunnen ook in de andere faculteiten
contacten worden gelegd zonder de onkosten te verhogen.
Tenslotte is er het grote voordeel van één grote centrale bibliotheek. Waar elk
seminarie vroeger met een beperkt budget hoogstens zestigduizend, maar veelal
niet meer dan vijf- en tienduizend boeken bezat, bezitten de aangesloten faculteiten
nu reeds een bibliotheek van ongeveer zeshonderdduizend boeken. Reeds is men
begonnen een centrum aan te leggen voor de aankoop van boeken en het
catalogiseren ervan. De directeur van het centrum is de jezuïet John Alhadef,
bibliothecaris van Alma College in Los Gatos. Hij hoopt binnenkort zijn bibliotheek
naar Berkeley over te brengen. Ze zal ingeschakeld worden in de andere bibliotheken
van de Unie en aldus open staan voor gemeenschappelijk gebruik. Met de inbreng
van deze verschillende bibliotheken wordt de centrale bibliotheek van de GTU een
der grootste theologische bibliotheken met een jaarlijks budget van over de
tweehonderdduizend dollar. Aan deze bibliotheek is een bibliografisch centrum
verbonden, dat nu reeds in werking is met meer dan dertig beambten.
De GTU heeft dit jaar 54 studenten die een doctoraatsthesis voorbereiden.
Wanneer de faculteit der jezuïeten zal overkomen, betekent dit een aangroei van
ongeveer 150 studenten. Elke faculteit blijft haar eigen karakter en eigen cursussen
bewaren, maar voor vele vakken, zoals b.v. voor taalwetenschap, is interfacultaire
samenwerking mogelijk. Oecumenisme, ja, maar vooral diep doordachte en wijze
samenwerking. Hier ontstaat de hoop dat er een theologische faculteit tot stand
komt in nauwe samenwerking met de universiteit van Berkeley en de andere
universiteiten van de streek.
F. Bossuyt

Roem en ellende van de architectuurkritiek
Vijfentwintig jaar heeft het geduurd voor S. Giedions boek Space, Time and
Architecture, na eerst in het Italiaans, Spaans, Japans en Nederlands te zijn vertaald,
1
in het Duits, de moedertaal van de auteur, verscheen , op een moment dat de
oorspronkelijke Engelse versie aan haar vijftiende bijgewerkte herdruk is, de
Italiaanse aan haar tweede en dat Franse, Poolse en Portugese vertalingen in
voorbereiding zijn. De Duitse uitgave is slechts een symptoom van de aanhoudende
en momenteel verhevigde belangstelling voor dit boek. Die belangstelling heeft haar
redenen. Het boek van Giedion is een stuk van de zogenaamde ‘moderne
architectuur’. Het heeft er in grote mate de voorstelling van beïnvloed en het begrip
1

Prof. Dr. Sigfried Giedion, Raum, Zeit, Architektur, Die Entstehung einer neuen Tradition. Otto Maier Verlag, Ravensburg, 1965, 536 pp., 525 afb., DM 88.
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er voor gewekt. Juist die ‘moderne architectuur’ is nu het voorwerp van vele vragen.
De glorieuze voorstelling die Giedion ervan geeft, wekt achterdocht. Men wil ze op
haar waarheid en validiteit testen.
Giedion gaf zich van die huidige kritische instelling enigszins rekenschap. Hij
interpreteerde ze echter niet erg correct. In zijn inleiding op de Duitse vertaling
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spreekt hij met een beetje minachting over de crisis van de moderne architectuur
als over een verschijnsel van vermoeidheid en een vlucht voor de werkelijkheid. Hij
plaatst daar tegenover zijn monumentale boek als getuigenis van een onwankelbaar
geloof in en een warme liefde voor zijn tijd en voor de toekomstmogelijkheden die
deze inhoudt. De moderne architectuur is slechts het gezicht van die nu reeds
begonnen toekomst.
Nu is het echter niet aan Giedions geloof dat men twijfelt, noch aan de
bestaansreden of de noodzaak van een moderne architectuur, maar aan het begrip
‘moderne architectuur’ zoals het in dit boek is omschreven. Het staat gevaarlijk dicht
bij het architectuurideaal van het Bauhaus dat, mede door Giedions gezag, als het
enige waarachtige voor deze tijd werd beschouwd. Dit ideaal kreeg hierdoor een
pseudo-historische onderbouw. Zijn universaliteit werd schijnbaar geconfirmeerd
door de parallellen in de andere ruimtekunsten. Maar tenslotte bleef de beschouwing
van Giedion toch steken in een formele analyse van een rationeel functionalisme.
Misschien moet men zelfs nog verder gaan. Is het niet Giedions visie geweest die
het functionalisme van het Bauhaus tot die rationalistische interpretatie heeft
verengd? Banham heeft er al op gewezen hoe bepaalde afzonderlijke elementen
als de glazen gevel of de vrijstaande kolom uit de totaliteit van het gebouw worden
losgemaakt en tot bepalende factoren voor het oordeel over de architectuur worden
gepromoveerd. Opvallend is het in elk geval dat van de Duitse architecten uit de
jaren twintig slechts die van het Bauhaus worden vermeld. Oorspronkelijk kwam
slechts Gropius alleen ter sprake. Van alles wat rondom het Bauhaus gebeurde
wordt niets vermeld, ook niet in de Duitse uitgave van 1965. De naam Hugo Häring
is nog onbestaande. Mendelsohn komt in het register niet voor. En zo zou men nog
even kunnen doorgaan met een aantal onbegrijpelijke nalatigheden waarvan geen
één afzonderlijk genomen de grootse synthese kan aantasten, maar die alle tezamen
aan de waarachtigheid ervan doen twijfelen. Ik spreek dan nog niet van het
2
onverklaarde filosofisch jargon dat in dit boek gebruikt wordt .
Sigfried Giedion zou men de abbé Breuil van de moderne architectuur kunnen
noemen. Breuil heeft van de prehistorie een beeld opgehangen dat omwille van zijn
innerlijke coherentie lange tijd als het enig mogelijke werd aangezien. Deze synthese
steunde echter op een oppervlakkige en daardoor foutieve kennis van de feiten, die
achteraf door de te vlug opgestelde synthese niet meer in hun onderlinge samenhang
konden worden gezien, (zie Streven, aug. 1965, p. 1122). Iets gelijkaardigs is met
Giedion gebeurd. Maar zoals men nooit over de voorgeschiedenis zal kunnen
spreken zonder zich met abbé Breuil in te laten, zo blijft ook Giedion dé naamgever
van de ‘moderne architectuur’, een begrip dat mede door zijn toedoen nu al historisch
is geworden.
3
Peter Collins' boek Changing Ideals in Modern Architecture vormt een sterk
tegengif voor Giedions eenzijdig enthousiasme. In tegenstelling met Giedion, zoekt
2

De reactie van Einstein op de passages die over de relativiteitstheorie handelen, is wel leuk.
Aan Erich Mendelsohn, die hem deze passages had voorgelegd, stuurde hij het volgende
versje:

‘Nicht schwer ist's, Neues auszusagen,
wenn jeden Blödsinn man will wagen.
Doch selt'ner füget sich dabei,
dass Neues auch vernünftig sei!’

3

En hij voegde er nog een P.S. aan toe: ‘Das ist reiner Unsinn ohne vernünftige Grundlage’.
Prof. Peter Collins, Changing Ideals in Modern Architecture 1750-1950. - Faber and Faber,
London, 1965, 309 pp., 40 pl. buiten tekst, 63/-.
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Collins niet vanuit een bepaald punt van de geschiedenis naar de mogelijke kiemen
van waaruit de continuïteit van de ontwikkeling naar dit punt kan verhelderd worden.
Nuchter en niet zonder ironie bekijkt hij het schouwspel van de moderne architectuur.
Geamuseerd volgt hij druktemakers als Giedion en Le Corbusier, die niet weten wat
ze schrijven of die niets anders doen dan
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ideeën van anderen overnemen. Collins is overigens niet met persoonlijkheden
begaan. Hij speurt naar de ideeën - want deze maken de architectuur - die architecten
en theoretici van de architectuur hebben beheerst tussen 1750 en 1950. Op die
speurtocht laat hij zich soms heel ver afleiden. Hij komt tot beschouwingen waarvan
ik niet meer weet in hoeverre ze serieus gemeend zijn, zoals in zijn hoofdstuk over
‘The gastronomie Analogy’. Maar ook dit hoofdstuk leest men met veel binnenpret,
om de manier waarop met hoogdravende theorieën wordt afgerekend. Zijn conclusie
wil ik hier citeren: ‘Het is duidelijk dat in architectuur, zoals in de gastronomie, het
toneel en de muziek, twee soorten kunstenaars bestaan: de zeldzame geesten die
originele composities kunnen maken en de minder begaafden wier roeping het is
aan te passen, te interpreteren en bij te staan’. Daarbij hoort dan nog de prik, dat
in gastronomie het algemene publiek over de originaliteit van de grote kunstenaar
te oordelen heeft en niet de ‘avant-garde connoisseurs or magazine editors’. Er zijn
andere hoofdstukken, dat over de negentiende eeuw vooral, waar men vastere
grond onder de voet heeft. Maar overal speurt men dezelfde ongeëngageerde, maar
superieur-geïnfor-meerde ironie.
Het engagement van Giedion en de scepsis van Collins worden in de
architectuurkritiek van Jürgen Joedicke tot een vruchtbare eenheid. Zijn engagement
is niet gebonden aan één theorie of één bepaalde school. Zijn scepsis is niet
fundamenteel, maar methodisch. Hij zal de gelegenheid niet verzuimen alle bronnen
aan te boren om bijvoorbeeld de herkomst van Le Corbusiers geschriften te
achterhalen, maar dit zal hem niet blind maken om in de relativering toch nog Le
Corbusier's oorspronkelijkheid te herkennen. Joedicke's kritiek steunt op een zo
volledig en onbevooroordeeld mogelijke analyse van de feiten - het gebouw, het
oeuvre, de architectonische situatie. Hij wil in de eerste plaats de toestand zien en
laten zien. Alleen de analyse kan tenslotte gaandeweg tot ernstige criteria voor
beoordeling leiden. Het spreekt vanzelf dat deze analyse in Joedicke's opvatting
niet beperkt blijft tot een beschrijving van de uitwendige vorm, constructie of
materiaal. Ze dringt door tot de ‘persoonlijkheid’ van de architectuur, waarin plaats,
functie, constructie én vorm een onlosmakelijke en zinvolle eenheid zijn geworden.
Het hangt een beetje met deze analytische instelling samen dat Joedicke, die de
lezers van Streven kennen uit zijn merkwaardig artikel Huidige tendensen in de
architectuur (1960), meestal korte monografische verhandelingen maakt. Zijn boek
4
Für eine lebendige Baukunst geeft hiervan enkele staaltjes. Ze behandelen de
voornaamste thema's die ook door Giedion en Collins werden aangesneden, en
geven zo de gelegenheid om door de confrontatie van deze drie auteurs over
eenzelfde onderwerp de roem en de ellende van de hedendaagse architectuurkritiek
te meten.
G. Bekaert

Nieuws in de Nederlandse literatuur
De Boekenweek wordt dit jaar gehouden van 26 maart tot 2 april. Bij aankoop van
f 7,50 aan boeken in deze week krijgt u het boekenweekgeschenk gratis. Het
geschenk is ditmaal een boek van Theun de Vries getiteld Het zwaard, de zee en
het valse hart en het beschrijft de immigratie van de Friezen in Brittannië in de 5e
eeuw. Na de boekenweek gaat het boek f 4.90 kosten. De jeugduitgave is dit jaar
4

Prof. Jürgen Joedicke, Für eine lebendige Baukunst. - Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1965,
160 pp., 55 afb., DM 19,80.
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een essay van Steven Membrecht over wat volgens de auteur de drie basisgevoelens
van de mens zijn: eenzaamheid, schuld en angst. Titel van het boek Een waarachtige
driehoek.
Veel poëziebundels deze maand. Is de belangstelling voor poëzie stijgende? Een
recente poëziemanifestatie wees wel in die richting. Ik doel hier op de poëzieavond
in Theater Carré in Amsterdam op maandag 28 februari 1966. Deze 1800
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plaatsen tellende zaal was vrijwel direct uitverkocht en men had de zaal nog wel
vier maal kunnen uitverkopen. Op deze avond, georganiseerd door dichter Simon
Vinkenoog, traden vijfentwintig dichters voor het voetlicht, dichters van alle
generaties, in leeftijd variërend van 78 tot 21 jaar.
De dichter van 78 jaar was A. Roland Holst van wie zojuist een bundeltje
gelegenheidsgedichten met betrekking tot het Koninklijk Huis verscheen Voor Prinses
Beatrix (Van Dishoeck, Van Holkema en Warendorf). De dichter van 21 jaar was
Johnny the Selfkicker (pseudoniem van J. van Doorn) die meerdere malen door luid
boe-geroep van het, overwegend jeugdige, publiek onder-broken werd. Van deze,
zichzelf als Psychopoëet, PostSexueel Exhibitionist, Depressive Minor Popplayer
omschrijvende, dichter verscheen de debuutbundel Een nieuwe mongool (Bezige
Bij). Van organisator Vinkenoog zelf verscheen een verzamelbundel Eerste gedichten
1949-1964 (Bezige Bij).
Gerard Kornelis van het Reve, die veel opzien baarde door zijn verzen voor te
dragen in een smetteloos wit kostuum, bundelde in één boek zijn nieuwste reisbrieven
en zijn gedichten Nader tot U (Van Oorschot).
Veel waardering oogstte ook Ed. Hoornik die enkele anti-fascistische gedichten
van vóór de laatste wereldoorlog voordroeg, omdat hij vond dat ze nu nog even
actueel waren. Hij verzamelde zijn lange gedichten Mattheus, Geboorte, Requiem,
De Vis en De Overweg tot één bundel Vijf gedichten (Meulenhoff). Bert Voeten die
al jarenlang met de literaire stromingen meedrijft, schrijft nu gedichten in
Barbarberstijl. Het resultaat is te vinden in Een bord bekijken (Bezige Bij).
Weinig instemming vond eveneens Jaap Harten, die het nodig vond het gedicht
voor te dragen, dat enkele dagen daarvoor door de NCRV-radio verboden werd
omdat het woord copuleren erin voorkwam. Het betreffende gedicht kunt u vinden
in Hartens zojuist verschenen bundel Totemtaal (Bezige Bij).
Van twee dichters verscheen nieuw prozawerk. Van J. Bernlef zijn tweede roman
Paspoort in duplo (Querido) en van Jan Hanlo zijn verzameld proza In een gewoon
rijtuig (Van Oorschot).
Van Hugues C. Pernath verscheen een nieuwe gedichtenbundel Mijn gegeven
woord (Bezige Bij). Met Gust Gils vormde hij de helft van de Vlaamse afvaardiging
daar wegens ziekte Hugo Claus en Paul Snoek verstek moesten laten gaan. Men
kan zich trouwens afvragen of zo'n poëziemanifestatie niet in Brussel een even
groot succes zou behalen. (Of is Antwerpen in dit opzicht toch progressiever?).
Er zijn echter meer dichters dan er op één podium kunnen.
Van Ellen Warmond verscheen de zevende gedichtenbundel Testbeeld voor een
koud klimaat (Querido).
Bij Polak en Van Gennep verscheen een nieuwe bundel van H.C. ten Berge,
Swartkrans. Bij dezelfde uitgever verscheen het debuut van Rein Bloem
Overschrijven en een nieuwe bundel van Hans Warren Een roos van Jericho.
Na reeds in verschillende tijdschriften uitstekende gedichten gepubliceerd te
hebben verschijnt van de 34-jarige Riekus Waskowsky eindelijk zijn debuutbundel
Tant pis pour le clown (Bezige Bij), terwijl bij dezelfde uitgever de sinds kort
AOW-gerechtigde Gerard den Brabander (pseud. van Jan Jofriet) zijn Verzamelde
gedichten 1934-1965 het licht liet zien.
Dan het proza. Uitgeverij Querido verwacht nogal wat van het debuut van de
19-jarige Peter H. van Lieshout De generalen-repetitie.
Alain Teister (het pseudoniem van kunstcriticus Jacq. Boersma) bundelde een
aantal verhalen tot Brief aan de eigenaar (Polak en Van Gennep). Hetzelfde deed
Paul de Wispelaere met zijn essayistisch proza Het Perzische Tapijt (Bezige Bij).
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Van Alfred Kossmann verscheen weer een nieuw reisboek, getiteld Reisverhaal
(Querido). Het boek is gesplitst in twee delen, een ‘Proeve van vaderland’ en een
‘Proeve van buitenland’. Raoul Chapkis (pseudoniem van Hugo Brandt Corstius)
beschreef de (fictieve) avonturen van een Nederlandse missionaris in De reizen
van pater Key (Querido). Het
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boek is geïllustreerd met prachtige prentjes van Peter Vos.
Tenslotte twee belangrijke auteurs. Van Simon Vestdijk een nieuwe
detectiveachtige roman Een onmogelijke moord (Bezige Bij) en van Willem Frederik
Hermans na zeven jaar weer een nieuwe roman. Het boek, dat een geologische
expeditie naar een onherbergzaam poolgebied beschrijft, is getiteld Nooit meer
slapen (Bezige Bij). Er bleek voor 't verschijnen al zoveel vraag naar, dat de eerste
druk van 10.000 op 20.000 exemplaren gebracht werd.
Jaco Groot

Beeldende kunst in België
Animisten en surrealisten, escapisme en époque
De tentoonstelling De generatie 1900-animisten en surrealisten in het Antwerpse
Museum voor Schone Kunsten (van 13 februari tot 17 april) begint met de drijvende
rotsblokken van René Magritte en eindigt met de blote dames van Paul Delvaux. In
een zijvertrek presenteert zij het magisch cabinet van Pierre Caille. Tussen deze
uitersten, in een suite van zalen en zaaltjes die de ganse linkervleugel van het
museum in beslag neemt, triomfeert het animisme.
Triomfeert bij wijze van spreken, want niets is minder triomfantelijk, minder
pronkerig, minder pretentieus. Het is een stille, bedaarde en ingetogen schilderkunst,
zó stil zelfs dat men ze bijna niet merkt en er gemakkelijk aan voorbij gaat. Dat heeft
men inderdaad jarenlang gedaan: het animisme bleef in de schaduw, waar het door
zijn bescheidenheid en door zijn wereldvreemdheid in thuis hoorde, en waar deze
tentoonstelling het nu uit weg tracht te halen.
De term ‘animisme’ werd gelanceerd door de criticus Paul Haesaerts, kort vóór
de tweede wereldoorlog, om de schilderkunst aan te duiden die op dat ogenblik een
zekere bloei beleefde. Hij wilde ermee benadrukken dat het een schilderkunst ‘uit
de zieP was (anima), in tegenstelling misschien tot de baanbrekende richtingen van
de eerste eeuw-helft, de abstracte kunst, die men graag voor cerebraal doet
doorgaan, en het expressionisme, dat hoofdzakelijk instinctief en zintuigelijk zou
zijn.
Deze voorstelling van zaken is natuurlijk slechts ten dele juist, zoals alle
simplistische veralgemeningen; maar men heeft nu eenmaal behoefte aan etiketten
om te weten waar men het over heeft, en aan classificaties die het mogelijk maken
tentoonstellingen pro en contra in te richten. De kritiek moet dan maar trachten
verder te nuanceren en de scheefgetrokken waarheid enigszins recht te trekken.
Hoe dan ook, de term animisme bestaat en onder deze gemene noemer heeft men
dan een aantal goede en minder goede schilders samengebracht.
Uitsluitend Belgen, dit weze allereerst aangestipt, want in tegenstelling met de
moderne kunstrichtingen, die alle een internationaal karakter hebben, bleef het
animisme een louter lokale aangelegenheid. Misschien zou men, met enige goede
wil, in het buitenland ook wel animisten kunnen vinden, - want er zullen daar zo
tussen 1930 en 1945 ook wel gevoelige mensen geleefd hebben, die met meer of
minder talent stille landschapjes en bleke kinderen bleven schilderen terwijl rondom
hen de wereld grondig veranderde, maar blijkbaar is geen enkele Franse of Duitse
criticus op het idee gekomen aan hun werk een speciale naam te geven, en zo bleef
het dan onopgemerkt. In België echter, waar de pioniers van de abstracte kunst
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dertig jaar lang werden doodgezwegen, werden de animisten een ‘school’. Zij zijn
‘de meesters van het poëtisch realisme’.
Ook deze term van Paul Haesaerts, die bijzonder begaafd is in het vinden van
mooie formuleringen, is in zijn vaagheid voor betwisting vatbaar. Wát is ‘poëtisch’,
en wat is ‘realisme’? Zou het niet juister zijn te spreken van ‘poëtisch escapisme’,
vermits het gaat om een kunst die de ware realiteiten van haar tijd ontvluchtte om
zichzelf af te zonderen in muffe bourgeoisinterieurs, (Albert Dasnoy), in ongerepte
landschapjes van een (helaas) onvindbaar geworden Arcadische Kempen (Albert
Van Dyck), in
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een wazige romantiek zonder contact met de werkelijkheid (War Van Overstraeten)?
Men voelt zich verdeeld tussen ergernis om het reactionaire van deze schilders en
vertedering om hun weemoed-om-de-dingen-die-voorbij-zijn. Maar Van Dycks brave
kinderen zijn toch werkelijk al te week, ál te archaïsch: zij irriteren, zoals de
personages van Hendrik Conscience waarvoor zij schijnen te poseren: bleek,
deugdzaam, conventioneel en kennelijk een beetje dom. Behoren de andere schilders
in dit gezelschap wel echt tot het animisme? De Gentenaar Verdegem is een complex
geval dat moeilijk in dit gezelschap kadert: een intelligentere, meer eclectische, zeer
ongelijke kunst. Malfait is een bekwaam epigoon van de grote expressionisten.
Vanderlick combineert elementen van Brusselmans en Tijtgat, maar imponeert door
de koppigheid waarmee hij alles onveranderlijk onder een witte krijtlaag zet en
zodoende een stijl schept. Wolvens heeft zijn goede momenten als hij een strand
of een lege straat in Oostende ziet, maar hij legt de verf er zo dik op dat hij er vaak
niet meer uit komt. Dan is Jozef Vinck, over wie men veel minder spreekt en die
soms dezelfde dingen schildert, een veel ingetogener en veel zuiverder schilder:
zijn stille straten en pleinen, zijn parkzichten, zijn barreeltjes en blinde muren
schemeren zachtjes in een droge, korrelige matière, die zich niet opdringt en die
wezenlijk picturaal functioneert. Hier kan men tenminste van ‘poëtisch realisme’
spreken, zonder dat de poëzie een bijsmaak van sentimentaliteit krijgt, of het realisme
anachronistisch wordt. Het gevoel is aanwezig, zeker, maar de schilder neemt er
voldoende afstand van om zijn schilderij niet te vergeten; en omgekeerd krijgt het
schilderij dikwijls een geestelijke dimensie, die het doet leven los van de maker én
van het doek.
Paul Maas staat totaal buiten het ensemble: deze barokke expressionist, aan wie
nu ook in het Brusselse Museum voor Moderne Kunst een overzicht gewijd wordt,
staat tamelijk dicht bij Kokoschka. De registers die hij openwerpt, een beetje slordig,
maar wel met een zekere Schwung, overstemmen de animisten volledig. De
aanwezigheid van Delvaux en Magritte is alleen maar verklaarbaar doordat men de
figuratie als unieke gemene noemer voor de tentoonstelling heeft aanvaard. Wilde
men de surrealisten echter, zoals gedaan is voor de animisten, niet alleen met de
eersterangs-figuren vertegenwoordigen, dan hadden hier bv. ook een Rachel Baes,
Robert Geenens, E.L.T. Mesens, Aubin Pasque niet mogen ontbreken. De inzending
van Magritte, wiens belangrijkste werk momenteel op een grote retrospectieve te
New York is, is niet erg representatief, maar bevat enkele kleine gouaches uit
privébezit die wel zeer mooi zijn. Paul Delvaux zond een merkwaardige keuze in,
waarin praktisch elk jaar van zijn produktie met één werk is vertegenwoordigd.
Buiten de reeds vermelde beeldhouwerkeramist Pierre Caille zijn er nog twee
beeldhouwers: de klassieke, Maillol-achtige Grard en de meer genuanceerde,
gevoeligere, ‘animistischere’ Leplae.

Yves Klein
Na de grote Arman-show biedt de tentoonstelling Yves Klein in het Paleis voor
Schone Kunsten in Brussel (tot 3 april) eindelijk de gelegenheid tot nadere
kennismaking met L'Ecole de Nice. Als we nu ook nog Martial Raysse naar Brussel
krijgen (beide exposities waren reeds vorig jaar in het Stedelijke Museum te
Amsterdam, cfr. Streven, dec. 1965, p. 263), zullen we de drie belangrijkste
vertegenwoordigers van de ‘nieuwe stijl’ in Frankrijk hebben gezien.
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Yves Klein, Yves le Monochrome (Nice 1928-Parijs 1962) blijft een omstreden
figuur, een geïllumineerde volgens de enen, een zwendelaar volgens de anderen,
in elk geval meer profeet, dichter, fantast, stuntman, decorateur dan schilder in de
gangbare betekenis. Men doet hem onrecht wanneer men hem alleen maar naar
het hier geëxposeerde werk beoordeelt: dit werk is eigenlijk slechts één verlengstuk
van zijn persoonlijkheid, een onderdeel van zijn betekenis. Wat eigenlijk het
belangrijkst is, is het feit dat hij, hoe kort ook, heeft geleefd. Zijn oeuvre is meer dan
deze intensblauwe
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panelen, dan bladgoud en afdrukken van vrouwenlichamen, dan in ultramarijn
gedrenkte sponsen en prachtige glazen tafels; het ligt in zijn streven naar verruimen
en dematerialiseren van de plastische uitdrukking, in zijn misschien utopisch maar
extatisch hunkeren naar wat hij noemde ‘une sensibilité picturale de l'immatériel’.
Een streven dus méér dan een bereiken, en een streven dat met idealistische
koppigheid weigerde het onbereikbare ervan te zien, dat zich resoluut voorbij elke
logica situeerde om zijn eigen logica te scheppen. ‘Hij was een mysticus, een
extaticus’, schrijft Ulf Linde, ‘men vindt in hem een grote poëtische fantasie, maar
ook een rigoreuze discipline’. De sleutel tot zijn ganse persoonlijkheid is zijn zoeken
naar het onbegrensde, naar een schilderkunst waaraan elk begrip van dimensie
ontbreekt. In zijn lang Chelsea-manifest (zo genoemd naar het fameuze
kunstenaarshotel te New York, waar hij het in 1962 enkele maanden vóór zijn dood
publiceerde) is voortdurend sprake van ‘antiruimte’, ‘essentie’, ‘het onmeetbare’,
‘het ondefinieerbare’, ‘de Leegte’, ‘het Niets’. De uiterste consequentie hiervan was
bereikt in 1958, toen hij te Parijs bij Iris Clert een lege zaal ‘exposeerde’, en in 1959,
toen hij zijn ‘immateriële deelname’ verleende aan een tentoonstelling in het
Hessenhuis te Antwerpen. Hij stond er midden in een vierkant dat hij met krijt op de
vloer had getekend, en hield een toespraak waarin hij verklaarde dat hij deze ruimte
doordrongen had met zijn ‘sensibilité picturale à l'état de matière première’. Wij
stonden er toen nogal sceptisch bij en begrepen niet dat Klein op dat ogenblik het
dichtst zijn ideaalbeeld van de kunstenaar benaderde: ‘Diegene die, door middel
van de stilte, voor de eeuwigheid, zich uitdrukt in een immens schilderij waaraan
elk begrip van dimensie ontbreekt’.

Jonge Belgische Schilderkunst
Ieder jaar in februari is de wedstrijd voor de Jonge Belgische Schilderkunst aanleiding
tot een snelle tour d'horizon, of liever tour d'ateliers. Uit de eindselectie die getoond
wordt in het Paleis voor Schone Kunsten, - laureaten, onderscheidenen en
‘weerhoudenen’ - kan men zo ongeveer afleiden wat de jonge en niet meer zo heel
jonge schilders (tot 40) bezighoudt. En natuurlijk ook wat de verzamelaars, die de
grote meerderheid van de jury vormen, op dat bepaald moment interesseert.
Documentair dus alleszins een niet te missen tentoonstelling.
Voor wie er nog aan kon twijfelen: de wind waait dit jaar figuratief, maar dan
natuurlijk nieuw-figuratief. Geen spoor van pop, één enkel spoor van op, geen enkele
assemblage, niets dat uitpuilt of beweegt. Doodgewone vertrouwde oude veilige
verf-op-doek. Waar is der jongeren fierheid nu gevaren? De nieuwe figuratie biedt
natuurlijk en gelukkig vele voorbeelden en die worden lustig nagevolgd: Francis
Bacon, Allan Davie, David Hockney, Maryan, Raysse, en vlakbij Roger Raveel.
Frisse of zure kleuren, combinatie van fotografische reproduktie met publicitaire
blikvangers, droomkoboldjes, sexbommen, de mogelijkheden laten vele spelingen
toe en worden met een zekere soepelheid geëxploiteerd. Maar zonder geest, zonder
briljante vondst, zonder één persoonlijkheid die zich werkelijk opdringt.
Men heeft de prijs dan nog maar eens tussen twee concurrenten verdeeld: Hugo
Declerq, een jonge Gentenaar die nog niet zo lang geleden lyrisch abstract
schilderde, maar wiens losse tekens zich nu gecondenseerd hebben tot schimmige
gedrochtjes, die spottend grijnzen en die men associeert met foetussen of
nachtmerries; en Etienne Elias, uit Oostende, een levendig en zonnig kolorist in de
onvlaamse toon, veel onmogelijke harmonieën die juist door hun onmogelijkheid
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het oog verfrissen: giftig groen en oranje, violet en geel, drijvend in veel wit, zonder
andere dan picturale logica, met nu en dan een stuntelige figuur erbij, en met telkens
een geestige titel. Raveel-invloed is duidelijk.
Mare Callewaert
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Beeldende kunst in Nederland
Kunst in ziekenhuizen
De Amsterdamse specialistenvereniging bestaat 60 jaar. Dr. A. Colaco-Belmonte,
orthopedisch chirurg en voorzitter van de jubilerende vereniging, heeft hij die
gelegenheid gezorgd voor een Europese primeur: geen beeld of portret aangeboden
aan wie dan ook, maar een rondreizende collectie van 150 schilderijen van 35
bekende Amsterdamse kunstenaars, gehuurd voor een jaar en in die tijd roulerend
door gangen en recreatiezalen van de Amsterdamse ziekenhuizen. De Nederlandse
Kunststichting in Zeist stelde de verzameling samen. Er kwamen daaraan slechts
negatieve criteria te pas. Het werk mocht niet symbolisch of erotisch van aard zijn
en geen blasfemisch of religieus karakter hebben. Kunstschilders als Friso ten Holt,
Jan Sierhuis, Dick Elffers en Gerrit Benner haalden de eindstreep. Binnenkort hoopt
men ook mappen met grafiek te laten circuleren. Omdat de nog niet herstelde patiënt
de kunst dan op bed gepresenteerd krijgt en er dus sprake is van een veel intiemer
contact, zal de vereniging van specialisten zich hier wel mengen in de keuze. Het
lofwaardige initiatief van de Amsterdamse artsen verdient alle succes.

Lismonde in Rotterdam
Tot 1 mei wordt in de zaal voor wisselende tentoonstellingen van Museum
Boymans-Van Beuningen te Rotterdam een expositie gehouden van de in 1908 in
Brussel geboren Belgische kunstenaar Lismonde, vooral bekend geworden als
tekenaar. De tentoonstelling omvat tekeningen van 1945 tot nu. Daarnaast zijn er
enkele door Lismonde ontworpen wandtapijten te zien. In zijn vroege werken
(ontstaan tussen 1945 en het begin van de vijftiger jaren) gaat de kunstenaar uit
van expressief en contrastrijk, veelal in houtskool, getekende landschappen, waarbij
hij vooral gebruik maakt van het wit van het papier en het diepe zwart van het krijt.
In de hierna volgende jaren treedt een versobering en stylering op. Zijn in de latere
jaren tot pure abstracties geworden constructies kenmerken zich door een verstild
poëtisch gehalte. Lismonde was in 1964 op de Dokumenta in Kassel
vertegenwoordigd. Dit jaar maakt zijn werk deel uit van de Belgische inzending naar
de Biennale te Venetië. De tentoonstelling in Rotterdam is een vervolg op en een
uitbreiding van de onlangs in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel gehouden
expositie.
Ter gelegenheid van deze eerste omvangrijke overzichtstentoonstelling die van
de Belgische kunstenaar in Nederland wordt gehouden, is een geïllustreerde
catalogus uitgegeven, voorzien van een inleiding van de Belgische criticus Maurits
Bilcke.

Tentoonstellingsagenda
Wie wil weten waar welke tentoonstellingen gehouden worden en tot wanneer kan
in een aantal gevallen in de krant de tentoonstellingsagenda raadplegen. In de
praktijk blijkt echter dat àls een krant al zo'n agenda heeft, die praktisch nooit
omvangrijk is. Plaatsgebrek en gerichtheid op de onmiddellijke omgeving (of de
randstad) zijn hier de oorzaak van. Wie toch ten allen tijde en precies wil weten
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waar welke exposities gehouden worden en tot wanneer is dan ook aangewezen
op een andere agenda, de tentoonstellingsagenda van het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie (Korte Vijverberg 7, Den Haag), tot voor kort eigenlijk
een soort overdruk van een publikatie in het weekblad van het ministerie van O.K.
en W., nu uitgegeven door de Staatsdrukkerij. De agenda verschijnt veertiendaags,
is ruimer van opzet dan vroeger, bevat behalve de primaire gegevens m.b.t.
tentoonstellingen (plaats, naam, datum) nu ook secundaire (openingstijden, prijs,
kosten catalogus) en is uitgebreid met een overzicht van belangrijke exposities in
het buitenland (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland) en een
halfjaarlijkse agenda waarin lang van te voren vaststaande Nederlandse
tentoonstellingen worden opgenomen. Een abonne
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ment op de uiterst waardevolle tentoonstellingsagenda kost slechts f 4,20 per jaar.

Wedgwoodprijs 1966
Behalve de Talensprijs kennen we in Nederland sinds enkele jaren ook de
Wedgwoodprijs, beschikbaar gesteld door de Nederlandse importeur van Wedgwood,
firma N.F. van Gelder & Co. N.V. te Amsterdam. Dit jaar werden door 187
kunstenaars 511 doeken ter beoordeling ingezonden. De f 4000,- tellende prijs werd
door de jury toegekend aan het schilderij ‘Hommage aan Floyd Patterson’ van de
37-jarige Hagenaar Kees van Bohemen. Eervolle vermeldingen vielen ten deel aan
W.L. Bouthoorn (Den Haag) voor zijn compositie met organische vormen en aan
Marjan de Glopper (Amsterdam) voor haar doek ‘Voor mijn moeder op haar
verjaardag’. Een selectie van 25 schilderijen maakt (na de start in Museum Fodor
te Amsterdam) een tocht langs Nederlandse musea. Van 1-24 april is de collectie
te zien in de gemeentelijke Van Reekum Galerij te Apeldoorn, van 30 april tot 5 juni
in het Groninger Museum. Daarna worden nog Zwolle, Rotterdam, Oostburg,
Leeuwarden, Tilburg en Arnhem aangedaan. De Wedgwood expositie staat dit jaar
op een aanzienlijk hoger niveau dan de Talens tentoonstelling, die als altijd veel
omvangrijker is. Vooral de schilderijen ‘Bloemen voor mevrouw’ van Pierre van
Soest, ‘Twee figuren in grasveld’ van Aat Verhoog, ‘Vrogel’ van C. Doolaard en
‘Landschap’ van Barend Blankert hebben mij zeer geboeid. De voor de werken
gevraagde bedragen liggen m.i. uitzonderlijk hoog. Het verdient aanbeveling dat de
organisatoren volgend jaar in de catalogus (een bescheiden velletje) iets vermelden
over aard, doel en ontstaan van de prijs. Nu gaat men er gemakshalve maar van
uit, dat iedereen wel weet wat de Wedgwoodprijs is.

Citroën in het Stedelijk
Vorig jaar werd in het Louvre (Musée des Arts Décoratifs) een tentoonstelling
gehouden van het publiciteitswerk van Citroën Parijs (voor de autotypen 2cv, ami6
en ID-DS), waarop visueel vormgever Robert Delpire in hoge mate zijn stempel
heeft gedrukt. Het was de eerste expositie waarop aandacht werd besteed aan het
‘gezicht’, in vaktermen ‘image’, van een onderneming.
Bij mijn weten was een tentoonstelling van deze aard ook voor het Amsterdamse
Stedelijk Museum nieuw, al toont dit museum wel (al jaren lang) op gezette tijden
affiches en ander (reclame)-drukwerk, uit eigen land en daarbuiten. Zo vond in
december zelfs een uitgebreide expositie plaats van publiciteitswerk, ontworpen
door de leden van de ‘Art Director's Club’ van New York en was er vorige maand
een internationale expositie van in zeefdruk uitgevoerde affiches. Tot 11 april is ook
de Parijse expositie in het Stedelijk Museum te zien, wat aangepast en aangevuld,
onder de titel ‘Publiciteit van een onderneming - Citroën’. Op de voortreffelijk
ingerichte tentoonstelüng zijn uitzonderlijk fraaie folders (ontworpen door Robert
Delpire), affiches (van André François), foto's (o.a. van William Klein) en films (Klein
en François Reichenbach) te zien, alsmede een aantal bijzondere relatiegeschenken
en een enkele advertentie. Wat daarbij opvalt is het - zeker voor Nederlandse
begrippen - ongekend hoge peil (grafisch, fotografisch en druktechnisch) dat
permanent gehandhaafd wordt en dat tezamen met de specifieke opvatting van
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opdrachtgever en ontwerper een magnifieke, duidelijk herkenbare sfeer oproept. In
z'n inleiding tot de tentoonstelling zei ontwerper Pieter Brattinga over het
totstandkomen van een en ander bij Citroën: ‘Ruim 7 jaar geleden benaderde Delpire
de heer Claude Puech over de uitgave van een boekje over Citroën. Voor dit boekje,
dat uitgegeven zou worden in de normale reeks van Delpire, zou door Cartier Bresson
in de fabriek van Citroën gefotografeerd moeten worden. Aangezien het echter strikt
verboden is in de fabriek van Citroën te fotograferen liep dit voorstel op niets uit.
Delpire heeft daarna om te bewijzen dat het mogelijk is, een draaiboek voor Citroën
gemaakt
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waarmee hij inderdaad bewees dat er, met de visie die hij heeft, een boekje gemaakt
zou kunnen worden. Het uiteindelijk resultaat zijn de folders die Delpire voor Citroën
heeft gemaakt met zijn verschillende fotografen en andere medewerkers. Enkele
produkties werden in de studio gefotografeerd en gefilmd, terwijl men er ook toe
overging in de buitenlucht te fotograferen en te filmen. Delpire is niet vast verbonden
aan Citroën. Hij heeft zijn eigen organisatie, die verdeeld is in: de uitgeverij, een
designbureau en een filmbureau’.
Voor de vele Nederlandse ondernemingen die nog niet toe zijn aan het bewust
bouwen van een (ook esthetisch verantwoord) ‘gezicht’ is de Citroën expositie in
het Amsterdamse museum een lichtend voorbeeld.

Vermeldenswaardigheden
Museumrel in Utrecht
Mej. dr. M.E. Houtzager, directrice van het (stedelijk) Centraal Museum te Utrecht
heeft geweigerd te voldoen aan een haar op 3 januari door b. en w. gegeven opdracht
de catalogus van de tentoonstelling ‘Italianisanten’ (zie Streven van mei 1965) te
voorzien van een inlegvel, waarop staat vermeld dat zij en adjunct-directeur drs.
H.J. de Smedt niet de auteurs zijn van de catalogus, maar de heer A. Blankert,
wetenschappelijk ambtenaar. Een onafhankelijke cornmissie van deskundigen heeft
beslist dat in de catalogus ten onrechte de namen van de directrice en de
adjunct-directeur zijn vermeld als schrijvers van het werk. De wethouder van
kunstzaken kondigde in de raad maatregelen aan indien de directrice de opdracht
van de raad niet opvolgt.

Zilver voor Boymans-Van Beuningen
Het bestuur van de Rotterdamse vereniging van Beurs Makelaars in Assurantiën
heeft ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vereniging aan Museum
Boymans-Van Beuningen twee fraaie stukken Nederlands zilver uit het begin van
de vorige eeuw aangeboden: een sierlijk mosterdpotje en een groot presenteerblad.
De stukken vormen een welkome verrijking en aanvulling van de nog niet zo grote
groep 19e eeuws zilver in de verzameling.

Den Haag: autonoom
Rond de aankoop van een beeld van Henry Moore door de gemeente Den Haag is
veel deining ontstaan. Op een vraag van ir. C.N. van Dis (Staatkundig Gereformeerde
Partij) hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nu medegedeeld dat voor
deze aankoop (f 375.000,-) geen goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig was:
de gemeente Den Haag mag zelf de prioriteit van haar uitgaven vaststellen.

Nederlandse grafiek in Polen
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Een collectie moderne Nederlandse grafiek, samengesteld door Museum
Boymans-Van Beuningen, zal binnenkort in Warschau worden geëxposeerd in het
kader van een uitwisselingsprogramma (vorig jaar was er Poolse grafiek in
Nederlandse musea). Bij de samenstelling van de collectie is niet gestreefd naar
volledigheid. Er werden bladen gekozen van o.a. Appel, Constant, Corneille,
Lucebert, Couzijn, Heyboer, Visser, Westerik, Escher, Dick Cassée, Marthe Röling
en Ton van Os. Vreemd genoeg ontbreken Berserik, Ap Sok, Willem van Leusen
en Harry van Kruiningen.

100 jaar Haagse museumvrienden
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging van Haagsche
Museumvrienden worden van 5 april tot 31 mei zestig hoogtepunten uit 100 jaar
schenkingen in het Haagse Gemeentemuseum tentoongesteld. De museumvrienden
kochten aanvankelijk alleen schilderijen aan, vanaf 1936 ook oude kunstnijverheid
en muziekinstrumenten, terwijl sinds 1963 dank zij de steun van het dr. H.E. van
Gelder-fonds ook moderne keramiek aan de verzameling werd toegevoegd. De
expositie geeft een gevariëerd beeld van wat de museumvrienden in een eeuw tijds
aan het gemeentemuseum hebben gegeven.
Waarschijnlijk zal op 21 mei a.s. voor de leden van de vereniging een feestelijke
museumdag worden georganiseerd.
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Kunst in warenhuizen
Onder dit kopje heb ik in Streven van februari melding gemaakt van de succesvolle
verkooptentoonstellingen, die de Rotterdamse Kunstkring in warenhuis Ter Meulen
heeft georganiseerd. Inmiddels is een - intern - rapport van de Kunstkring uitgebracht
over de eerste expositie. Uit het rapport blijkt dat maar liefst 22.000 mensen naar
de tentoonstelling, die werd gehouden in de stille september- en oktobermaanden,
kwamen kijken. Ondanks het feit dat Ter Meulen een volkswarenhuis is, waar zelden
voor meer dan f 25,- tegelijk wordt verkocht, gingen 88 kunstwerken van de hand,
met een gezamenlijke waarde van ruim f 18.000,-. De kopers behoorden voor 60%
tot de lagere en middengroep en voor 40 % tot de hogere inkomensklasse. Er werden
72 werken verkocht aan nieuwelingen, 8 aan musea en 8 aan verzamelaars. Er
werd meer non-figuratief werk verkocht dan figuratief.

De museale functie van galeries
In mijn verslag over mijn bezoek aan een aantal Amsterdamse kunstzalen in het
maartnummer van Streven heb ik even gezinspeeld op de museale functie die
galeries soms vervullen. In dit rijtje hoort ook de hoofdstedelijke Galerie Mokum
thuis, gevestigd aan de Amstel (186). Van 17 december tot 14 januari besteedde
Mokum aandacht aan de inmiddels overleden schilder Chabot, van 15 januari tot
10 februari aan de veelzijdige kunstenaar Tinus van Doorn (gestorven in 1940) en
van 11 februari tot 10 maart aan de bekende kunsthandelaar Carel van Lier, van
1929 af tot aan het uitbreken van de oorlog ‘de baas’ van het Rokin, de ‘baas’ van
de moderne kunst in Amsterdam.

Anthony Bosman overleden
Vorige maand is op 49-jarige leeftijd in Rotterdam overleden de kunstcriticus Anthony
Bosman, verbonden aan het Algemeen Dagblad. Hij was zonder enige twijfel een
van de beste kunstcritici die Nederland heeft. Bosman schreef in een heldere stijl,
zonder veel omhaal, persoonlijk en terzake kundig. Hij was bovendien zeer veelzijdig.
Van hem verscheen o.a. ook een boek over Jeroen Bosch.
Paul Mertz

Film in Nederland
1
Op 7 april gaat van Fons Rademakers de film De dans van de reiger in première.
In tien bioscopen kan het publiek kennisnemen van het nieuwe werk van Nederlands
voornaamste speelfilmregisseur. Rademakers forceert bewust een doorbraak. Daar
kan de filmliefhebber hem dankbaar voor zijn. De Dans van de Reiger staat op
internationaal niveau. Het verhaal waarop de film is gebaseerd doet dat bepaald
niet. Het door Hugo Claus oorspronkelijk voor film geschreven scenario (hoewel
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eerst als weinig succesrijk toneelstuk uitgebracht) behandelt een verhoudingsstoornis,
met Freudiaanse aspecten, die het publiek van 1966 nauwelijks zal aanspreken.
Dat Rademakers er een film van heeft gemaakt die het waard is gezien te worden
ligt uitsluitend aan zijn persoon en zijn filmpersoonlijkheid. Het verhaal is zwak,
gewild, gecompliceerd. De overtekende karakters passen misschien op het toneel
maar veroorzaken in de bioscoop op de toeschouwer theater- in plaats van
filmeffecten. Rademakers (1920 geboren; eerst acteur en toneelregisseur; in 1955
assisteren van De Sica bij het maken van Il Tetto in Rome; ervaring opdoen bij
andere films; dan Dorp aan de Rivier, Makkers staakt uw wild geraas, Het Mes, Als
twee druppels water) verraadt in De Dans zijn liefde voor toneel. Hij handhaaft een
strakke regie waardoor men bij het zien van de film Rademakers zelf voortdurend
in de situaties herkent. De dans is een regisseursfilm met weinig of geen vrijheden
voor de acteurs. Rademakers domineert. Gunnel Lindblom, de Bergman-actrice,
speelt, acteert. Ze is weinig momenten filmisch creatief bezig. Toch is het heerlijk
haar te zien, te kijken hoe ze het doet. Door het plaatsen van deze actrice
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in een Nederlandse film maakt Rademakers geschiedenis. Het is een daad, niet
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de ‘buitenlandse ster’ Linda Christian in 10.32.
Over Jean Desailly, van La Peau Douce, ben ik minder opgetogen. Ongetwijfeld
een belangrijk acteur, maar in De Dans van de Reiger als type niet op zijn plaats.
Ik schreef dat Rademakers een doorbraak forceert. Het Produktiefonds voor
Nederlandse Speelfilms zal hiermee waarschijnlijk gelukkig zijn. De doelstelling van
het fonds, een continu-speelfilmproduktie mogelijk maken door financiële backing,
wordt met deze film realiteit. Nietttegenstaande een rijtje teleurstellingen blijft men
doorgaan met het verlenen van faciliteiten. Rademakers geeft hierbij een nieuwe
richting aan. In Duitsland zal De Dans na Cannes groot worden uitgebracht door
Atlas Film, die de wereldrechten in handen heeft. Frankrijk, Engeland en Amerika
tonen interesse maar wachten uiteraard op de eerste commerciële resultaten.
Nog iets over de internationale opzet. Sacha Vierny werd aangetrokken voor het
camerawerk. Een dure kracht, zijn ervaring moet worden betaald, maar het resultaat
is te zien. Ik zou verder veel over Rademakers en zijn film kunnen schrijven. Wie
op de hoogte wil blijven van vorderingen in de Nederlandse cinematografie (en er
zijn vorderingen) moet de film zelf gaan zien. Zo gauw mogelijk. In mei gaat De
Dans naar Cannes als officiële Nederlandse inzending. Gelieve bij het zien van de
film te letten op Mien Duymaer van Twist, die een vorstelijke creatie maakt van de
moeder van Edward. De scène op het terras rond ophangpogingen van de man is
subliem.

2.
Van een korte film een lange speelfilm maken is niet eenvoudig. Lou van Gasteren
deed het indertijd met ‘Stranding’, nu is het Nicolai van der Heyde met Een ochtend
van zes weken / Un printemps en Hollande. Beide pogingen zijn niet geslaagd. Toen
niet en nu niet. Te oordelen naar de perskritieken is van der Heyde wèl geslaagd.
Unaniem zijn de schrijvers enthousiast. ‘Een geweldige film’ heet dat nog steeds.
Vooropgesteld zij dat het een belangrijke film is. Na Plantage Tamarinde van
Hans Keuls, na Spuit Elf van Paul Cammermans (die overigens toch weer opnieuw
gaat filmen), na 10.32 (die in zijn genre helemaal zo slecht niet is), is ‘Een ochtend’
een verademing, zij het een puberaal werkje. Jeugdsymbolen, zoals ‘fotomodel’,
‘autocoureur’ en ‘raceauto’, zijn de bestanddelen. Het lijkt of een
reclame-adviesbureau ingrediënten heeft aangegeven die verwerkt moeten worden
om 't twen-publiek te bereiken. Waar een gevorderd filmer begint, is Van der Heyde
geëindigd. Enigszins de sfeer van Margriet of Avenue, en een heleboel mensen
vinden dit voortreffelijke bladen.
Belangrijk is de film mijns inziens omdat Van der Heyde een nieuw ontdekt talent
is en omdat we afstappen van Plantage en Spuit-werk.
Wat film-beleven betreft is ‘Een Ochtend van zes weken’ echter stram vervelend.
Het fotomodel dat wel weggaat van de coureur, niet weggaat, wel weggaat, niet
weggaat wel weggaat. Het is net of het nog moeilijker is dan we dachten om van
een korte film een lange te maken. Zo van laten we er nog een scènetje
tussenstoppen. Maar goed. De fotografie is over het algemeen best. Het racen op
het circuit is onbeholpen. Spanningloze shots, geen wedstrijd, geen snelheid of een
go. Dit in het bijzonder als we vergelijken met de wel vol spanning en snelheid
gefilmde rit op de openbare weg. Is Een Ochtend door zijn ingrediënten (en zijn
muziek) een generatiefilm voor twintigjarigen? Misschien. De film is in elk geval een
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stimulans voor andere jonge filmers. Geen nieuwe visie, wel aanwijsbare invloeden
van Godard, Antonioni (hetgeen niet negatief behoeft te zijn) en wel Zweedse
stijlbloempjes. Hoopvol winstpunt voor mij is dat uit het geheel Van der Heyde naar
voren komt als een man die de toekomst van de Nederlandse film mede zal kunnen
bepalen. U moet de film natuurlijk gaan zien, later zou u er spijt van hebben als u
dit eerste werk van Van der Heyde niet kent.
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3.
Frans Weisz is bezeten bezig met opnamen, na Amsterdam en Menton, in Rome
voor Het Gangstermeisje. Eind april waarschijnlijk studio-opnamen in Cinetone.
Oberhausen met grote Nederlandse belangstelling. Onder andere Pim de la Parra
en Wim Verstappen. Zij maaktén onlangs voor de VPRO-televisie ‘Jongens jongens
wat een meid’. Met hun ‘Ah Tamara’ een leuke gezellige film. Meer ook niet. Of zij
in de toekomst een rol zullen spelen in de filmproduktie met werk of met uitsluitend
woorden en gedachten, is me nog steeds niet duidelijk. Er zijn mensen die beweren
dat ze het zelf ook niet weten. Oberhausen dan. De korte film. Van Parra en
Verstappen werd vertoond Heart Beat Fresco. Een experiment met leuk gefilmde
welgevormde boezems van Cox Habbema en het meisje Schapers of Schaper (ik
weet het niet precies), die naar verluidt woorden kregen omdat in het filmpje niet
goed tot uiting komt wat van wie is. Het is voor de eerste keer dat de Centrale
Keuring eigen Neerlands boezembloot heeft doorgelaten. En er wordt eventjes door
de hoofdpersoon mee gespeeld. Is dat belangrijk? De heer Schuller, hoofd van de
keuring, schijnt er in een lezing mee geparadeerd te hebben. Kijk eens, dit laten we
tegenwoordig toe, zijn we niet progressief? Ik weet het niet. Denk aan de lacher
Schermer-hoorn, een korte film over man en jongetje, die verboden werd; waarover
in het volgende nummer meer. Ik geloof dat we ‘Heart Beat Fresco’ gewoon moeten
zien als een leuke grap, en Verstappen en La Parra zijn aardige jongens, maar of
ze ooit iets zullen maken?

4.
Bert Haanstra werkt met grote ijver aan zijn film over Nederlanders op, rond, in en
aan het water. Indertijd tijdens een bioscoopjubileum in Sneek schijnt hij de daar
aanwezigen verrast te hebben met enige stukken uit deze film (kleur, breed doek)
over het wedstrijd-zeilen met grote aken. Wie ik er over sprak is er nog steeds stuk
van, zo goed, zo knap. Van Haanstra mogen we zeker iets bijzonders verwachten.
John Fernhout werkt met zoon en Engelse cameraman vanuit zijn gehuurde molen
in Abcoude aan de kleuren-cinemascopefilm met werktitel Holland 70. Op de
wereldtentoonstelling in Vancouver zal de film in première gaan. Wie zijn film over
de Zwitserse defensiemogelijkheden heeft gezien weet wat dit kan betekenen. Niet
voor niets staat deze film thans op de nominatie voor een Oscar. Het zou me
verbazen als hij die niet kreeg. De film is te knap, te goed. Eigenlijk wel mooi dat
we zo een man in Nederland hebben. We zijn niet zo verwend.
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Boekbespreking
Theologie
Prof. dr. A.A. van Ruler
Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome
Uitg. Paul Brand, Hilversum, Antwerpen, 1965, 238 pp.
De reformatie van de 16de eeuw was volgens schr. ‘een moment in de traditie van
de catholica’ en wel zo dat de volle katholiciteit toen nog maar enkel bij haar te
vinden was. Met verloop van tijd is echter ook bij de Reformatie veel verworden. De
huidige kerkelijke situatie is eerder te zien als ‘een breuk in de catholica’. Toch blijft
het ook nu nog principieel waar dat de R.K. Kerk best getypeerd wordt als ‘het nog
niet gezuiverde deel van de Kerk van Christus’ (35). Ned. Herv. hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, wil schr. komen tot een ‘vruchtbaar’ gesprek met de
‘christenbroeders’ van Rome. Maar van de aanvang af, zo waarschuwt hij, moet het
duidelijk zijn dat een vereniging nooit tot stand zal komen door een ‘integratie’ van
de reformatorische elementen in de R.K. Kerk. Meer bepaald worden behandeld
het vraagstuk van de traditie, het ambt, de prediking en de eucharistie. Volgens de
authentieke geest van de Reformatie (Genève) zijn er wel aanknopingspunten met
Rome: de traditie is onvermijdelijk; de ambtelijke prediking gaat terug op apostolische
successie; de Kerk is niet enkel ‘Ereignis’, zij is ook ‘instituut’ zodat zelfs
‘excommunicatie’ verantwoord kan zijn; de gereformeerde leer van de consecratie
van de eucharistische elementen ‘staat niet zo ver af van de r.k. leer van de
transsubstantiatie’ (222); de eucharistie is ‘offermaaltijd’ en zelfs ‘offer’. Anderzijds
heeft, volgens schr., de R.K. Kerk het actueel leergezag ‘als een stolp gezet én over
de Schrift én over de Traditie’ (80); in de Kerk kan enkel sprake zijn van ‘feilbare
onfeilbaarheid’; de R.K. Kerk ignoreert de apostolische en profetische aard van de
prediking; het sacrament voegt niets essentieels toe aan de prediking, enz. De
grondfout van het rooms-katholicisme bestaat in een overbeklemtonen van de
christologie, speciaal de Incarnatie, en in een miskenning van de pneumatologie
en bijgevolg van de eschatologie. Dit verwijt vormt het leitmotiv van het hele betoog.
Voor vaktheologen, maar dan ook alleen voor hen, zal dit diepgaand en op meerdere
punten oorspronkelijk werk niet enkel nuttig maar ook verrijkend zijn.
J. Van Torre

Dr. Rudolf Boon
Apostolisch ambt en Reformatie Primair probleem der oecumene
G.F. Callenbach N.V., Nijkerk, 1965, 222 pp., f 17.50.
Dit werk, waartoe reeds ruim tien jaren lang voorstudies verschenen o.a. in De
Waagschaal, paart degelijke bronnenstudie (zowel patristisch als bijbeltheologisch)
aan vlotte leesbaarheid, zodat het boek voor brede lezerskring toegankelijk is. Dit
is van zo groot belang, daar de oecumenische situatie in een stadium is gekomen
waarin slechts voortgang te boeken valt indien het kerkvolk in brede lagen meegaat.
Ik beschouw dit werk als het belangrijkste dat het afgelopen jaar aan
Nederlands-reformatorische zijde is verschenen, indien men het schat op zijn waarde
voor het gesprek met de rooms-katholieke en oosters-katholieke kerken, alsmede
met de hoogkerkelijke anglikaanse en lutherse kerken. Wij gaan akkoord indien de
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schrijver constateert, dat de middeleeuwse gestalte van de bisschop de diakonie
en de
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collegialiteit van het ambt verduisterde, zodat de reformatie begrijpelijk werd. Van
de andere kant hopen wij, dat de Nederlandse reformatie zich serieus op basis van
dit werk gaat bezinnen op een bijbelse confrontatie van het domineesambt en
ouderlingenambt in de huidige gestalte. Ook aan katholieke zijde mag men zich aan
de hand van dit werk van Boon er op bezinnen, dat de vraag omtrent het
sacramentele bisschopsambt niet slechts in de postapostolische traditie beslist
wordt. Dit werk verdient derhalve aan katholieke en protestantse zijde de grootste
aandacht, indien wij in Nederland mee willen spelen op het peil van de
internationaal-theologische oecumenische situatie.
W. Boelens

Dr. J. Mulders S.J.
Het mysterie der Kerk
Kerk en Kerkorde (Reeks: Woord en Beleving, 20), Uitg. Lannoo, Tielt,
Den Haag, 1965, 214 pp., ing. 112 Fr., geb. 138 Fr.
Deze speculatief-theologische bezinning over de Kerk, een onder het geloofslicht
doorgevoerde synthese van bijbelse herbronning en fenomenologische verklaring,
is rijker dan de betrekkelijk kleine omvang kan laten vermoeden. In een eerste
gedeelte wordt de ‘inhoud’ van de Kerk beschreven. Dit gebeurt met een beroep
op haar bijbelse bena-mingen en in één verband met de christologie want:
‘Ecclesiologie is in de eerste en laatste instantie inderdaad christologie, maar dan
ook leer over de hele Christus, Hoofd én ledematen’ (11). Het tweede gedeelte
behandelt de ‘gestalte’ van de Kerk, meer bepaald haar juridisch, ambtelijk en
dogmatisch, d.i. haar institutioneel karakter. Hierbij geldt als grondprinciep: ‘De
eigenlijke gestalte van de Kerk is haar uitwendigheid, voor zover daarin en daardoor
het grond-perspectief van de openbaring wordt meegedeeld en ervaren kan worden’
(74). Schr. citeert en benut overvloedig en oordeelkundig de beste katholieke en
reformatorische ecclesiologen uit de Nederlandse, Duitse en Franse taalgebieden.
In oecumenisch opzicht werd het o.i. een geslaagde poging om tot een gesprek
over de Kerk te komen met de Reformatie. Opvallend zijn de aanknopingspunten
met de laatste publikaties van Prof. van Ruler. Actueel is ongetwijfeld de
uiteen-zetting ook om de verhouding Kerk en Wereld nader te belichten. Enkele
bedenkingen wezen ons toch veroorloofd. Ook indien de ‘wereld’ Gods openbaring
in Christus aanvaard had, zou de stichting van de Kerk heilvol zijn gebleven (61).
Wellicht ziet schr. het ‘niet-louter-Ereignis-zijn’ van de Kerk ietwat te negatief. De
vaste, fundamentele kerkstructuren, nl. Schrift, sacramenten en de drievoudige,
hiërarchische ambtsbevoegdheid, houden immers positieve en blijvende heilswaarde
in voor heel de duur van de pelgrimerende Kerk. Ten slotte volstaat het om ‘goddelijk’
recht te zijn o.i. niet dat ‘het ontstaat in de levende ontmoeting met de Heer, die
zichzelf als norm van de Kerk laat ontmoeten en ervaren’ (95). Hetgeen schr.
‘positief-goddelijk’ recht noemt zouden wij eerder aanduiden als ‘apostolisch’ recht,
staande tussen ‘goddelijk’ en louter ‘kerkelijk’ recht in. Wij weten echter hoe moeilijk
het is de juiste maat van een ‘existentieel-historische’ en een ‘dogmatisch-essentiële’
wijze van spreken over de Kerk (beide gerechtigd want noodzakelijk en
complementair) tegenover elkaar af te wegen. Schr. biedt ons een waardevolle
bijdrage in deze pioniersarbeid. Zijn studie zal dan ook heel zeker alle in de
hedendaagse Kerkproblematiek geïnteresseerde lezers aanspreken.
J. Van Torre
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Thomas Ohm O.S.B.
Faites des disciples de toutes les nations. Théorie de la mission
Tome premier, Traduit de l'allemand par Dom Germain Varin O.S.B. et
André Décamps. (Coll. In Domo Domini), Saint-Paul, Issy-les-Moulineaux,
1964, 302 pp.
Er bestaan reeds veel ‘inleidingen’ op de ‘missiewetenschap’. Schr. bedoelde hier
echter een ‘synthetische uitwerking’ van de ‘missieleer’, d.i. van hetgeen Mgr. Mulders
noemt de eigenlijke ‘missietheologie’. De oorspronkelijke Duitse uitgave (928 pp.)
verscheen in 1962, enkele maanden vóór het afsterven van de 70-jarige auteur, die
zijn beste krachten voor de missiologie had ingezet o.a. als titularis van de leerstoel
voor missiologie aan de universiteit van Münster, als stichter van het missiologisch
instituut aldaar en als hoofdredacteur van het Zeit-schrift für Missionswissenschaft
und Religionswissenschaft. De hier te bespreken publikatie bevat het eerste van
de drie voorziene delen van de Franse vertaling, nl. de inleiding en de drie eerste
hoofdstukken, handelend over beweegreden, doeleinde en object van de
missieactiviteit. De speculatief-dogmatische uiteenzetting wordt scholastisch,
thomistisch ontwikkeld, solied maar voor ‘modern’ ingestelde lezers misschien wat
te ‘klassiek’ voorgesteld, hoewel toch ook doorlopend naar recente auteurs verwezen
wordt.
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Kennelijk zat tevens de bedoeling voor ook de ‘missiespiritualiteit’ tot haar recht te
laten komen. De positief-theologische fundering, speciaal in zake bijbelexegese,
werd niet altijd voldoende kritisch doorgevoerd. Interessant blijft echter steeds de
objectieve informatie over de stand van de behandelde problemen. Zeer terecht o.i.
wordt, in tegenstelling met de huidige Franse school, het onderscheid benadrukt
tussen het algemeen kerkelijk apostolaat en de eigenlijke ‘missie naar ver afgelegen
en vreemde volkeren’ (53). Dat schr. de ‘inplanting van de Kerk’, al wijdt hij er een
hele sectie aan als ‘bijkomend’ einddoel, zo scherp als ‘specifiek’ einddoel afwijst
is nog een reminiscentie aan de oude strijd met P. Charles S.J. Ohm heeft de
voorliefde van Charles voor paradoxen nooit helemaal goed begrepen. Een moedige
bladzijde wijdt schr. aan de historische ‘zonden’ van de ‘christelijke volkeren’
tegenover ‘de zwarte, rode, bruine en gele aardbewoners’ (242). Diep en gevoelvol
ook is hetgeen hij zegt over de soms door missionarissen onderschatte offers welke
een ‘bekering’ uit een oude cultuurgodsdienst tot het christendom vergt (266). Schr.
staat positief tegenover de niet-christelijke godsdiensten maar blijft overtuigd van
de noodzakelijkheid van het missiewerk. Opmerkelijke zorg werd besteed aan de
methodische voorstelling door systematische verdelingen en onderverdelingen (ook
typografisch zeer goed aangegeven) en de overvloedige (ook Nederlandse)
bibliografie bij iedere sectie. Meerdere, soms storende, drukfouten (zo bijv. ‘l'école
historique de Bossuet’ i.p.v. ‘Bousset’, p. 174). Alles te samen: om reden van de
ruime opzet, de rijke informatie, de degelijke speculatieve uitwerking werd het een
standaardwerk, dat evident voornamelijk door missiologen en missionarissen maar
ook door anderen dankbaar zal worden aanvaard en benut.
J. Van Torre

Godsdienst
J. Heijke C.S.Sp.
De Bijbel over geloven
J.J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1965, 112 pp.
Zonder beroep te willen doen op volledigheid stelt de S. van dit werk zich voor ‘niet
zozeer een theologische introspectie op te zetten, als wel de blik opwaarts te richten
naar de voorbeelden en handvesten van het geloof, zoals die in de loop van de
heilsgeschiedenis, na geleidelijke of uit de nood van het ogenblik geboren bezinning,
door de geloofsgemeenschap zijn gecanoniseerd’. Na een verklaring van het woord
‘geloven’ in het O.T. geeft de S. de volgende beschouwingen: Abraham als de
gelovige in het O.T.; Geloven in het N.T.; Geloven volgens Paulus’ brieven; Geloven
volgens het Johannesevangelie. Uit dit werkje blijkt heel duidelijk dat de zaligspreking
van de Heer: ‘Zalig zij die niet zien en toch geloven’ zich richt tot alle mensen van
alle tijden die oprecht geloven.
P. Grootens

Mario von Galli en Bernh. Moosbrugger Het Concilie
Kroniek van de derde zitting. Lannoo, Tielt-Den Haag, 1965, 144 pp., 100
foto's, ingen. 125 F.
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Zoals in de vorige twee delen brengen von Galli en zijn fotograaf Moosbrugger ons
een fijn ineengewerkt beeld van de derde sessie van Vaticanum II. Eerst vallen de
snapshots op, door typerende, vaak humoristische onderschriften verklaard. Wie
echter nauwkeurig het rijke beeldenmateriaal bekijkt, ziet er een diepe betekenis
achter, die afgestemd is op de begeleidende tekst. De moeilijkheid van een boek
als dit is: hoe kan men een lange sessie, waarin redevoeringen over een bepaald
onderwerp en stemmingen over talrijke andere onderwerpen soms op één
morgenzitting voorkomen, duidelijk aan het lezerspubliek voorstellen. De auteur
deed er goed aan, de stof enigszins te ordenen. Zo krijgen wij in een eerste deel
een exposé over vier onderwerpen: het kerkschema en de oecumene, de
godsdienstvrijheid en de jodenkwestie, daarna het probleem van de korte schemata
of richtlijnen die verscheidene themata raken, en ten slotte het zo besproken thema
van de Kerk en de moderne wereld. In een tweede deel groepeert de auteur enkele
markante redevoeringen over twaalf onderwerpen als de godsdienstvrijheid, de
verklaring over de joden, het communisme, het huwelijk, de sociale kwestie en de
solidariteit van de volkeren, enz. Hier kunnen wij de meest rake sprekers rechtstreeks
beluisteren. Ik geloof dat deze kroniek van de alom bekende Zwitserse reporter von
Galli in zijn genre onovertroffen is.
M. Dierickx
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Dr. N. Luyten O.P.
Wetenschap en geloof
Naar het einde van een conflict?
(Kernen en Facetten, 8), Lannoo, Tielt, Den Haag, 1965, 62 pp.
Paulus, ja zelfs Christus, schijnen geloof tegenover wetenschap te stellen maar dit
duidt enkel op het nodige onderscheid tussen goddelijk geopenbaarde wijsheid en
menselijk weten. Conflict is slechts mogelijk tussen enerzijds een ‘blind geloof’, dat
niet het verschil merkt tussen Gods onfeilbare openbaring en menselijke inkleding,
en anderzijds een ‘oppervlakkige wetenschap’, die haar eigen grenzen niet aanvaardt.
Vlot en onderhoudend geschreven zal dit korte essay nuttig zijn voor intellectuelen
die door zgn. ‘moeilijkheden uit de Bijbel’ of een ander ‘Galilei-geval’ in de knel
zitten.
J. Van Torre

Liturgisch Woordenboek
onder redactie van L. Brinkhoff, A. Hollaerdt e.a.
afl. 5, Kerkgang - Lijden van Christus (kol. 1311-1630). - Romen en Zn.,
Roermond-Maaseik, 1965, bij intekening f 12,50.
Het feit dat de 5e aflevering van het Liturgisch Woordenboek vrij snel is gevolgd op
de 4e, doet de verwachting stijgen dat dit werk binnen niet al te lange tijd voltooid
zal zijn. Wat dit deel betreft, kunnen we herhalen wat we in vroegere recensies
hebben gezegd: de kwaliteit der verschillende artikelen is zeer goed. Onder de
voornaamste onderwerpen noemen we: Kerkwijding, Kerstmis, Kinderdoop, Krans,
Kruisoffer, Leo de Grote, Leonianum, Lezingen, Licht, Lied, Liefde, Litanie, Liturgie,
Liturgische beweging. Sommige bibliografieën zijn wel erg uitvoerig en o.i. voor een
naslagwerk te groot (zo bv. bij het art. Leo de Grote; men vergelijke hiermee de
beknopte literatuuropgave bij het zo fundamentele art. Liturgie; in de bibliografie
van het art. Liturgische beweging staan ook titels die weg hadden kunnen blijven;
bij het art. Laatste Avondmaal had toch wel verwezen mogen worden naar het werk
van Strack-Billerbeck, waar de originele teksten van het joodse avondmaal worden
vermeld).
Ook in dit deel zijn er een twaalftal bladzijden met fraaie reprodukties.
J. Mulders

M.J. Nicolas O.P.
Théotokos, le mystère de Marie
Desclée, Doornik, 1965, IX + 238 pp.
De auteur, professor aan het Institut Catholique de Toulouse, geeft in deze studie
een synthese van hetgeen bijbel en traditie omtrent Maria leren en wel een
theologische synthese, waarin alles herleid wordt tot het goddelijk moederschap.
‘L'intuition précise qui inspire ma synthese’, zegt hij in het voorwoord, ‘est que Marie
est en effet Mère et Compagne de Jésus et Compagne paree que Mère’.
In het eerste hoofdstuk geeft S. een samenvatting van de exegese van de
N.T.-gegevens over Maria. In het licht hiervan beschouwt hij dan hetgeen men in
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het O.T. op Maria betrekken kan. Daarna volgt een overzicht van de Mariologie
zoals deze uit de traditie spreekt. Vervolgens behandelt hij het centrale probleem
van zijn studie: Maria, Moeder van God. De analyse van de menselijke werkelijkheid
van het moederschap leidt dan tot de onscheidbare eenheid van fysieke en
geestelijke realiteit. Maar omdat Maria Moeder van God is, stijgt haar betrekking tot
Jesus verre uit boven die van de gewone relatie van moeder tot zoon. Hieruit wordt
duidelijk de betekenis van haar maagdelijkheid en in welke zin haar goddelijk
moederschap een genade is. De vereniging door haar moederschap met haar
goddelijke Zoon maakt haar vol van genade. Wat men hieronder verstaan moet,
wordt in het derde hoofdstuk verklaard. Maar die persoonlijke eenheid met het
mensgeworden Woord impliceert ook haar deelname aan het verlossingswerk.
(Hoofdst. 4). Logisch volgt dan hieruit het probleem, met de behandeling waarvan
S. zijn werk besluit: Welke de betrekkingen zijn tussen Maria en de Kerk. Deze
studie is met grote eruditie geschreven. Maar ‘l'analyse rationelle des concepts,
pourtant proposés par la Révélation et par la Tradition’ (p. VIII) maakt deze synthese
niet tot een boeiende lectuur.
P. Grootens

Dieu aujourd' hui
Semaine des intellectuels catholiques
Desclée de Brouwer, Parijs, Brugge, 1965, 264 pp., F. 120.
Wat onmiddellijk opvalt bij het lezen van deze bundel voordrachten is de openheid,
de actualiteit en de veelzijdigheid van dit gesprek over God. De Franse katholieken
hebben zich niet in eigen kring opgesloten. Verschillende bekende ongelovigen,
o.a. L.
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Schwartz (mathematicus) en G. Morin (socioloog) hebben onomwonden hun
levensvisie en hun opwerpingen tegen het Godsgeloof uiteengezet. Kwamen verder
aan het woord: kunstenaars, Marxisten en de protestantse filosofie-professor P.
Ricoeur. Meteen stond het gesprek ook in de volle actualiteit; de pijnlijke situatie
van de Kerk in Frankrijk, welke naast een actieve en oorspronkelijk-denkende elite
ook verregaande religieuze onverschilligheid, agnosticisme en atheïsme kent, werd
niet uit de weg gegaan. De interventies namen dan ook dikwijls de toon aan van
een getuigenis, het werd een gesprek over ‘la foi incarnée’. Het boek in zijn geheel
schenkt ons een inzicht in de veelzijdigheid, de diepgang en de tegenstellingen
welke het Godsmysterie in de huidige wereld oproept.
F. Vandenbussche

Dr. Hubertus Halbfas
Der Religionsunterricht
Didaktische und psychologische
Konturen
Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1965, 264 pp., D.M. 18.60.
Dit boek is de synthetische neerslag van lezingen en voordrachten die de auteur
heeft gehouden aan de pedagogische hogeschool van Paderborn en waarin hij drie
componenten van het godsdienstonderricht met elkaar confronteert: de bijbel, de
katechismus en de liturgie. De opzet verwoordt hij als volgt: ‘möchte das vorliegende
Buch ein Diskussionsbeitrag sein, die Fremdheit zwischen den Bibelwissenschaften
und dem Religionsunterricht zu überwinden’. In een eerste hoofdstuk confronteert
de auteur de wereld van het kind met het fenomeen der religiositeit waarin hij reageert
tegen de reformatorische stelling als zou ‘das religiöse Leben der Kleinen nur
Nachahmung sein’. Het tweede hoofdstuk plaatst het kind tegenover de eigenheid
van een christelijk geloof dat ontleed wordt in zijn verschillende geledingen van
bijbel, katechismus en liturgie. Zoals de ondertitel aangeeft blijken didactiek en
psychologie de hoofdbekommernissen van de auteur en hiervoor biedt dit werk zeer
waardevolle gegevens. De katechetische bibliografie waarmede het werk besluit is
de beste die wij tot nog toe voor de duitstalige uitgaven konden vinden. De ruimheid
waarmede de problematiek hier wordt behandeld maakt het boek geschikt voor
allen die betrokken zijn bij het godsdienstonderricht.
J. De Bruyn

Psychologie pedagogie
Fr. A. Vinken in samenwerking met Dr. C.W. van Boekel M.S.C., en Drs.
Th. Gerritse
Wij en de jongeren
Pax, 's-Gravenhage, 1964, 228 pp.
Dit boek werd grotendeels geschreven door de eerstgenoemde auteur. Drs. van
Boekel voegde er een korte beschouwing aan toe in een totaal ander genre. Het
boek bevat vooral een gedetailleerde bespreking van kenmerken der hedendaagse
jeugdigen, waarbij betoogd wordt dat de jeugdigen minder oorspronkelijk zijn als
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vaak beweerd wordt en dat zij in feite aan het licht brengen wat reeds bij ouderen
leeft of dat zelfs ten onrechte aan hen wordt toegeschreven wat eigenlijk problematiek
vormt van een oudere generatie. De vaderlijk vermanende, soms autoritair klinkende
tekst bevat een aantal waardevolle gedachten, maar de bezwaren tegen de vorm
raken uiteraard ook de inhoud.
J. Kijm

Drs. H. v. Praag
Psychologische encyclopedie
(Grote Phoenix Pocket), De Haan/Standaard, Boekhandel,
Zeist/Antwerpen, 1964, 223 pp.
Behalve een tekst van 150 bladzijden met trefwoorden en een verzameling van 48
foto's waarin het menselijke wordt getypeerd, treft men in dit boek een doorlopende
tekst van ongeveer 60 bladzijden aan, waarin de auteur een overzicht geeft van
enkele kwesties uit de psychologie. Het boekje bevat een rijkdom aan informatie,
maar ook veel dat discutabel is. De eigenaardige vermenging van psychologieën,
wijsbegeerte van het Westen en het Oosten en verwijzingen naar de Bijbel, welke
geboden wordt in zeer gecomprimeerde vorm, doet wel uitkomen dat de auteur
persoonlijke opvattingen heeft over psychologie, maar ontneemt aan het boekje iets
van de breedheid die bij een encyclopedisch overzicht past.
J. Kijm
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H. Faber
De jonge volwassenen
(Serie: De mens en zijn kerk). Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1965,
83 pp., f 4.90.
Nadat de auteur in het eerste hoofdstuk aan de hand van psychologische literatuur
gedachten ontwikkeld heeft over de menselijke levensloop, bespreekt hij een groot
aantal kenmerken van de jonge volwassene in het tweede hoofdstuk. De auteur
plaats zijn uiteenzetting in het kader van pastorale psychologie. Het is een nuttig
boekje voor zielzorgers en voor mensen die in het kader van opvoeding of
maatschappelijk werk anderen moeten steunen en begeleiden.
J. Kijm

M. Mead
De groei naar volwassenheid
Aula, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1965, 240 pp.
Vertaling van ‘Coming of age in Samoa’, dat in 1928 als eerste werk van deze grote
etnologe verscheen. Deze indringende beschrijving van een ons zo vreemde cultuur
verdient bijzondere aandacht in een tijd, waarin de veranderlijkheid dwingt tot
bezinning op het relatieve in vele opvattingen en gebruiken in het eigen cultuurmilieu.
Het hoofdthema van dit boek is het volwassen-worden der meisjes.
J. Kijm

Prof. Dr. Jos J. Gieten
Het sociale in opvoeding en opvoedkunde
Sociaal aspect, sociopedagogiek, globopeda-gogiek, verkenningstocht
naar een program, (serie: Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en
haar grensgebieden. Nr. 2) Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1964, 257 pp.
Een uitgebreid overzicht van de vele kwesties die door de zo actuele belangstelling
voor het sociale in de opvoeding aan de orde zijn gekomen. Het boek is inderdaad
een verkenningstocht en dit vormt er ook de waarde van. Vooral voor hen die streven
naar een vernieuwing van het onderwijs kan dit boek inspirerend en stimulerend
zijn.
J. Kijm

Prof. Dr. E.A.D.E. Carp
De dubbelganger
Beschouwingen over dood en leven. Aula. Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1964, 186 pp.
Met grote eruditie behandelt deze bekende auteur vragen over leven en dood vanuit
de literatuur, biologie, psychologie en antropologie. Het is een vrij moeilijk boek,
zowel door het onderwerp als door de veelzijdige benadering hiervan.
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J. Kijm

M. Wertenbroek
De mens als man en vrouw (Tweelicht)
Brand, Hilversum/Antwerpen, 1965, 90 pp., ing. F. 110.
Dit niet zo omvangrijke boek hoort zeker thuis in een reeks die de mens wil
beschrijven in zijn ontwikkeling en zijn verhoudingen. Uitgaande van de gegevens
van een biologisch-finalistische en een culturele evolutie ontwikkelt S., psychiater
te Heiloo, een antropologische sexuologie, waarin de eigen momenten van sexualiteit,
procreatie en huwelijk gesitueerd worden. Naast waardevolle inzichten, wij denken
hier aan de trouw als fundament van het huwelijk, bevat de uiteenzetting ook haastige
conclusies, zo waar de sexualiteit te los van de procreatie beschreven wordt,
misschien wel omdat S. het sociale element van de sexualiteit minoriseert. Het
geheel is origineel en leest vlot en boeiend.
L. Braeckmans

Geschiedenis
Walther Hubatsch
Hindenburg und der Staat
Musterschmid-Verlag, Göttingen, 1965, 397 pp., geb. D.M. 39.80.
Over de grote Hindenburg wordt opvallend weinig geschreven. Deze trouwe zoon
van het Duitse keizerrijk en loyale dienaar van Wilhelm I en Wilhelm II werd in 1847
in Posen geboren, en was, na een mooie militaire carrière, reeds gepensioneerd,
toen de eerste wereldoorlog uitbrak. Uit diepe over-
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tuiging zijn vaderland te moeten dienen, nam hij aan, opperbevelhebber van een
der tien Duitse legergroepen te worden. Hij bevocht in 1914 de beroemde zege van
Tannenberg op de Russen en werd meteen een legendarische figuur. In 1916 werd
hij opperbevelhebber van het hele Duitse leger, maar moest in 1918 zijn verslagen
leger naar de Heimat terugleiden en zijn diep vereerde keizer adviseren (voorlopig)
naar Nederland uit te wijken. Toen de Weimar-republiek in gevaar verkeerde, liet
hij zich ompraten om zich kandidaat te stellen voor de presidentskeuze. In 1925
werd hij rijkspresident en weer, tegen Hitler ditmaal, in 1932. Gedwongen door de
omstandigheden moest hij in 1933 Hitler aanstellen tot rijkskanselier. Hij stierf in
1934, 87 jaar oud. Steunend op de persoonlijke papieren van Hindenburg verhaalt
Hubatsch de grote periode van 1914 tot 1934. Hij toont aan dat de rustige, trouwe
en vertrouwenwekkende Hindenburg wel een groot generaal, geen groot staatsman
was, maar zich steeds strikt boven alle partijen heeft gehouden, de Duitse eenheid
ten bate. Meer dan de helft van dit boek (pp. 151-383) bestaat uit documenten,
veelal persoonlijke brieven of aktenstukken van Hindenburg zelf. Uit dit boek draagt
men een grote eerbied mee voor deze plichtsgetrouwe, zwijgzame man.
M. Dierickx

Mr. H.J. Zeevalking
Vrijmetselarij, een Westeuropees cultuurverschijnsel
Grootoosten der Nederlanden, 's-Gravenhage (Fluwelen Burgwal, 22),
1965, 40 pp., f 1.50.
Onder de vele boeken en brochures die wij tot nog toe over de vrijmetselarij hebben
gelezen, is deze korte studie in zekere zin de merkwaardigste. De auteur, een
Noordnederlandse vrijmetselaar, zet klaar en duidelijk uiteen hoe de moderne
vrijmetselarij zich ontwikkelde uit de middeleeuwse bouwge-nootschappen, hoe zij
na de stichting der Londense Grootloge in 1717 zich over Europa en de hele wereld
verspreidde, hoe zij georganiseerd is en werkt en welke haar eigenschappen zijn.
Zij stoelt op de vrijheid en tolerantiegedachte, zo dierbaar aan West-Europa, zoekt
naar de zin van het leven en de orde in de wereld, erkent de Opperbouwmeester
van het Heelal als algemeen ordenend principe, werkt aan eigen vervolmaking en
aan verbetering van de maatschappij, en streeft naar een algemene broederschap
onder alle mensen. Er steekt dus wel een diepchristelijke inslag in de echte
vrijmetselarij. Steeds zijn de Angelsaksische (en Noordnederlandse) loges - met
voor het ogenblik meer dan vijf miljoen leden - aan de hoge doelstellingen trouw
gebleven, en wij noteren met genoegen dat er in de Belgische en Franse loges, die
zich vóór honderd jaar op dwaalwegen begaven, meer en meer leden zijn die naar
de oorspronkelijke geest terugwillen en weer door de Moeder-Grootloge van Londen
erkend worden. Deze brochure, die in haar beknoptheid de kern van de vrijmetselarij
blootlegt, bevelen wij niet ter lezing maar ter overdenking aan, niet alleen aan onze
getrouwe Streven-lezers, maar evenzeer aan de Vlaamse logebroeders.
M. Dierickx

Hans Müller
Katholische Kirche und Nationalsozialismus

Streven. Jaargang 19

(DTV Dokumente 328), Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1965,
374 pp.
De vraag waarom het Duitse episcopaat niet strakker opgetreden is tegen het
nationaal-socialisme blijft de Duitse (en ook buitenlandse) geesten beroeren. Men
is reeds begonnen met de publikatie van de bronnen van het Vatikaan. Hier worden
nu 144 documenten gepubliceerd uit de jaren 1930 tot 1935, meestal brieven van
Duitse bisschoppen of bisschoppengroepen, maar ook enkele documenten van
katholieke personen of instanties, en van nationaalsocialistische leiders, als Hitler,
von Schirach, Göring en Goebbels. Prof Sontheimer geeft een algemene inleiding,
terwijl Hans Müller een Woord Vooraf en een inleiding op elk deel documenten
schreef, en tevens een bibliografie, een personen- en zaakregister samenstelde.
De algemene lijn is dat de Duitse bisschoppen vóór 1933 het nieuw-heidendom in
het nazisme scherp aanvielen, met de machtsovername door Hitler begin 1933 (die
op rechtmatige wijze gebeurde) en het concordaat tussen het Vaticaan en het Duitse
rijk in juli 1933 heel wat voorzichtiger begonnen op te treden, totdat hun stilaan de
schellen van de ogen vielen en hun uitspraken, vooral van sommigen, met de dag
scherper werden. In een moedig artikel van einde 1934 (doe. 123) vroeg Muckermann
zich af waarom dit zo laat gebeurde. Hij somt twee redenen op: omdat het heidendom
zich nog nooit zo vermomd had opgesteld en omdat heel wat katholieken meenden
dat de Kerk zich binnen de sacristie moest houden. Hij verwachtte evenwel een
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duidelijke veroordeling van het nazisme kort daarop. De encycliek Mit brennender
Sorge van Pius XI, die het nazisme scherp veroordeelde, verscheen op 14 maart
1937. Deze documentenverzameling draagt kostbaar materiaal bij voor een
objectieve studie over de verhouding Kerk-nazisme.
M. Dierickx

Persönlichkeit und Geschichte
Bd. 31: O. Wolff
Mahatma Gandhi
120 pp.
Bd. 32: E. Marckx
Hindenburg
76 pp.
Bd. 36: F. Hirsch
Stresemann
112 pp.
Bd. 38: H. Lehmann
Nehru
108 pp., 6 pl.
Musterschmid-Verlag, Göttingen, 1965, ing. D.M. 4.80, Bd. 38: D.M. 5.80.
Mahatma Gandhi, de profeet van de geweldloosheid, de ziel van India, is stilaan tot
een mythos geworden. De verdienste van deze korte biografie bestaat erin dat zij
niet alleen het leven van deze unieke man beschrijft, maar tracht door te dringen in
zijn geest en mentaliteit en in zijn religieuze grondhouding, zodat ook een lezer die
niets van het hindoeïsme afweet, deze leider van Indië in de periode vóór de
onafhankelijkheid weet te waarderen op zijn echte waarde.
De korte biografie van Hindenburg werd geschreven door de dertig jaar geleden
overleden historicus Marcks, die zelf tijdgenoot was van Wilhelm I, Bismarck en
Hindenburg. Hubatsch leidt het werk in en vult het aan waar het nodig is. Deze
bondige studie is vooral gericht op de persoonlijkheid van de grote overwinnaar van
Tannenberg en rijkspresident van 1925 tot 1934.
De levensbeschrijving van Stresemann door Hirsch leest vlot en is uitermate
boeiend. Niettegenstaande zijn vergissingen onder de eerste wereldoorlog - hij
verdedigde de annexatie van België bij Duitsland en de onbeperkte duikbotenoorlog
- wist Stresemann zich tot een groot staatsman van wereldformaat op te werken.
Als Duitse minister van buitenlandse zaken in 1923-1929 bewerkte hij het Dawesplan
en het Locaraopact, verkreeg de intrede van Duitsland in de volkenbond, en kreeg,
als enige Duitser, de Nobelprijs voor de vrede met zijn tegen-of beter meespeler
Briand.
Op de uitvoerige beschrijving van Nehru's leven vóór India's onafhankelijkheid,
toen deze als een volgeling van Gandhi voor zijn volk streed en o.a. negen jaar in
de gevangenis verbleef, volgt een uiteenzetting over Nehru als premier van het pas
opgerichte India van 1947 tot aan zijn dood in 1964. Hierin werkt de auteur vier
thema's uit: de politieke ordening van India met het probleem Kasjmir, de opbouw
van India tot een sociale en democratische staat, de strijd tegen de massa-ellende
door een agrarische hervorming, en ten slotte Nehru's buitenlandse neutrale politiek
tussen de twee grote blokken. Een verhelderend boek.
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M. Dierickx

Geschiedenis van de Kerk
o.r.v. L.J. Rogier e.a. Deel VIII: G. de Bertier de Sauvigny
De Kerk in het tijdperk van de restauratie (1801-1848)
Brand, Hilversum-Antwerpen, 1965, 328 pp., 15 afb., 7 krtn., geb. f 19.90,
280 F.
In deze tiendelige Kerkgeschiedenis verschijnt, na de delen I, II en VII, nu deel VIII.
De bekende Franse historicus de Bertier de Sauvigny verhaalt hoe na de politieke,
economische, sociale en intellectuele revoluties van ca. 1800 de Kerk onder de
leiding van de pausen zich herstelt. Nu stond zij veel meer los van de vorsten en
van de politiek, de clerus was weliswaar uitgedund, maar gelouterd door de
beproevingen, de gewone luiden waren meestal nog diep-gelovig: de Kerk en de
paus leken velen een baken in de storm, en tal van markante persoonlijkheden
bekeerden zich. In het hoofdstuk over Napoleon en Pius VII verdoezelt de auteur
de zwakke momenten van de grote paus niet. De pauselijke staten werden door
een Romeinse gerontocratie van geestelijken achterlijk bestuurd. Bijzonder te loven
valt dat de Franse auteur achtereenvolgens hoofdstukken wijdt aan Frankrijk en de
Latijnse landen, aan Noord-Europa (waarbij de Nederlanden) en de Britse eilanden,
aan Midden- en Oost-Europa en ten slotte aan de beide Amerika's. Over de
katholieken spreekt hij uitvoerig en vakkundig, maar telkens heeft hij ook een of
meer bladzijden over de protestanten in die landen. De meest boeiende hoofdstukken
lijken ons die over het
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intellectueel leven en het ontwaken van de geestelijke krachten: hier maken wij
kennis met Schleiermacher en Sailer, met Strauss en Möhler, met Lamennais en
Guéranger, en met vooraanstaande leken als Ozanam en Montalembert, zoals ook
met een vernieuwde belangstelling van velen voor de godsdienst en met het groeiend
ultra-montanisme, en last not least met de missieactiviteit en de vooruitstrevende
missieprincipes van Gregorius XVI. In het slothoofdstuk beschrijft Dr. Hajjar hoe de
oosterse Kerken in het uiteenvallend Turks rijk meer zelfstandigheid verwerven. De
kaarten, telkens over twee bladzijden, zijn allerelementairst: op de kaart pp. 84-85
zijn de Nederlanden verkeerd gearceerd, daar het concordaat van 1827 nooit werd
toegepast (zie p. 92), en op de kaart van Zwitserland op pp. 132-133 moeten ook
de kantons Sankt-Gallen en Zürich gearceerd worden. Deze degelijke en vlot
geschreven Kerkgeschiedenis wensen wij een ruime lezerskring.
M. Dierickx

Politiek
Tijmen Knecht
Laat Europa kiezen
Boeketreeks, J.H. Kok N.V., Kampen, 1965, f 3,25.
Met zijn echtgenote schreef T. Knecht een bundel politieke opstellen vol gezonde
conclusies, of liever richtingwijzers. Voor conclusies blijft het geheel toch te vraag.
Schrijver wil dat Europa kans krijgt een duidelijke politieke keuze te doen, die dan
weer zal moeten leiden tot wezenlijke bijdrage aan de sociaal-economische
vraagstukken van de wereld. De grote hindernis voor deze keuze is de partij-politieke
constellatie in de afzonderlijke landen: de macht van de katholieken wier inborst
strijdig is met de ware democratie, de onmacht van de protestanten hoewel zij het
evangelisch beginsel bezitten dat een vrije keuze mogelijk maakt. Tegenover de
katholieke kerk zijn deze opstellen verre van irenisch. Zinnen als deze komen
voortdurend voor: ‘de nog altijd machtige rooms-katholieke kerk zegent met de ene
hand het statuut van de rechten van de mens en met de andere wetten en
instellingen, die de menselijke persoon en zijn vrije politieke en maatschappelijke
instellingen in de onderworpenheid en de afhankelijkheid van vroeger eeuwen
zouden willen terugvoeren’. Nu moet men, wanneer de schrijvers spreken over
Vroeger eeuwen’, ‘Middeleeuwen’, ‘feodalisme’ geen al te strenge historische
maatstaf aanleggen. Ze hebben het over vandaag en willen wat. Iets dergelijks kan
men zeggen van de wijze waarop zij de katholieke kerk behandelen. Ze zetten er
niet zo zeer het mes in, maar timmeren erop met een (houten?) hamer. Maar zoals
gezegd, er staan gezonde ideeën in, hoewel daar niet onmiddellijk uit op te maken
is wat we in het stemhokje moeten doen.
W. Pisa

Walter Kolarz
Communisme en kolonialisme
Tijdsignalen nr. 6. Uitg. Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1965, 239 pp.
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Wie zich bezig houdt met de bestudering van het communisme, komt vroeg of laat
ook in aanraking met problemen die op het nationalisme betrekking hebben. Het
communisme vindt een groot deel van zijn geschiedenis nu eenmaal in Oost-Europa,
en juist dit gebied is altijd een haard van nationalistische gevoelens geweest.
Het is merkwaardig, dat de theorieën van de meeste auteurs over het nationalisme
nog voor een groot deel stammen uit een vorige eeuw, in grote mate geïnspireerd
door het werk van J.G. Herder. Ook Walter Kolarz, die overigens terecht een grote
naam heeft als kenner van de godsdienstige problemen in de communistische
landen, heeft zich bij het beschrijven van de nationalistische problematiek laten
verleiden door dit soort verouderde theorieën. Onbegrijpelijk is dat niet, wanneer
men bedenkt, dat Kolarz stamt uit Praag, waar voor de oorlog de theorieën van
Herder nog grote invloed hadden. De stelling van dit boek van Kolarz komt in het
kort er op neer: de communisten zeggen tegen imperialisme en kolonialisme te
strijden, maar in feite zijn zij zelf vertegenwoordigers van deze door hen veroordeelde
‘-ismen’. Als bewijsstukken worden dan met name een groot aantal voorbeelden uit
de constellatie van de Sovjet-Unie naar voren gebracht, waar alles wat niet tot het
Groot-russische volk behoort (ongeveer de helft van de inwoners van de Sovjet-Unie!)
eigenlijk in een tweederangs-positie zou verkeren. Kolarz noemt een aantal feiten,
die inderdaad erop zouden kunnen wijzen, dat hij gelijk heeft. Andere feiten noemt
hij echter niet. Hij wijst er b.v. op, dat zoveel Russen belangrijke posten hebben,
vergeet echter te vermelden, dat Lenin eigenlijk niet en Stalin
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en Chroestsjov helemaal niet tot het Groot-russische volk behoorden, dat tallozen
van de hoogste functionarissen juist afkomstig waren en zijn uit de ‘nationale
minderheden’. Kolarz ziet de Sovjet-Unie als een kunstmatig aaneengesmeed geheel
van vele nationaliteiten onder leiding van de Grootrussen. Dat lijkt ons niet juist. De
Sovjet-Unie is een federatieve republiek, met weinig verschil - staatsrechtelijk gezien
- met b.v. de Verenigde Staten of de Westduitse Bondsrepubliek. Natuurlijk zijn er
in de Sovjet-Unie nog nationalistische tendenzen (dat is in Texas en in Beieren ook
het geval!), maar dat daardoor de eenheid van de Sovjet-Unie bedreigd zou worden,
heeft Kolarz in zijn boek niet waar kunnen maken. Zijn publikatie lijkt ons dan ook
meer een wensdroom dan harde realiteit. Wat niet betekent, dat men de Sovjetrussen
geen imperialistische strevingen zou kunnen toeschrijven. Maar er is een verschil
tussen imperialisme en kolonialisme. En het verschil tussen kapitalistisch en
communistisch imperialisme is ook nog al tamelijk groot, wat Kolarz echter niet wil
erkennen, hoewel hij er zelf eigenlijk de argumenten voor aandraagt door te wijzen
op het internationale karakter van het marxisme.
J.P. Schuyf

George Paloczi Horvath
Opstand der feiten
De toekomst van Rusland en het Westen in het licht van de onderlinge
concurrentiekracht
Tijdsignalen nr. 2. Uitg. Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1965, 316 pp..
Niet alleen in de Sovjet-Unie en andere communistische staten, maar ook in het
Westen ‘is iets aan de gang’. Uitvindingen van de laatste twee decennia hebben
een tweede technische revolutie tot stand gebracht. Dit heeft tot gevolg, dat men
zich zowel in het Oosten als het Westen moet gaan bezinnen op ‘de wereld van
morgen’.
Paloczi-Horvath, die men als Hongaarse vluchteling na de opstand van 1956
bepaald niet van communistische sympathieën kan verdenken, heeft in een
magistraal werk de trends naar de toekomst geanalyseerd. Er van uitgaande, dat
het Westerse beeld van het communisme nog steeds bepaald wordt door de
marxistische karikatuur die wij zowel aan Stalin als aan McCarthy te danken hebben,
schetst hij de indrukwekkende ontwikkeling die het communisme in de Sovjet-Unie
en in de satellietstaten heeft door-gemaakt. Hij wijst er daarbij op, dat het niet de
op het oog zo belangrijke ‘liberaliserende’ tendenzen in de economie en de kunst
zijn, die hier de doorslag geven. Veel belangrijker is de revolutie in de technische
wetenschappen, die - ook voor de ideologen en partijfunctionarissen - tot
onvermijdelijke en hoopvolle conclusies hebben geleid. Daar een dergelijke
technische revolutie ook in het Westen plaats vond en vindt, komt de auteur tot de
gerechtvaardigde slotsom, dat in de toekomst de nadruk nog meer zal komen te
liggen op de economische wedijver, terwijl de mogelijkheid van een gewapend
conflict steeds meer op de achtergrond zal geraken.
Dit boeiende en instructieve boek van deze Hongaarse Sovjetoloog hoort beslist
thuis op de werktafel van degenen die zich met de problemen van het communisme,
het Westen of ‘de wereld van morgen’ bezig houden.
J.P. Schuyf
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Literatuur
S. Greup-Roldanus
Levensgevaarlijke mannen
Querido, Amsterdam, 1965, 191 pp., f 9,90.
Deze historische roman, spelend in een Hollands stadje midden achttiende eeuw,
beschrijft Zeeuwen, Brabanders, Friezen en Hollanders van beiderlei kunne, doch
alleen de mannen kunnen levensgevaarlijk genoemd worden. De apothecaris en
menger van gifstoffen Quartel treft in de mist van Goes ene juffer Meeuwese en hij
trouwt haar; haar zuster helpt hij aan de man en die man is zijn vriend, de notaris
Kaplaken. Rond deze vier personen draait het verhaal; het draait aardig. Het boek
is bovendien kleurig door zijn beschrijving van ‘antieke’ gebruiken, zeden en
redenatiën: de vrouw, altijd op de achtergrond, maar in zaak en gezin toch de
meesteres - de lichte zeden van rondtrekkende Brabanders - het wereldvreemde
der geïsoleerde Zeeuwen - het zinloze bestaan van weduwen zonder kinderen
enzovoorts. Een zo moeiteloos aangebrachte schildering van een voltooid verleden
tijd kan niet anders dan het gevolg zijn van moeizame studie, zoals de levendigheid
van typering alleen kan voortkomen uit diepgaande vrouwelijke intuïtie. Amusante
lectuur, deze Levensgevaarlijke mannen, waar-schijnlijk vooral voor vrouwen.
E. van Tartwijk-Smals
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Peter Weiss
Abschied von den Eltern
(Edition Suhrkamp, 85), Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1964, 146 pp., D.M.
3.
Günter Kunert
Tagträume
(Prosa viva, 11), Hanser Verlag, München, 1964, D.M. 5.80.
Dat wij de reeds in 1961 verschenen, vermoedelijk ten dele autobiografische roman
van de inmiddels door de toneelstukken Jean Paul Marat en Het onderzoek
overbekend geworden auteur Peter Weiss alsnog naar voren halen, is grotendeels
toevallig. Het boek zelf is zeer zeker een alleszins lezenswaardig en in sommige
opzichten oorspronkelijk specimen van dat welig tierende genre dat gelegenheid
biedt tot het afreageren van een gefrustreerde jeugd, maar wij willen hier vooral
aandacht vragen voor de serie waarin deze herdruk uitkwam. Edition Suhrkamp
omvat naast niet-Duitstalige literatuur, naast werken over literatuurwetenschappelijke,
filosofische, psychologische, politieke en sociologische kwesties vele hoogtepunten
van de modernste Duitse letterkunde. Namen als Brecht, Enzensberger, Eich,
Walser, Schnurre, Nossack, Johnson, Hildesheimer (we noemen slechts de produktie
van 1965) bewijzen dat de reeks haar ongekend hoog niveau weet te bewaren.
Tenslotte is deze serie qua uiterlijk wel eenvoudig, maar esthetisch zeer verzorgd;
de druk is ruim en daarom prettig leesbaar, zodat ondanks de lage prijs (D.M. 3 per
deeltje) alle nadelen van het pocketboek ontbreken. Een grootse editoriale prestatie!
Van andere aard is de serie Prosa viva van Hanser (München). De prijs ligt hoger
(D.M. 5.80), de uiterlijke verzorging heeft meer pretentie, maar vooral brengt deze
reeks principieel nooit herdrukken en schrikt bovendien niet voor het experiment
terug. Zij omvat Duitse vertalingen van nog onbekende buitenlandse schrijvers en
biedt jonge Duitse auteurs gelegenheid tot debuut. Het eerste prozawerk - een
bundel fragmenten - van de Oostduitser Günter Kunert is hiervan een goed
voorbeeld. De taal van deze slechts enkele regels tot enkele bladzijden lange
impressies is van dezelfde precisie als die waarmee Zwitserse horloges in elkaar
gezet worden. Vaak gelooft men de Fragmente van Kafka te lezen, wanneer Kunert
in enkele zinnen de onvermoede wezenskern van heel gewone mensen en
gebeurtenissen blootlegt. Vele van zijn korte stukjes, die alleen in de droom
bestaanbare maar uiterst onthullende relaties tussen de dingen tot stand brengen,
dragen de naam Tagträume dan ook terecht. Maar Kunert onderscheidt zich ook
heel duidelijk van Kafka, en wel door zijn uitgesproken lyrische stijl, waardoor hij
ook in zijn proza bij zijn lyriekbundel Erinnerungen an einen Planeten (1963) aansluit.
Moge het Hanser gelukken voor de Prosa viva-reeks nog dikwijls zo waardevolle
werken te vinden!
Th. van Oorschot

B. Roest Crollius
De tomatenplukster
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1964, 151 pp., f 8.90.
B. Roest Crollius
De heilsleer van juffrouw François
ABC-boeken, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1965, 186 pp.
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Roest Crollius plaatst me voor een grote moeilijkheid. Hij heeft een visie die hij
overduidelijk aan de lezer kenbaar wil maken. Maar wat wil hij zeggen? Dat zie ik
niet. In De tomatenplukster geeft hij het verhaal van een man die een meisje uit het
Westland verleid heeft - het slachtoffer pleegt daarna zelfmoord omdat ze geen
uitweg meer ziet. De hoofdpersoon houdt nu een pleidooi voor zichzelf, omdat hij
zich tot zijn daad gedwongen voelt door het gedrag van de mensen om zich heen.
De moeilijkheid vind ik, dat hij door zijn verhaal allerminst overtuigt, dat hij er niet
echt een levend mens van heeft kunnen maken. En daardoor doet mij het pleidooi
onwezenlijk, niet echt, aan. In De heilsleer van juffrouw François is het stramien,
naar ik aanneem met opzet, nog gekunstelder, nog veel meer geconstrueerd. Een
jonge man komt in een pension waarin eigenlijk alle normale menselijke verhoudingen
afgekapt zijn, maar daardoor in het geheim worden beleefd. Als men dit in de eerste
bladzijden heeft ontdekt, is er eigenlijk geen ontwikkeling meer. Verder zijn het
eindeloze variaties op hetzelfde thema. Hier naar mijn smaak een nog sterker en
nog meer gedwongen sfeer van frustratie, die maar zeer schetsmatig zou kunnen
gelden als een allegorie voor de wereld waarin wij leven. Bovendien heb ik hier nog
de moeilijkheid, dat ik niet weet, of zijn stijl met opzet zo slecht is en dus als persiflage
bedoeld (maar dan lijkt het mij voor deze serie te moeilijk), of dat het boek gewoon
niet goed geschreven is.
G. Adriaansen
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W. den Hollander-Bronder
En de boer, hij ploegde voort
Kosmos, Amsterdam, 1965, f 9.90.
Onder de bekende regel van Werumeus Bunings ballade is het derde deel
verschenen van het emigrantenleven ener boerenfamilie in Frankrijk. De
eigenschappen die de vorige delen kenmerkten, ontbreken ook in dit deel niet; een
levendige beschrijving, frisheid, een zekere humor worden ook hier rijkelijk
aangetroffen. De lezer der drie boeken van deze schrijfster krijgt langzamerhand
wel het gevoel dat deze emigrantenfamilie bijzonder rijk bedacht is met
teleurstellingen en tegenslagen. De ene pech volgt op de andere. De
onverzettelijkheid ondanks alles dóór te zetten komt in dit derde deel wel zeer sterk
uit. Niet mals, doch geenszins minachtend is de tekening der dorpsbewoners, althans
dat deel waarmede de familie den Hollander in aanraking komt, en men kan zeggen
dat de personen die hier optreden, niet precies de bloem der natie vormen. Het lijkt
me geen opwekkend vooruitzicht voor iemand die als boer naar Frankrijk wil
emigreren, te midden van zulk een dorpsgemeenschap te moeten verkeren. Doch
wellicht treden in dit emigrantenrelaas de minder glorieuze figuren wat sterk in het
voetlicht ten koste van an-deren; zoals ook de donkere zijden van dit
emigrantenbestaan wat al te veel de aandacht vragen waardoor de lichtzijden maar
nauwelijks opvallen.
Joh. Heesterbeek

Nica Kazantzakis
Vader Janaros
De Fontein, Utrecht, 1965, 254 pp., f 6.90.
Dit laatste boek van Kazantzakis is eigenlijk een variant op het eerste waardoor hij
bij ons bekend werd: Christus wordt opnieuw gekruisigd. Niet alleen de intrige heeft
ver-wantschap - Vader Janaros verdedigt de zijnen tegen geweld en verraad, ten
koste van zichzelf - ook de stijl vertoont eenzelfde ruwheid en geladenheid. De
tragiek voelt men reeds lang tevoren aan: hoe de zoon, aanvoerder der partisanen,
zal hebben te kiezen tussen wat zijn mannen van hem verwachten en wat zijn
geweten hem gebiedt. Uiteindelijk komt het conflict tot een hoogtepunt, wanneer hij
voor de keuze staat het recht zijn kans te geven óf zijn vader neer te schieten. Zo
is dit verhaal een echte Kazantzakis geworden, maar hier althans vinden we geen
ontwikkeling van zijn schrijverstalent.
G. Adriaansen

Alexander Fedoroff
Van het klooster naar het huwelijk
Nederlandse Keurboekerij, Amsterdam, 1965, 318 pp., f 8.90.
Schrijver heeft het m.i. in dit boek te mooi willen doen. Op zich genomen is de
overgang van klooster naar huwelijk een zeer aanvaardbaar onderwerp, maar dan
moet men er niet nog snel een aantal ideeën over gebed en mystiek bijdoen die
hoogstens de indruk geven dat schr. toch wel op de hoogte is (de vertaler evident
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niet op sommige punten). Bovendien is deze problematiek vermengd met de
blank-zwart tegenstelling in de Zuidelijke Staten, zodat men overvoerd dreigt te
raken. De kern van het boek, de verhouding van de jongen tot het meisje, is goed
getekend, maar er is veel te veel bijgehaald.
G. Adriaansen

Rose Gronon
De ramkoning
Contact, Amsterdam, 1965, 219 pp., f 12.50.
De uitgeverij Contact heeft de laatste jaren verschillende goede Vlaamse romans
ook aan het Nederlandse publiek gepresenteerd. Zo verschijnt hier de tweede druk
van De ramkoning. Schr. maakt gebruik van een idee van Robert Graves, o.a.
bekend door zijn boeken Ik, Claudius en Claudius de God. Dit boek is niet geschikt
om een betere kijk op de historie te krijgen van Klytaimnestra, Electra, Helena,
Orestes, Aigisthos en vele andere vertrouwde namen, maar wel om door te dringen
in wat een modern mens invoelt van de gevoelens en hartstochten die in de oude
gedichten en treurspelen in gestileerde vorm aan ons zijn doorgegeven. Een heel
sterk boek.
G. Adriaansen

Nicole Vidal
Nefertete
Manteau, Brussel/Den Haag, 310 pp., f 14,90.
Wie van deze schrijfster Sheherazade kent, weet dat zij de gave bezit om dingen
die ons gewoonlijk als koele feiten worden doorgegeven, te maken tot levende
gebeurtenissen. Zo heeft zij in deze roman het leven van de schone koningin
Nefertete - voor de meesten niet meer dan een naam uit de geschiedenis van Egypte
en een afbeelding uit de
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kunstgeschiedenis - tot een rijk genuanceerd vrouweleven gemaakt. Of haar
beschrijvingen, behalve in de allergrootste lijnen, historisch juist zijn, kan ik niet
beoordelen, maar als men dit boek leest, wordt men in Egypte verplaatst en ervaart
men Nefertete als een levensechte vrouw, zonder dat men de indruk krijgt dat een
historische persoonlijkheid tot een moderne vrouw is omgevormd. Boeiend is vooral
de grote liefde tot Achnaton, waarbij men zeer direct kennis maakt met de Amonen Atoncultus en wat de strijd tussen beide voor het land betekend heeft. Een vie
romancée van een bijzondere soort.
G. Adriaansen

Kunst
José Gudiol
Kunst van Spanje
W. Gaade, Den Haag, 318 pp., geïll., f 22.50.
Het is een zeer moeilijke onderneming om in één boek van ruim driehonderd pagina's
een geschiedenis van de Spaanse kunst sa-men te vatten. Deze kunst is zo rijk van
vormen en aan inhoud, zó veelzijdig, dat het een mensenleven vol studie eist, om
zich daarin volkomen vrij te kunnen bewegen. José Gudiol kan zich er zeker op
beroepen, dat hij zijn leven aan de bestudering der Spaanse kunst heeft gewijd en
juist daardoor is hij er uitstekend in geslaagd zijn rijke kennis in één deel van Gaade's
kunstgalerij op overtuigende wijze samen te vatten en aan te bieden. Dit boek werd
aldus, vooral ook door de rijkdom van het onderwerp, een prachtig stuk werk.
Uitvoerig bespreekt de schrijver de middeleeuwse kunst en dit terecht: immers juist
de Spaanse romaanse kunst b.v. is van een buitengewone schoonheid en
aangrijpende, expressieve kracht. Wie ooit het museum van Romaanse kunst in
Barcelona heeft bezocht, zal dit graag beamen. Ook de eeuw van Velazquez,
Zurbaran en Murillo heeft de volle belangstelling van Gudiol. Uit de nieuwere tijd
worden genoemd Goya, Picasso en Gaudi.
Wanneer wij nog een wens mogen uiten, die tegelijk een bescheiden kritische
opmerking is: wij hadden graag nog meer gehoord over de moderne Spaanse kunst.
Het lijkt ons dat juist de nieuwe richtingen in Spanje een meer eigen gezicht vertonen
dan in de andere landen. Daar werden deze stromingen wel zeer algemeen
internationaal. Het betrekkelijke isolement waarin Spanje zich, vooral ook door zijn
ligging, bevindt, heeft het voordeel opgeleverd van een eigen specifieke bijdrage
aan de moderne kunst. Maar ook nu is dit boek reeds zeer boeiend.
C. de Groot

Robertson, Russell, Snowdon, Private View
the lively world of British art.
Nelson, London, 1965, 296 pp., 368 ill., f 72,-.
Bryan Robertson, directeur van de White-chapel Art Gallery in Londen, John Russell,
kunstcriticus van de Sunday Times, en Lord Snowdon, fotograaf en artistiek adviseur
van de Sunday Times, hebben een boek gemaakt dat z'n weerga niet kent: Private
View. Een boek dat antwoord geeft op de vraag waarom Londen op het ogenblik
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een van de hoofdsteden van de moderne kunst is. Een boek ook dat dit antwoord
op een heel ongewone manier geeft, nl. niet door middel van een objectiverende
beschouwing, maar als het ware van binnenuit, door het presenteren van de mensen
die Londen maakten en maken tot wat het is. Kunsthandelaren, uitgevers, directeuren
van akademies, maar bovenal de beeldende kunstenaars, ouder (als Moore,
Nicholson, Hepworth, Sutherland), jonger (als Bacon, Pasmore, Davie, Chadwick,
Armitage) en jong (als Kitaj, Blake, Jones, Hockney, King, Tilson). Met grote kennis
van zaken worden werk en persoon van de 81 uitgekozen kunstenaars door
Robertson en Russell besproken. Lord Snowdon is er in geslaagd de tekst
fotografisch aan te vullen en te onderstrepen op een wijze die totdus-verre
ondenkbaar was. Vooral het feit dat hij met al z'n vakmanschap toch het menselijk
aspect laat prevaleren, maakt zijn foto's onovertroffen.
Private View is een van de allerbeste en allermooiste kunstboeken die er te vinden
zijn. De tekst is informatief en goed leesbaar, de foto's (in kleur en in zwart-wit) zijn
verbluffend, de druk is ronduit voortreffelijk en ook de verdere afwerking van het
boek is voorbeedig. Wie Private View bespreekt, heeft de grootste moeite om niet
zinnen lang van het ene bijvoeglijke naamwoord in het andere te vallen: het is een
(kijk-, lees- en naslag)boek om lyrisch van te worden.
Paul Mertz
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Dr. Luc Devliegher
Beeld van het Kunstbezit
Lannoo, Tielt-Den Haag, 1965, 344 pp., 29 tek., 220 pl., geb. 380 Fr.
Dr. Elisabeth Dhanens
Sint-Baafskathedraal Gent 315 pp., 10 tek., 272 pl., 325 Fr.
Het retabel van het Lam Gods
121 pp., 48 pl., 175 Fr.
Kunstpatrimonium van Oostvlaanderen, Gent, 1965.
Er zijn in België reeds verschillende pogingen tot inventarisatie van het
kunstpatrimonium ondernomen. Maar alle zijn, zonder tot veel resultaten te komen,
blijven steken. De provincie Oost-Vlaanderen heeft het nog het verst gebracht met
haar vijfde en zesde aflevering van de Inventaris van het kunstpatrimonium
respectievelijk over de Sint-Baafskathedraal van Gent en het retabel van het Lam
Gods. Zoals vorige delen zijn ook deze het werk van Dr. E. Dhanens. In haar
inventaris van de kathedraal betrekt zij een uitvoerige studie van het gebouw, het
monumentale beeldhouwwerk, de afsluitingen en muurbekledingen om daarna over
te gaan tot de inventarisering van de losse kunstwerken: meubelen, schilderijen,
edelsmeed-werk, textiel, handschriften. Het kostbaarste kunstwerk uit de Sint-Baaf
s, het Lam Gods, wordt in een apart volume behandeld. Na zovele anderen probeert
de auteur dit werk onbevangen te benaderen en een zo wetenschappelijk mogelijke
oplossing te geven op de vele vragen die zich omtrent herkomst, auteur(s) en
interpretatie stellen. Haar studie is een minder rustige uiteenzetting dan men had
mogen verwachten. Beide delen, die nauw bij elkaar aansluiten, zijn rijkelijk
geillustreerd.
Ook de provincie West-Vlaanderen pakt nu systematisch de verkenning van haar
kunstbezit aan en start met een eerste volume Beeld van het Kunstbezit. De auteur,
Dr. Luc Devliegher, noemt het zelf een ‘inleiding tot een inventarisatie’. ‘Het brengt,
zegt hij, in 220 nrs een, uiteraard subjectieve, keuze uit het kunstbezit in de provincie.
Gepoogd werd niet enkel een karakteristiek beeld te geven, maar eveneens wat
ook de toerist kan boeien’. Met deze laatste bemerking is ook het onderscheid
aangeduid in de opvatting van de beide series publikaties. Volledigheid, zoals in de
Oost-Vlaamse inventaris, is hier niet nagestreefd. Alfabetisch naar de plaatsnamen
van de gemeenten gerangschikt worden slechts de voornaamste monumenten en
kunstwerken - niet diegene die zich in een openbaar museum bevinden - in een
serie goede reprodukties en korte beschrijvende notities voorgesteld. Het best is
dit boek te vergelijken met de reeks Deutsche Kunst-denkmäler, die we vroeger in
Streven hebben besproken. Op dit inleidende deel zullen monografieën volgen over
Huisgevels te Brugge, Kerken en Kapellen te Kortrijk, Domme. Over de ene zowel
als over de andere uitgave kan men zich slechts verheugen. We voelen echter meer
voor de manier van presenteren van het West-Vlaamse boek, omdat het beter
geschikt is om een ruimer publiek te interesseren.
G. Bekaert

Pedro De Palol en Max Hirmer
Spanien, Kunst des frühen Mittelalters
Max Hirmer Verlag, München, 1965, 193 pp., 150 tek., 256 pl., 54 klpl.,
geb. D.M. 92.
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Voor zijn reeks grote monografieën ging het interesse van Max Hirmer tot nog toe
in hoofdzaak uit naar de kunst in het oostelijk bekken van de Middellandse Zee:
Egypte, Griekenland, Byzantium en Mesopotamië. Nu wordt die kring geografisch
en historisch verbreed met zijn boek over de vroeg-middeleeuwse kunst in het
christelijke Spanje. De periode die wordt behandeld, juister gezegd getoond, gaat
vanaf de inval van de Westgoten op het einde van de 5e eeuw tot het midden van
de 13e eeuw, het einde van de romaanse tijd. Zoals altijd bij Hirmer wordt ook in
dit boek het begrip ‘documentatie’ vooropgezet, zowel voor de inleidende tekst als
voor de illustraties. De tekst werd opgesteld door Max Hirmer zelf, naar een ontwerp
van prof. Pedro de Palol. Het is een zakelijke uiteenzetting van de geschiedkundige
evolutie in de verschillende streken, waarin dan de artistieke monumenten worden
gesitueerd. Een honderdvijftig grafische documenten, plattegronden, opstanden,
isometrische projecties, verduidelijken de uiteenzetting. Daarbij sluiten dan de 256
zwartwitre-produkties en de 54 kleurenreprodukties aan. Ook deze zijn (bijna te
opzettelijk) documentair gehouden. Als men dit boek van Hirmer vergelijkt met het
onlangs in Streven besproken Hispania Romanica merkt men goed het onderscheid
in opvatting tussen beide. De stof is ongeveer dezelfde. De foto's van Dieuzaide
willen echter telkens opnieuw het hoogste effect uit een onderwerp halen. Max
Hirmer verzaakt dit effect, zodat zijn voorstelling veel minder briljant wordt. Men
doet bij deze vergelijking de volgende ervaring

Streven. Jaargang 19

708
op: door de schittering van het ene boek laat men zich verblinden, men bekijkt de
foto's en niet het werk; de foto's van Hirmer, die niet zo aantrekkelijk en
overrompelend zijn - men moet zelfs een barrière overwinnen om ze te bekijken brengen met zich mee dat men in veel grotere mate naar het werk kijkt en dit ontdekt.
En dat deze ontdekking de moeite loont hoeft niet meer onderstreept te worden.
Men denke maar even aan de resten van de westgotische architectuur, de koninklijke
kunst van Asturië, de Beatus-handschriften, de architectuur, sculptuur, fresco's,
antependia en tapijten van de 11e en 12e eeuw die hier ter sprake komen.
G. Bekaert

Joachim Wachtel
Ufer der Glückseligkeit; Landschaften chinesischer Meister
Buchheim Verlag, Feldafing, 1965, 16 illustraties, D.M. 4.80.
De Chinese kunstenaar is in het algemeen veel inniger met de natuur verbonden
dan zijn kunstbroeder in het westen. Terecht heeft men erop gewezen, dat de kunst
van China een oeroude boerencultuur is, die diep in de aarde is geworteld. Vandaar
ook dat het verschil tussen de kunst van vroeger en nu, in China, bij de eerste
contacten voor de Westerse mens zo moeilijk is te onderkennen. Het lijkt of er niets
is veranderd in de loop der eeuwen. Nog altijd schildert en tekent de Chinese
kunstenaar zijn bergen en bomen, zijn dieren en bloemen, in die verdroomde,
verfijnde sfeer. Het lijkt of zijn bergen altijd uit mistige waas opdoemen; zijn bloemen
en dieren zijn klaar en duidelijk en toch onwezenlijk als in een droom. Er spreekt
een zeer poëtische inspiratie uit de weergave der objecten. U kunt deze
eigenschappen van de Chinese kunst opnieuw constateren in dit mooie boekje,
waarmede het Buchheim Verlag zijn publikaties over de chinese kunst voortzet.
C. de Groot

Harald Busch en Bernd Lohse
Vorromanische Kunst und ihre Wurzeln
Umschau Verlag, 1965, 44 pp., 216 pl., geb. DM. 35.
Verleden jaar (maart 1965, p. 625) heb ik geschreven dat de serie Monumente des
Abendlandes (die een tijdje op haar erkenning heeft moeten wachten, maar nu in
verschillende talen vertaald wordt) met haar acht delen, van de romaanse bouwen
beeldhouwkunst tot de bouw- en beeldhouwkunst van de barok, compleet was. Door
het nieuwe deel over de pre-romaanse kunst wordt de grens van deze serie naar
voren verlegd en het overzicht van de westerse kunst uitgebreid tot de periode
tussen de antieke en de middeleeuwse beschaving, van ongeveer de vijfde tot het
midden van de elfde eeuw. In een korte inleiding suggereert prof. Grodecki vooral
het complexe karakter van de kunst uit deze periode. Eva-Maria Wagner verzorgt
de commentaar bij de foto's. Deze zijn in enkele grote onderverdelingen gerangschikt:
de antieke erfenis, de keltisch-germaanse wortels, de achtste en negende eeuw,
de tiende en elfde eeuw. Het overzicht kan niet anders dan vrij summier zijn. Het is
echter zo samengesteld, dat het ook in zijn beknopt bestek de beste documentatie
is over deze tijd, die zoals alle zogenaamde overgangstijden nu zozeer in de
belangstelling staat.
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G. Bekaert

Alain Jouffroy
Une révolution du regard
Gallimard, Paris, 262 pp., 18 ill., 20 FF.
‘De toeschouwers maken de schilderkunst’. Dit woord van Marcel Duchamp nam
Alain Jouffroy, dichter, romancier en kunstcriticus, als leidraad voor zijn kritisch
proza. Dit wil m.a.w. zeggen dat hij het werk van de kunstenaar niet aan een of
andere esthetische norm toetst maar het werk op zich laat afkomen en naargelang
de echo die het bij hem oproept aanvaardt of naast zich neerlegt. Nu zijn het slechts
werken van een vrij bepaalde (surrealistische) richting die een echo bij Jouffroy
wekken. De namen van de kunstenaars, hoofdzakelijk schilders, die hij benadert
maken dit duidelijk: Bellmer, Lam, Richier, Brauner, Matta, Gorky, Duchamp, Picabia,
Ernst, Michaux, Klee, (Brancusi valt buiten de serie en namen als Buffet - petit maïtre
inoffensif - zijn er slechts om zich er tegen af te zetten). De analyses of interviews
met deze kunstenaars worden aangevuld met enkele algemene studies over de
schilderkunst van het laatste decennium o.a. met een essay ‘pour une révolution
du regard’, dat de titel aan het boek heeft gegeven. Omwille van zijn persoonlijke
visie en levendige schriftuur zijn de opstellen van Jouffroy altijd het lezen waard.
G. Bekaert
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Arnold Hauser
Der Manierismus. Die Krise der Renaissance und der Ursprung der
moderne Kunst
C.H. Beck, München, 1964, XX + 426 pp., 322 pl., geb. DM. 86.
Dagobert Frey
Manierismus als europäische Stiler-scheinung
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1964, 154 pp., gen. DM. 14,80.
Joseph Gantner
Rembrandt und die Verwandlung klassischer Formen
Francke Verlag, Bern, 1964, 192 pp., 55 pl., geb. Zw. Fr. 40.
Na de boeiende, maar toch amateuristische studies van G.R. Hocke en J. Bousquet
over het maniërisme heeft de bekende kunsthistoricus Arnold Hauser een lijvig boek
uitgegeven dat op het eerste gezicht al de eigenschappen van een wetenschappelijke
uitgave vertoont, maar toch niet helemaal wetenschappelijk is. De auteur brengt
naar zijn goede gewoonte heel veel materiaal bijeen uit de kunst- en
literatuurgeschiedenis. Met een verbazend gemak stelt hij vergelijkingspunten op
en stapt zonder het goed te bemerken van de ene periode naar de andere over om
analogieën bij elkaar te brengen. Uit dit omvangrijk materiaal wordt een logisch
sluitend geheel gebouwd, dat echter door zijn vanzelfsprekendheid alleen al enige
argwaan wekt. Die synthese is immers niet voldoende gebaseerd op een omvattende
studie van het gegeven object. De auteur geeft de indruk slechts dit materiaal te
kennen of te benutten dat in zijn concept past. Bijzonder opvallend is dit bij de
behandeling van figuren als Bruegel, El Greco, Tintoretto, Michelangelo,
Shakespeare, maar zelfs kunstenaars als Bronzino, Pontormo.... kunnen in dit
schema niet helemaal aan hun trekken komen. Bij het werk van Pontormo
bijvoorbeeld, waar de auteur het uitvoerig over heeft, komt de kleur niet ter sprake,
hetgeen onbegrijpelijk is. Men gaat de auteur verdenken zijn geleerde synthese te
hebben samengesteld met slechts een fotografische en niet een reële kennis van
de werken. De kunstwerken worden als ikonografische documenten van hun echte,
vormelijke, werkelijkheid ontdaan. Bij die werkelijkheid hoort behalve de kleur, ook
de manier van werken en de situatie in het kader waar ze thuishoren. Zeer
bedenkelijk wordt het wanneer de auteur zijn begrip van het maniërisme gaat
uitbreiden tot de moderne kunst en literatuur. Uit deze kritiek mag men echter niet
afleiden dat het boek zonder waarde zou zijn. Het staat vol stimulerende beweringen,
die aanleiding kunnen worden voor een nauwkeuriger onderzoek van het fenomeen.
Het boek van Frey - in vergelijking met dat van Hauser is het slechts een boekje stelt de gratuiteit van Hausers synthese in een nog scherper daglicht. Het bestaat
uit een aantal losse studies over de kunst van de 16e en 17e eeuw, die de auteur
voor zijn dood in 1962 had voltooid en gedeeltelijk gepubliceerd. De titel van het
boek is die van een essay waarin de auteur in enkele bladzijden een meesterlijke
samenvatting geeft van de ‘crisis’ van het maniërisme. Op dit thema komt hij in de
studie over Tiziaan en Michelangelo terug. Het staat ook tegen de achtergrond van
een uitvoerig opstel over Rembrandts plaats in de geestesgeschiedenis. De auteur
wil niet de historische banden die Rembrandt met het maniërisme verbinden
aantonen, maar wel ‘hoe de in de mens gewortelde crisis van de overgang van
middeleeuwen naar moderne tijden overwonnen werd, hoe een synthese uit het
wezen van de mens zelf werd gewonnen’.
Bij dit laatste opstel van Frey kunnen we het boek over hetzelfde Rembrandt-thema
van Gantner laten aansluiten. Hij gaat zuiver kunsthistorisch te werk en wil vanuit
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Rembrandts houding tegenover en zijn interpretatie van de Italiaanse renaissance
- bijzonder van da Vinci, Raffael en Tiziaan - de ‘evolutie van de klassieke vormen’
laten zien. Aan de hand van dit concrete voorbeeld stelt de auteur het probleem
van de scheppende ontmoeting van kunstenaars-persoonlijkheden aan de orde.
Het boek is daardoor niet slechts voor de kennis van Rembrandt, maar ook voor
een inzicht in de kunsthistorische en stilistische evolutie van groot belang.
G. Bekaert

Ray Gilles
Rayquiem
J. Van In & Co, Lier, 180 pp., geb. 185 Fr.
Ray Gilles gaat het cartoon met een wetenschappelijke ernst te lijf. In een uitgebreide
studie over ‘het cartoon tussen droom en werkelijkheid’, een paar jaar geleden
gepubliceerd, aarzelt hij niet te schrijven: ‘een wetenschappelijk onderzoek moet
ons uiteindelijk een grotere bewegingsvrijheid in het cartoonisme verschaffen’.... en
nog:
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‘het scheppen van orde in de mogelijkheden van de humor..... moet ons onvoorziene
mogelijkheden opleveren om de humor te laten ontwikkelen tot een meer adekwate
en rijkere uitdrukking’. De ernst waarmee Gilles dat neerschrijft grenst aan de humor,
zoals zijn tekeningen ook met zoveel nauwkeurige aandacht worden beredeneerd
en geconstrueerd, dat er vaak bijna en soms een echt humoristische situatie door
ontstaat. De beste réussite ligt m.i. nog in de titel. Er zijn weinig tekeningen die de
gave volheid daarvan bereiken. Gilles vindt dat een cartoon niet direct moet zijn.
Hij moet echter wel sprekend zijn. Hij moet het ‘idee’ laten zien. Nu laten de cartoons
van Gilles maar weinig zien. Hoe nauwgezet alles ook wordt uitgetekend, de situatie
waaruit de humor moet ontstaan wordt zelden waarachtig. En dat ligt, geloof ik, aan
de wel zeer vaste, in zekere zin knappe, maar altijd autonome en abstracte lijn, die
langs het leven, waaruit de humor ontspringt, elegant en zelfbewust heenglijdt.
G. Bekaert

Varia
Hervé Carrier
The Sociology of Religious Belonging
Darton, Longman & Todd, London, 1965, 336 pp., ing. sh. 30, geb. sh.
50.
Terecht verschijnt deze Engelse vertaling van de vier jaar geleden gepubliceerde
Psychosociologie de l'appartenance religieuse, waarin de auteur, Frans Canadees
en professor aan de Gregoriana (Rome), een eerste (en tot nu toe de enige) synthese
maakte van de studies betreffende de groei en de afbraak van de psychologische
binding aan een religieuze groep, m.a.w. de sociaal waarneembare uitdrukking van
geloof, resp. ongeloof. De blijvende behoefte aan meer onderzoekingen van de
religieuze mentaliteit (tegenover de reeds talrijke sociografische monografieën)
benadrukt de waarde van deze publikatie, door de auteur zelf slechts als een
beginpunt beschouwd. Het werk valt uiteen in drie delen: de kerkelijkheid als
gedraging, het tot stand komen van deze gedraging, de differentiaties ervan. Een
aanvulling door oorspronkelijke analyses betreffende ons taalgebied, uitlopend in
een nieuwe synthese, ware wenselijk.
J. Kerkhofs

Hans Werner
Amsterdam, ik ben je half vergeten
Kosmos, Amsterdam, 112 pp., f 6.90.
De kwasi oubollige stijl en verhaaltrant van dit boekje mag misschien de een of
andere oude Amsterdammer goed doen, voor de gewone lezer is het boekje te
gewild en te flauw. De 100 oude illustraties zijn wel aardig, maar kunnen het geheel
niet redden.
R.S.
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Dr. C.A. van Peursen
Ludwig Wittgenstein
(Coll. Wijsgerige monografieën), Het Wereldvenster, Baarn, 1965, 112
pp., F. 110.
Wie iets meer wil weten omtrent de originele denker die op zulke diepgaande wijze
de hele Angelsaksische wereld heeft beïnvloed, zal in dit boekje een aangename
gids vinden. Hij zal leren hardop te denken, zoals W. deed, om aan de verraderlijke
magie van de menselijke taal te ontkomen, om door een onverbiddelijke logische
therapie die taal te zuiveren van de zinloze uitspraken en de metafysische verzinsels
welke zij blijkbaar mogelijk maakt. Het wordt een kuur van austeriteit, die zoals Kant
het eertijds voor het denken deed, nu het menselijk ‘spreken’ binnen kritische grenzen
houdt. En toch blijft het niet bij een steriel logisch positivisme, want voor W. ligt
achter de wiskundige exactheid van het zegbare nog de metafysica van het mystieke
zwijgen. Hoe dit mogelijk is? De S. toont het o.a. door W. knap historisch te situeren
tegenover andere grote denkers van het Westen, en door de latere minder
radicalistische ontwikkeling van zijn denken te schetsen. Zo wordt het de lezer
duidelijk dat taalanalyse ook wel taalsynthese kan zijn, waar de metafysica voor
een open geest heel wat meer is dan louter ‘musicienne du silence’.
A. Poncelet

A.M. van de Waal en Han de Vries
Amsterdam omstreeks 1800
De Bezige Bij, Amsterdam, 1965, 227 pp., geïll., f 12.50.
De schoonheid van Amsterdam blijft voortdurend boeien. Niet alleen de echte
Amsterdammer houdt van zijn stad en bewondert haar. Ook vreemdelingen worden
geboeid en zijn vaak opgetogen over de sfeer en merkwaardige schoonheid, die zij
bezit. Gerrit Lamberts was een Amsterdammer die in zijn stad steeds weer inspiratie
vond voor zijn
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vele tekeningen en aquarellen. Hij heeft van Amsterdam honderden afbeeldingen
gemaakt, artistiek weliswaar ongelijk van waarde, maar toch doorgaans steeds
interessant vanwege zijn kijk op de objecten die hij weergaf. In dit boek zijn nu
honderd van zijn tekeningen bijeengebracht, afbeeldingen die ontstonden tussen
1800-1850. Maar het boeiende van deze collectie is wel, dat iedere tekening wordt
geconfronteerd met een foto, opname van G.L.V. Oppenheim, van hetzelfde
onderwerp. Deze foto's zijn van zeer recente datum. Zowel de overeenkomsten als
de verschillen tussen foto en tekening zijn interessant. De totale indruk is wel, dat
er zeer veel veranderd is: Amsterdam is werkelijk een grote stad geworden. Mij
dunkt, dat deze constatering het best de verschillen aanduidt. De begeleidende
tekst is zeer instructief en zal vooral veel belangstelling vinden bij de bewonderaars
van Amsterdam.
C. de Groot

Alan Isaacs
Inleiding tot de natuurwetenschappen
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1965, 223 pp., f 2,90.
Schrijver wendt zich niet tot beroepswetenschappers maar tot belangstellenden,
die inzicht willen krijgen in de natuurwetenschappen. Behandeld worden: Scheikunde,
Biochemie, de natuurkunde. Ook begrippen als energie in al haar geledingen worden
helder uiteengezet. De quanten-theorie en de relativiteitstheorie van Einstein krijgen
hun beurt, maar eerlijkheidshalve merkt de schrijver hier op, dat voor een volledige
uiteenzetting de wiskunde-taal moet gebruikt worden, waarmede hij de lezer niet
wil vermoeien.
Uitstekend werk om op de hoogte te komen van de nieuwste vindingen en
theorieën en ze na lezing nog eens na te slaan.
A. Minderop

S. Troelstra e.a.
Het spel van moeder en kind
7e dr. De Toorts, Haarlem, 1965, 196 pp., f 8.50.
Dit boek met liedjes werd reeds een hele tijd geleden samengesteld, zoals blijkt uit
de erkenning, dat o.a. Prof. van Ginneken rijmen ervoor afstond. Jop Polmann en
C.J. Stip zijn van de oorspronkelijke auteurs alleen nog over. Wij hopen, dat veel
moeders de tijd vinden, of liever, de tijd nemen om vele liedjes met en voor hun
kinderen te zingen.
R.S.

Das Spiel in der Schule
Eine Vierteljahreszeitschrift für alle Schulgattungen (in latere jaargangen:
für musische Erziehung).
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Manz Verlag, München. Herausgegeben in Verbindung mit der
Bundesarbeitsgemeinschaft für das darstellende Spiel in der Schule,
von Paul Amtmann.
Een fraai verzorgd tijdschrift van een zestig pagina's per nummer, waarin zonder
meer alle mogelijkheden en aspecten van school-toneel diepgaand en uitvoerig
besproken worden. Ieder die overtuigd is van de grote waarde van het ‘darstellende’
spel als expressiemiddel in opvoeding en onderricht vindt hier studiemateriaal in
overvloed: het leesstuk, improvisatietoneel, creative dramatics, lekespel, cabaret,
tot en met het traditionele toneelspel dat bruikbaar is voor schooluitvoeringen. Wat
dit laatste betreft schrikt men er zelfs niet voor terug stukken te bespreken als
Anouilh's Antigone en Shakespeare's Coriolanus. Bovendien treft men studies aan
over toneeltechnische kwesties, over maskers- en poppenspel, vooral ook over
muziek en spel.
Van de vier nummers per jaar is er telkens één een thematische aflevering, b.v.
over: Spiel und politische Erziehung; Spiel und Musik. Het tijdschrift bestaat thans
vijf jaar, zodat twintig afleveringen zijn verschenen. Wanneer men weet met hoeveel
toewijding met name in Duitsland op dit terrein wordt gewerkt, zal men graag veel
aandacht schenken aan deze uitgave, die een voortreffelijk beeld geeft van deze
activiteiten, hun achtergronden en uitgangspunten, en die tegelijkertijd praktische
gegevens verschaft.
J. Veugelers

Leslie Reid
Ecologie
Aula, Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1965, 319 pp., f 3.90.
Een voor de leek begrijpelijk overzicht van de studie van dynamische verhoudingen
tussen dier- en plantengroepen en hun dode en levende omgeving, die S. met
kennelijke smaak in zijn onderwerp beschrijft. Hij geeft ook een hoofdstuk over
diergedrag, waarin het enthousiasme soms in antropomorfisme verkeert. Weet men
S. dit hoofdstuk te vergeven dan heeft men aan het boek een niet-oppervlakkige,
goed leesbare inleiding in de ecologie. Wat de vertaler betreft, kervel (p. 49, 56) is
amper een naaldboom.
M. Lombaers
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F.H.T. Rhodes
De ontwikkeling van het leven op aarde
Aula, Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1966, 287 pp., f 3.50.
Paleontologie door een geoloog. Enkele algemene hoofdstukken waarin ook moderne
onderzoekmethoden genoemd worden. Verder voornamelijk een beschrijving van
de opeenvolgende tijdperken, met afbeeldingen van enkele erbij horende fossielen.
Het - misschien onvermijdelijke - opsommen lijkt me niet zo boeiend als eerste
kennismaking. Wel handig om iets in op te zoeken.
M. Lombaers

Bibliotheca Neerlandica
In deze voortreffelijk uitgegeven reeks van ‘Dutch Classics from Holland and
Belgium’, een gezamenlijke uitgave van Sijthoff te Leiden, Heinemann in Londen
en London House & Maxwell te New York, onder auspiciën van de Raad van Europa
en met steun van het Prins Bernhard Fonds, zijn weer twee delen verschenen.

Willem Elsschot
Three novels
Soft Soap / The Leg /
Will-o'-the Wisp
en

Frans Coenen
The House on the Canal
J. van Oudshoorn
Alienation
Niemand die met de Nederlandstalige literatuur vertrouwd is, zal betwijfelen dat
hiermee weer een paar echte ‘klassieken’ voor het Engelssprekende publiek
toegankelijk zijn gemaakt.
G. Adriaansen

Fr. Van der Meer
Atlas de Vordre Cistercien
Editions Sequoia, Parijs-Brussel, 1965, 312 pp., 878 ill., 13 krtn., 26 × 35
cm., geb. F. 1200.
Onder de bekende grote Elsevier-atlassen is dit een der best geslaagde. De
Nijmeegse professor en specialist van de christelijke kunst, F. van der Meer,
behandelt en illustreert in deze atlas hoofdzakelijk de cisterciënzer kunst. Vooraan
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staan er dertien kaarten in kleuren met aanduiding van de cisterciënzerabdijen per
land of streek, de plaatsnamen zijn in de oorspronkelijke taal aangeduid (behalve
Termonde voor Dendermonde). Door een handig gebruik van kleuren en tekens
kan de aandachtige lezer zien welke stichtingen door elk der vijf grote moederabdijen,
Citeaux, la Ferté, Pontigny, Clairvaux en Morimond zijn gedaan, en of zij nog ten
tijde van Bernardus († 1153) gebeurden of in de volgende eeuwen; dadelijk ziet
men dat de rode tekens (Clairvaux) overheersen. Deze cisterciënzerabdijen zijn
over heel Europa en tot in het Nabije Oosten verspreid: op de 742 mannenabdijen
die op het eind van de middeleeuwen bestonden waren er 246 in Frankrijk, 18 in
het huidige België en 14 in het huidige Nederland (waar-van 5 in Friesland). Ook
geeft de auteur de hele filiatie van alle cisterciënzerabdijen ten opzichte van de vijf
moederabdijen. Na een korte schets van de orde van Citeaux in zes bladzijden
beschrijft hij uitvoerig in 24 bladzijden de cisterciënzerkunst. De 878 illustraties in
heliogravure zijn per land gerangschikt en geven al wat op onze dagen nog bestaat
aan cisterciënzer architectuur. Helaas zijn het overwegend puinresten van wat eens
bloeiende abdijen waren. Toch is nog heel wat gered, meestal kerken of schuren,
zoals de beroemde schuur van Ter Doest te Lissewege in West-Vlaanderen. Met
een ervaren kunstfotograaf heeft van der Meer zelf Europa afgereisd om de resten
van de cisterciënzer kunst op te sporen: zo komt het dat meer dan 300 platen volledig
nieuw zijn. Een index van 105 kolommen geeft een volledige opsomming van alle
cisterciënzerabdijen en priorijen, van mannen of vrouwen, ook als men ze niet meer
kan lokaliseren. Zo is dit boek niet alleen een eersterangs kijkboek geworden, maar
het geeft een inzicht in de strenge bouwkunst van de Cisterciënzers en in hun
verstorven leven en grote geschiedenis.
M. Dierickx

Françoise Sagan
De laatste troef
De mauve jurk van Valentine
Manteau, Brussel/Den Haag, 1965, 116 pp., f 4.50.
Rem co Campert heeft twee stukken van Sagan vertaald. Zoals gewoonlijk is de
problematiek niet erg diep, maar virtuoos bewerkt.
R.S.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Berkhof, Prof. Dr. H., e.a., Zoals er gezegd is over: de kring der leerlingen. Phoenix, De Haan, Hilversum, Standaardboekhandel, Antwerpen, 1966, 137
pp.
Bertalanffy, L. von, Een biologisch wereldbeeld. - Bijleveld, Utrecht, 1966, 200
pp., f 14.90.
Boer, Prof. Dr. P.A.H. de, e.a., Zoals er gezegd is over Job. - Phoenix, De
Haan, Hilversum, Standaardboekhandel, Antwerpen, 1966, 141 pp.
Boer, Prof. Dr. P.A.H. de, e.a., Zoals er gezegd is over de wijsheid. - Phoenix,
De Haan, Hilversum, Standaardboekhandel, Antwerpen, 1966, 141 pp.
Brophy, J., Fysionomie. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 153 pp., f 2.25.
Burvenich, J., Ingmar Bergman zoekt de sleutel. 3e dr. - Lannoo, Tielt, 1965,
144 pp., F. 48.
Clarke, J.G., L'enjeu chrétien au Proche-Orient (Le Poids du Jour). - Ed. du
Centurion, Paris, 1965, 170 pp., ing. NF. 7,50.
Coudreau, F., Het kind en het probeem van het geloof. - Patmos, Antwerpen,
1965, 60 pp., ing. F. 45.
Devetter, W.-A., Au service et à la gloire de la Providence. - Ed. M. Médiatrice,
Genval, 1966, 180 pp., F. 72.
Drenth, Dr. P.J.D., De psychologische test. - Psychologische monografieën,
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1966, 302 pp., ing. f 12.90, geb. f 14.90.
Flusser, Prof. Dr. D., e.a., Zoals er gezegd is over: het komen van de Messias.
- Phoenix, De Haan, Hilversum, Standaardboekhandel, Antwerpen, 1966, 140
pp.
Gihoul, L.-H., Femme, vocation de l'homme. - Vromant, Brussel, 1965, 236
pp., F. 190.
Hardy, L., Marketing, middelen en methoden. - Marka, Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1966, 191 pp., f 2.50.
Hurn, D.-A., Archbishop Roberts S.J. His life and writings. - Darton, London,
1966, 196 pp., sh. 25.
Krötke, W., Das Problem ‘Gesetz und Evangelium’ bei W. Ebert und P. Althaus.
- EVZ, Zürich, (imp. Callenbach, Nijkerk), 57 pp., f 6.75.
Kutter, H. jr., Hermann Kutters Lebenswerk. - EVZ, Zürich, (imp. Callenbach,
Nijkerk), 1965, 246 pp., f 13.25.
Leon-Dufour, X., Etudes d'Evangile. Parole de Dieu. - Ed. du Seuil, Paris, 1965,
400 pp.
Liturgisch woordenboek. - Afl. 6, Romen & Zn., Roermond, 1966, 349 pp., f
14.-.
Lommatzsch, E., Geschichten aus dem alten Frankreich. - J. Knecht, Frankfurt,
1966, 372 pp., DM. 17,80.
Maritain, J., Mens en staat, vert. J. Boey. - Lannoo, Tielt, 1966, 240 pp., F.
118.
Marsaudon, Y., De l'initiation maçonnique à l'orthodoxie chrétienne. Dervy-Livres, Paris, 1965, 256 pp., NF. 15.
Muller, Dr. Ph., De psychologie in de wereld van nu. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1965, 163 pp., f 6.90.
Naastepad, Th., Het geheim van Rachel. - Patmos, Antwerpen, 1965, 400 pp.,
ing. F. 250, geb. F. 275.
Nielen, J.M., Begegnungen. - J. Knecht, Frankfurt, 1966, 94 pp., DM. 6,80.
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Nuttin, J., La structure de la personnalité. - Presses Universitaires de France,
1965, 270 pp., NF. 12.
Ottolander, Dr. P. den, Tijd voor de bijbel. - Malmberg, Den Bosch, 1966, 85
pp., f 3.90.
Predica Verbum deel 14. - Heideland, Hasselt, 1965, 430 pp., geb. F. 370.
Ruf, A.K., Briefe an Studenten. - J. Knecht, Frankfurt, 1966, 190 pp., DM. 7.80.
Saunders, N.F.T., Het produktiebedrijf. - Marka, Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1966, 216 pp., f 2.90.
Schnackenburg, R., De waarheid die vrij maakt. - Patmos, Antwerpen, 1965,
88 pp., F. 50.
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[1966, nummer 8]
Tegen de structurele onrechtvaardigheid
Het ‘sociaal manifest’ van de Franse bisschoppen
N. Molisse en M. Van Gijsegem
Op 5 maart jl. publiceerde de Franse Bisschoppelijke Commissie voor Liefdadige
en Sociale Actie in La Croix een belangrijk document in verband met de economische
en sociale toestand in Frankrijk. Deze officiële kerkelijke stellingname op
sociaal-economisch vlak werd onmiddellijk geanalyseerd en gecommentarieerd,
zowel door ‘rechtse’ als door ‘linkse’ bladen in en buiten Frankrijk. L'Humanité, het
orgaan van de Franse communistische partij, wijdde er een uitgebreide bijdrage
aan. Links, het weekblad voor het strijdend socialisme in Vlaanderen, noemde (12
maart) de verklaring een manifest tegen het kapitalisme en een betoog ‘voor de
uitbouw van de economie voor en door de gemeenschap’. De Groene
(Amsterdammer, 19 maart) hield het ‘naar Nederlandse aard en traditie’ op een
‘mandement’, waarin de Franse bisschoppen ‘een radicale verandering van de
samenleving’ bepleiten. De Groene publiceerde overigens een Nederlandse vertaling
van het document. Een andere vertaling verscheen al eerder (11 maart) in de Gazet
van Antwerpen. (In onderstaande analyse maken wij van beide vertalingen gebruik).
Het ‘sociaal manifest’ van de Franse bisschoppen - zelf noemen zij het
bescheidener overwegingen: 'Réflexions sur la situation économique et sociale
actuelle’ - werd ook in sociaal-democratische kringen vrijwel overal gunstig onthaald.
Verschillende commentatoren zijn echter van mening - de enen constateren dit met
voldoening, de anderen met spijt - dat de tekst alleen maar de lijn doortrekt van de
reeds lang bekende houding van de Kerk tegenover het sociale probleem. In het
aprilnummer van Etudes schrijft Jean Villain b.v.: ‘'Een beslissend keerpunt’? ‘Een
teken der tijden’? Neen, niets van dit alles. De tekst heeft geen andere bedoeling
dan deze: voor de Fransen en met het oog op de huidige Franse situatie de
conclusies te trekken uit de meest recente uitspraken van de universele Kerk in
verband met de economische en sociale problematiek’. De tekst citeert overigens
voortdurend de encyclieken Mater et Magistra en Pacem in terris en de
Concilieconstitutie Gaudium et Spes (Schema 13). Anderen zijn nog duidelijker: in
het licht van abstracte ethische en religieuze beginselen wordt een oordeel geveld
over de heilloze gevolgen van het bestaande sociaal-economische bestel, zonder
dat echter de sociaal-economische structuren zelf in het geding worden gebracht.
Om de draagwijdte van de tekst volledig naar waarde te schatten is het echter
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goed, te weten wat er aan vooraf is gegaan. Toen in augustus 1965 de
arbeiders-militanten van de Action Catholique Ouvrière de gelegenheid kregen het
eerste ontwerp van deze verklaring te bespreken, lieten zij horen dat de voorgestelde
tekst zich kennelijk binnen een kapitalistische logica situeerde. Ze twijfelden
geenszins aan de oprechte bedoelingen van het episcopaat ‘om een tekst uit te
werken die niet uitsluitend door het actueel bestaande economisch systeem
geconditioneerd zou zijn’; ze betreurden echter dat de bisschoppen voor hun analyse
van de sociaal-economische werkelijkheid vooral een beroep hadden gedaan op
mensen wier waarde-oordeel uiteraard getekend is door het systeem, eerder dan
op arbeiders, die voorlopig van alle waarachtige economische verantwoordelijkheid
verstoken zijn. De aanmerkingen van de representatieve militanten van de
arbeidersgroep op de ontwerptekst bewezen afdoende hun competentie en doorzicht
op het economisch vlak. In de definitieve redactie werd dan ook duidelijk rekening
gehouden met hun inbreng. Zo kon Le Monde van 5 maart reeds opmerken dat,
zonder dat de termen ‘kapitalisme’ of ‘socialisme’ gebruikt werden, de Franse
hiërarchie de fundamenten van het kapitalisme ondubbelzinnig op de helling zette.
Enkele weken later poneerde Gilbert Blardone, directeur van La chronique sociale
de France, in dezelfde krant terecht dat de Franse bisschoppen wel degelijk de reële
1
oorzaken van de huidige sociale wantoestanden veroordelen .
De stellingname van het Franse episcopaat moet gezien worden tegen de
achtergrond van de actuele sociale en economische spanningen in Frankrijk. Ze
gaat uit van een concrete analyse van recente gebeurtenissen, zoals sluiting van
ondernemingen, ontslagen, reconversies, chronisch tekort aan produktieve
investeringen, werkloosheid enz., evenzoveel symptomen van de groeiende onmacht
van de staat om de economische groei te ordenen en te richten in dienst van de
mens. Ze wijst op nieuwe oriënteringen ten aanzien van de winst, de autofinanciering
en de economische verantwoordelijkheid, en levert er kritiek op.

Kritiek op het kapitalisme
1. De bisschoppen klagen de opvatting aan, ‘dat winst moet worden beschouwd als
de enige maatstaf van economische groei’. Er moet een waardeschaal en een
prioriteitsorde worden opgesteld. ‘Globale winst op nationaal niveau is ongetwijfeld
een noodzakelijk middel tot economische groei, maar het is geen toereikend criterium
om de richting van de groei te bepalen’. Laat men zich uitsluitend leiden door de
economische groei, dan dreigen reële behoeften die geen onmiddellijk voordeel
afwerpen, over het hoofd te worden gezien en onbevredigd te blijven. Er zijn immers
behoeften die duidelijk als direct bevredigbaar worden herkend, ‘terwijl andere, zeer
dikwijls heel essentiële, veel moeilijker te onderscheiden zijn: dat zijn in het bijzonder
de behoeften van de komende generaties’.

1

Le Monde, 23 en 24 maart 1966, La déclaration de l'épiscopat français: I Une problématique
nouvelle; II L'adaptation des structures.
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2. De stelling wordt aangevochten dat de winst welke gebruikt wordt voor
autofinanciering, uitsluitend als bezitsvermeerdering van de kapitaalbezitters moet
worden beschouwd. Immers, ‘de zelffinanciering van de onderneming heeft een
zeker eigendomsrecht van de arbeiders doen ontstaan, vooral wanneer de
financiering is verkregen doordat de lonen onder druk worden gehouden’.
3. Het document aanvaardt niet langer dat een kleine groep mensen souverein
de economische groei oriënteert en derhalve investeert daar waar zoveel mogelijk
winst kan worden verwacht, zonder de menselijke implicaties ervan in acht te nemen.
‘De economische groei mag immers geen vrij spel geven aan de zogenaamde
natuurlijke mechanismen, omdat in dat geval alleen in de direct bevredigbare
behoeften zal worden voorzien, waartoe dan mensen en kapitaal worden
aangetrokken, terwijl hele sectoren achter blijven of in miserie ten onder gaan. “De
ontwikkeling dient onder de controle van de mens te blijven. Zij mag niet worden
onderworpen aan de beslissingen van een klein aantal mensen of van groepen die
een te grote economische invloed bezitten, noch mag zij worden overgelaten
uitsluitend aan politieke organisaties of aan enkele landen, die machtiger zijn dan
anderen” (Gaudium et Spes). Overigens, wat de macht tot investeren aangaat,
worden aan het geweten ernstige problemen gesteld. Er wordt teveel geïnvesteerd
ten behoeve van goederen en diensten waarvan het sociale nut twijfelachtig is,
terwijl aan primaire behoeften van tal van mensen niet tegemoet wordt gekomen.
Te weinig investeringen worden spontaanweg gedaan in gebieden die bedreigd
worden met totaal verval’.
De ‘pijnlijke gebeurtenissen’ die door het Franse episcopaat worden aangeklaagd,
zijn de logische gevolgen van een sociaal-economisch regime dat de winst nog
steeds als enige maatstaf beschouwt en waarin de economie georiënteerd wordt
door een minderheid die haar macht baseert op het bezit van het kapitaal. Wanneer
de bisschoppen schrijven dat ‘die feiten niet alleen zijn te wijten aan voorbijgaande
moeilijkheden waaruit de Franse economie thans schijnt los te komen. Ze hebben
daarentegen een dieper verband met een radicale wijziging in onze beschaving.
2
Dientengevolge kunnen ze nog veelvuldiger voorkomen...’ , dan gaat het in eerste
instantie om een structureel probleem.
De Franse bisschoppen geloven dus blijkbaar niet dat de heersende sociale
moeilijkheden opgelost kunnen worden binnen het bestaande economisch systeem.
De mensen moeten daarom voortdurend uitgenodigd worden ‘hun structuren en
gedragingen aan te passen aan de rechten en de plichten van de menselijke
persoon’.

2

Deze paragraaf werd in de definitieve redactie door de A.C.O. geïnspireerd. In de ontwerptekst
stond vrij dubbelzinnig en zwak: ‘Ces faits douloureux nous obligent è prendre une conscience
plus vive d'une mutation radicale dans notre civilisation même. Par delà les crises locales,
c'est notre société tout entière qui change et qui entre dans une ère nouvelle’. Waarbij de
A.C.O. terecht aantekende: ‘“Mutation radicale”, “ère nouvelle”: en fait, il s'agit bien plutöt
d'une accélération, d'un processus et de son ampleur croissante. Il y a là danger d'une analyse
rapide. En fait, cette situation ne date pas d'hier. Que nous découvrions un état de fait, cela
ne signifie pas qu'il n'existait pas auparavant. Peut-être faudraitil le reconnaïtre’.
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Nieuwe oriënteringen
1. In tegenstelling met het huidig economisch regime poneren de bisschoppen dat
de mens en niet de economische groei als zodanig middelpunt is en doel van het
economisch en sociaal leven. ‘De economische groei behoort ten dienste te worden
gesteld van de mens, opdat er een economische en sociale situatie ontstaat waarin
de produktie waarachtig ondergeschikt is gemaakt aan de behoeften van de
individuele mens en van de gemeenschap. Het uiteindelijk doel van de produktie is
niet de loutere vermenigvuldiging van goederen, noch de winst, noch de macht, het
is de dienst aan de mens, de totale mens met al zijn materiële, intellectuele, morele,
geestelijke en religieuze behoeften. Het gaat hier om iedere mens afzonderlijk en
iedere groep van mensen, zonder onderscheid naar ras of landaard’. Het episcopaat
is ervan overtuigd dat de groeiende welvaart een goed is, maar dat men ‘niet mag
toegeven aan de mythe van een onbeteugeld produktivisme’, want ‘ofschoon de
economische groei een werktuig ten dienste van de ontwikkeling behoort te zijn,
moet in de eerste plaats de noodzaak worden erkend van de persoonlijke en sociale
ontplooiing van eenieder’.
2. Wat de toename van de produktiecapaciteit van de onderneming betreft in de
vorm van autofinanciering werd reeds gezegd dat deze een zeker eigendomsrecht
van de arbeiders heeft doen ontstaan. De bisschoppen oordelen dat ‘het dringend
nodig is om een studie van dit complexe verschijnsel op gang te brengen. Daaruit
kunnen opbouwende oplossingen ontstaan. Krachtens zijn natuur, structuur en
gebruik raakt de zelffinanciering zeer uiteenlopende rechten, die in samenspraak
3
van de verschillende partners dienen te worden erkend en gegarandeerd’ .
3. Tegenover de beginselen van het economisch liberalisme, waardoor in feite
de economie georiënteerd wordt door enkelen, stelt het Franse episcopaat dat

3

In de ontwerptekst werd deze rechtvaardigheidseis verdoezeld: ‘L'auto-financement des
entreprises contribue aussi normalement à assurer le développement des investissements.
Mais, de par sa nature, il ne saurait échapper, ni dans sa formation, ni dans son utilisation,
au contrôle de ceux qui le rendent possible (travailleurs et consommateurs)’. De reactie hierop
van de geraadpleegde arbeiders-militanten van de A.C.O. was heel duidelijk: ‘Le problème
se pose aussi de l'appropriation de la richesse non distribuée et consacrée à l'autofinancement.
De quel droit le propriétaire d'une usine de 1 milliard de francs serait-il dans 20 ans, du fait
des travailleurs et des consommateurs qui ont payé l'autofinancement, le propriétaire d'une
usine de 2 milliards? II faut donc que ce soit la collectivité qui devienne propriétaire de cette
plus-value en capital’. In een verbeterde maar nog niet definitieve tekst werd met deze
opmerkingen aldus rekening gehouden: ‘L'autofinancement des entreprises, en particulier,
ne saurait échapper de par sa nature, ni dans sa formation, ni dans son utilisation au contrôle
de ceux, travailleurs et consommateurs, qui le rendent possible et acquirent sur lui un titre
de créance’. Hierbij werd in een voetnoot verwezen naar volgende tekst uit Mater et Magistra:
‘(In het geval van zelffinanciering) menen wij te kunnen bevestigen dat de onderneming aan
haar arbeiders een zekere kredietvordering moet verlenen, vooral als zij een vergoeding
ontvangen, die het minimumloon niet te boven gaat. (...). Aan deze eis van de rechtvaardigheid
kan op talrijke wijzen voldaan worden, zoals de ondervinding leert. Een van de meest gewenste
bestaat er thans in, ervoor te zorgen dat de werknemers ertoe komen om geleidelijk deel te
hebben aan het eigendom van hun ondernemingen in die vorm en die mate die het meest
passend zijn’. (Mater et Magistra, no. 75 en 77, in: Kerk en Samenleving, De bijzonderste
sociale documenten, vertaald en ingeleid door C. Van Gestel, o.p., D.A.P. Sociale Uitgaven,
Brussel, 1964).
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‘de gehele gemeenschap behoort deel te nemen aan de uitbouw van haar economie,
terwijl de tussenlichamen, verenigingen of syndicaten, de band verzekeren tussen
de personen en de staat. (...). Op lange termijn vereist de harmonie en de continuïteit
van de economische groei pre-visies die het werk van allen behoren te zijn. (...).
Dat vooruitzien moet geschieden op alle niveaus, nationaal en regionaal, op het
terrein van het beroep zoals op dat van iedere onderneming. Allen die hoe dan ook
deelnemen aan de economische bedrijvigheid moeten aan dat vooruitzien kunnen
meewerken. In de onderneming zal moeten gezocht worden om, zonder dat de
eenheid van leiding teloor gaat, de arbeiders te laten deelnemen aan het ontwerpen,
het controleren en het uitvoeren van de beslissingen, die hen in de hoogste mate
aangaan’. Op een hoger vlak ‘dienen de economische initiatieven organisch te
worden ingeschakeld in een gemeenschappelijk project, dat uitgewerkt is door de
ver-schillende erbij geïnteresseerde groepen en waarvan de laatste vomgeving voor
verantwoordelijkheid van de overheid komt’. Vervolgens ‘vereist de solidariteit tussen
de volkeren dat de nationale projecten worden gecoördineerd met grotere,
internationale programma's...’.
Wat bepaald het investeren aangaat ‘mag, omdat er zoveel mensen direct in hun
bestaan bij betrokken zijn, de macht niet in handen van een enkeling worden gelaten.
Zij moet worden uitgeoefend onder deelneming van alle betrokkenen en onder
controle van de openbare macht’.
In deze economische democratie, waarin medebezit en medebeheer geïmpliceerd
zijn, moet ‘men alle mensen voorbereiden op het spelen van een actieve rol in het
economisch leven, geheel naar vermogen, daartoe in staat gesteld door een
vakopleiding, die aangepast is aan de behoeften en mogelijkheden van de economie;
maar, belangrijker nog, ieder moet worden opgestuwd tot een cultureel niveau,
waardoor hij in staat zal zijn zich aan te passen aan de veranderingen die zich zullen
opdringen’. Kortom, ‘voor allen moet de mogelijkheid worden geopend om deel te
nemen aan de economische vooruitgang, waarbij een beroep dient te worden gedaan
op het gevoel van verantwoordelijkheid. Voorts behoren allen zich bewust te worden
van hun opdracht tot solidariteit met de minst begunstigden, zowel nationaal als met
het oog op de landen die nog op weg naar een betere ontwikkeling zijn. Dit alles
vergt talrijke hervormingen van het economische en sociale leven, en een bekering
in gezindheid en levenshouding. Allen hebben in de economische bedrijvigheid
rekening te houden met bepaalde essentiële waarden, zonder dewelke de
doelstellingen der menselijkheid niet kunnen worden bereikt. Die waarden zijn:
solidariteit in de arbeid, bereidheid tot dienst, zorg om het algemeen welzijn, het
inzicht dat alle goederen een gemeenschappelijke bestemming hebben, gevoel van
verantwoordelijkheid jegens ieder mens’.
Vóór Joannes XXIII heeft de Kerk in haar ‘sociale leer’ nooit de structuren zelf
van het kapitalistisch systeem verantwoordelijk gesteld voor de bestaande sociale
wantoestanden; zoals Gilbert Blardone zegt, schreef ze die, oordelend van buitenaf,
toe aan het ‘zondig’ gedrag van de enkeling, eerder dan aan de ‘structurele
zondigheid’ van de bestaande economische orde. Geconfronteerd
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met deze structurele economische wanorde hebben de Franse bisschoppen aan
hun stellingname een draagwijdte gegeven die de traditionele houding van de Kerk
doorbreekt. Het ‘manifest’ van de bisschoppen is de logische consequentie en de
toepassing op concrete toestanden van wat op het Concilie in Schema 13 en eertijds
in Mater et Magistra en Pacem in Terris werd geformuleerd. Daarom wordt ook zo
vaak in de verklaring van het Franse episcopaat naar deze documenten verwezen.
De Franse kerk acht het blijkbaar niet meer voldoende om haar ethische opdracht
te vervullen, de slachtoffers van het regime op te vangen en in de mate van het
mogelijke te helpen. Het gaat er voor de bisschoppen niet langer om, te dokteren
aan de heilloze gevolgen, maar de oorzaken van de kwaal weg te nemen. Wanneer
deze oorzaken van structurele aard zijn, dan wordt het een morele plicht het systeem
radicaal te hervormen. Dit betekent niet dat de Kerk nu duidelijk de voorkeur zou
gaan geven aan één bepaald economisch systeem. Zij vraagt alleen dat ‘de totale
mens, met al zijn materiële, intellectuele, morele, geestelijke en religieuze behoeften
en iedere groep van mensen, zonder onderscheid naar ras of landaard’, binnen het
produktiesysteem tot hun recht zouden komen. De Kerk wil ook niet in de plaats
treden van hen die onmiddellijk in de sociaal-economische werkelijkheid zijn
geëngageerd. ‘Zonder pasklare oplossingen te willen voorleggen, wil ze in het licht
van de jongste leerstellingen met hen nadenken over de diepere zin van deze
onderneming en over de waarden die deze laatste in de weegschaal werpt, zowel
als over de eisen en de oriëntering die onvermijdelijk zijn’.
Het ziet er naar uit dat de hypotheek van het bourgeois-kapitalisme die op de Kerk
rustte en haar waar gelaat vertekende, eindelijk gaat opgeheven worden. De Franse
bisschoppen hebben ondubbelzinnig gekozen tegen de structurele
onrechtvaardigheid, vóór de waarachtige economische vooruitgang en een economie
voor en door de gemeenschap. In deze economische democratie moet iedereen
zijn verantwoordelijkheid kunnen opnemen om te komen tot zijn menselijke en
christelijke ontplooiing. ‘Dit opdat de bedoelingen van God met de mens werkelijkheid
worden. De mens is immers de auteur, het middelpunt en doel van het economische
en sociale leven’.
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Filosofie van het moderne grootbedrijf
P. Th. Smit
De titel waaronder dit artikel geschreven wordt klinkt zwaarwichtig. Als echter de
vraag van waartoe en waarom voor de verschillende levensgebieden zin heeft, dan
heeft die toch ook zin voor het moderne grootbedrijf, dat op het ogenblik een
ontwikkeling doormaakt die leidt en leiden moet tot ingrijpende veranderingen zowel
in haar eigen beleid als in het economische leven waarin het zo'n grote rol speelt.
Een modern grootbedrijf is een onderneming die zowel commercieel, technisch als
fabricatorisch werkzaam is en voor haar activiteit beschikt over een volledig
ontwikkelde organisatie zowel voor haar wetenschappelijk onderzoek, haar
produktie-ontwikkeling, de produktie zelf als voor de daarbij behorende commerciële
werkzaamheden. Een dergelijk grootbedrijf beschouwt in het algemeen de wereld,
in ieder geval grote delen ervan, als haar markt en werkterrein. De ontwikkeling van
dergelijke grootbedrijven is een betrekkelijk recent verschijnsel en wij mogen in het
algemeen de eerste ontwikkeling wel plaatsen omtrent het begin van deze eeuw,
een ontwikkeling die sindsdien sneller en sneller is gegaan en in en na de jaren
1940-1945 als het ware in een stroomversnelling is gekomen.
Teneinde het belang van deze ontwikkeling te peilen voor de vraag die wij hier
stellen, is het goed even een stap terug te gaan en te kijken naar de ‘gewone’
onderneming. Deze is in principe het bezit van enkelen. Zij maakt gebruik van
algemeen bekende technieken. Eigen onderzoek wordt niet of in zeer geringe mate
verricht. Produktieontwikkeling geschiedt in eigen bedrijf met gebruikmaking van
het normale produktieapparaat. De commerciële activiteit richt zich in eerste instantie
op de directe omgeving (streek of land). Het waartoe en waarom van deze ‘klassieke
onderneming’ is een duidelijk gegeven. Zij dient er toe de eigenaars van een
behoorlijk inkomen te voorzien, kapitaal voor de eigenaars te vormen e.d., kortom,
de materiële welvaart van de eigenaars te verzorgen en te vergroten. Of de
onderneming al dan niet in de vorm van een N.V. is gegoten doet er eigenlijk weinig
toe.
Kijken wij nu van hieruit naar moderne grootbedrijven, dan zien wij allereerst
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dat het moderne grootbedrijf eigenlijk van niemand is. Puur formeel beschouwd is
het grootbedrijf van de aandeelhouders, doch het kapitaal is dermate groot en
dusdanig versnipperd over vele duizenden aandeelhouders, dat men onmogelijk
kan beweren, dat de bezitter van enkele aandelen in feite iets met deze onderneming
als eigenaar te maken heeft. Een duidelijk symptoom van dit in ieder geval niet van
de aandeelhouders zijn, biedt de jaarvergadering van elk grootbedrijf waar inderdaad
de aandeelhouders vrijwel geen mogelijkheden blijken te hebben het directiebeleid
te beïnvloeden.
Een tweede groot verschil bestaat hierin dat het grootbedrijf zelf wetenschappelijke
onderzoekingen verricht en technieken ontwikkelt. Het klassieke bedrijf maakte
ongetwijfeld gebruik van de gegevens die het wetenschappelijk onderzoek ter
beschikking stelt, doch verzamelt deze gegevens niet zelf. Dit gebeurde aan
universiteiten of andere instellingen van wetenschappelijk onderzoek.
Het gevolg van dit eigen onderzoek is, dat het grootbedrijf geleidelijk aan begint te
beschikken over een groot wetenschappelijk en technisch reservoir, waarmede op
vele plaatsen druk uitgeoefend kan worden. Wij kunnen gerust zeggen, dat het
moderne grootbedrijf wetenschappelijk en technisch machtig is. Bovendien als
gevolg hiervan en als gevolg van zijn grote omvang betekent het zeker in de landen
van zijn hoofdvestigingen een grote economische macht.
Bezien wij dit geheel van een dergelijk modern grootbedrijf, dan dringt zich toch
werkelijk de vraag aan ons op waartoe en waarom deze macht gebruikt zal worden.
Wij moeten het belang van deze vraag, meen ik, niet onderschatten want wij
moeten ons realiseren, dat de ontwikkeling van het moderne grootbedrijf eigenlijk
pas begonnen is en nog lang niet is afgesloten.
De ontwikkeling van grote economische eenheden, zoals de Euromarkt, de LAFTA
e.d. dringen de bedrijven steeds meer op elkaar en niemand staat er dan ook
verbaasd over wanneer de economische berichten van kranten en tijdschriften
voortdurend rapporteren over wederom nieuwe mergers, fusies of het opnemen van
kleinere bedrijven in grotere.
Wij kunnen dus gerust constateren, dat het grootbedrijf bij de behoeftebevrediging
een nog steeds grotere rol zal gaan spelen en men zou zelfs kunnen verwachten,
dat er per branche slechts enkele grote in de wereld zullen overblijven. (Dit impliceert
niet, dat het kleine bedrijf geheel gedoemd is te verdwijnen. Ook in de industriële
sfeer zal er voor het kleine bedrijf, vooral wanneer het sterk gespecialiseerd is in
moeilijke technieken, steeds een bepaalde rol overblijven).
Uiteraard brengt deze ontwikkeling die vooruit te voorzien valt, duidelijk
economische gevaren met zich mede, die men tracht op te vangen door antikartelen antitrust-bepalingen waarvan het in de Verenigde Staten reeds wemelt en
waarmede men in de Euromarkt thans ook een begin heeft gemaakt.
Dit zijn echter niet de aspecten waar wij het hier over willen hebben, hoewel het
uiteraard een aspect is dat, zij het zijdelings, een rol bij onze overpeinzingen
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speelt. (Bedoeld zijn gevaren van prijsstelling, marktverdeling, overdreven
beperkingen van het assortiment, kortom al dit soort commerciële en fabricatorische
maatregelen, die mogelijk worden wanneer grootbedrijven in een zekere
onderhandelingspositie gebruik maken van hun macht en dit kunnen doen omdat,
door hun macht, hun positie quasi-monopolistisch is geworden).
Het grote vraagstuk echter is meen ik ‘Wat doet dit bedrijf met zijn grote arsenaal
van kennis op wetenschappelijk gebied?’ Zoals eerder opgemerkt, was de kennis
vroeger geconcentreerd bij universiteiten en instituten en daardoor min of meer
eigendom van de gemeenschap en ieder lid van de gemeenschap kon zich, althans
in principe, tot dit bezit toegang verschaffen. De kennis en wetenschap waar wij het
nu over hebben, is duidelijk het eigendom van de onderneming en de onderneming
is in de zin zoals hierboven gesteld van niemand.
Men zou deze redenering ad absurdum door kunnen zetten door te stellen: ‘Als
het van niemand is, is het van iedereen, dus van de gemeenschap. Wij hebben dus
in feite hetzelfde beeld als vroeger’.
Het is duidelijk, dat het niet zo is. Een willekeurig lid van de gemeenschap kan
zich ongetwijfeld tot deze kennis en wetenschap geen toegang verschaffen. M.a.w.
er is in onze moderne industrie-gemeenschap een grote macht aan
wetenschappelijke kennis en de fabricatorische toepassing daarvan aanwezig, die
niet door dezelfde gemeenschap beheerd wordt en waarvan slechts gebruik gemaakt
wordt door bepaalde ondernemingen die hier het beschikkingsrecht over hebben
en die dit uitoefenen met het doel een zo groot mogelijke winst te bereiken.
Ter voorkoming van elk misverstand: er wordt hier geen enkel, ook niet verborgen,
oordeel uitgesproken over het winststreven van een onderneming hetzij klein of
groot. Het winststreven kunnen wij toch zondermeer als volkomen oirbaar
beschouwen en in feite is het de motor die het economische leven op gang houdt.
Maar wel kunnen wij stellen, dat het winststreven zeker niet de maatstaf kan zijn
voor alle menselijk handelen en voor menselijk samenleven. Ik ben van mening,
dat een van de kernvragen van onze samenleving zowel als die van de eerstkomende
generaties gelegen is in de vraag hoe wij deze schatkamer van kennen en kunnen
zullen weten te beheren, waarbij wij ons tevens moeten realiseren dat deze berg
van wetenschappelijk technische kennis dagelijks groeit, en zelfs in een verbijsterend
tempo.
Nu wij op deze wijze het vraagstuk bekeken en geformuleerd hebben, zijn wij toch
eigenlijk ook wel verplicht naar een oplossing te zoeken. Het behoeft dunkt mij voor
niemand meer betoog, dat het fameuze standpunt dat in het economisch leven de
zaken vanzelf door natuurlijke krachten weer in evenwicht komen, onjuist is en
geheel onbruikbaar voor onze hedendaagse vraagstukken en wensen.
Bovendien is dunkt mij het vraagstuk waar wij het nu over hebben een vraagstuk
dat ver buiten de zuivere economie gelegen is.
Laten wij ons allereerst realiseren, dat een oplossing voor deze vraagstukken
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allerminst eenvoudig is en zeker niet gevonden kan worden in algemeenheden als
‘dan maar nationaliseren’ e.d..
Een aanloop naar de oplossing is wellicht te vinden in een poging tot analyseren
van de taak en de werkzaamheden van de moderne industrie om daardoor mogelijke
aanknopingspunten te vinden.
De moderne industrie is in zijn huidige vorm vrijwel altijd georganiseerd in de vorm
van een N.V. die tot doel heeft winst te maken. Zij doet dit door in de gebieden van
haar activiteit produkten en diensten aan te bieden aan haar afnemers/consumenten.
Zolang de concurrentiefactor daarbij een redelijke rol blijft spelen, kan de
consument verzekerd zijn van een behoorlijk produkt tegen een redelijke prijs. Zolang
dit zo is wordt de kennis van de industrie althans tot op zekere hoogte gebruikt ten
bate van de gemeenschap.
Zoals boven gesteld dreigt er steeds het gevaar, dat de concurrentiefactor juist
door de macht van de grootindustrie en haar concentratie tot op grote hoogte wordt
uitgeschakeld, waarbij dan het grote gevaar bestaat dat de consument geen waar
voor zijn geld krijgt en gedwongen is daarmede genoegen te nemen.
Verder treedt de grootindustrie op als grote werkgever en vervult als zodanig een
belangrijke taak in de welvaart van vele gezinnen.
Over het algemeen vervult zij deze taak, althans op het ogenblik, (mede
gedwongen door de krapte op de arbeidsmarkt?) op een redelijke manier.
Er bestaat van de kant van de grootindustrie ook geen uitgesproken verzet tegen
de verbetering van de economisch-sociale omstandigheden van de werknemers.
Dit neemt anderzijds niet weg, dat wederom als gevolg van de macht van de
onderneming de werknemer zeer onvrij ten aanzien van de grootindustrie komt te
staan, en dit eigenlijk in grotere mate, naar gelang de werknemer meer gekwalificeerd
en gespecialiseerd is en daardoor voor zijn onderneming van relatief groter belang
is en elders dikwijls moeilijk dezelfde waardering voor zijn kwaliteiten zal kunnen
vinden.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de gemeenschappen waar de industrie
gevestigd is. Toch kunnen wij op zich stellen dat de grootindustrie een taak vervult,
specifiek als werkgever en als belangrijk onderdeel van de economie, die van groot
belang is, waarbij het irrelevant is of een dergelijke taak niet op dezelfde wijze of
beter door een verzameling kleinere bedrijven verricht zou kunnen worden.
Hoe dan ook, de grootindustrie zal in staat moeten blijven om haar taak als grote
werkgever te vervullen en wel op een dusdanige manier, dat de werknemer niet
alleen als economisch persoon maar ook als mens aan zijn trekken komt. Hieruit
kan men eigenlijk zonder meer besluiten, dat de werknemer ongetwijfeld een
belangrijke rol dient te spelen bij het beheer en de toepassing van het
wetenschappelijk technisch bezit van de onderneming, in de zin en de wijze zoals
hierboven bedoeld.
Men kan natuurlijk stellen, dat de werknemer dat ook nu doet maar als dat zo is
dan is dat toch wel op een geheel andere manier dan hier bedoeld.
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De tweede taak die de onderneming verrichten moet en moet blijven verrichten, die
van de behoeftebevrediging, is tevens ongetwijfeld richtinggevend voor het beheer
van de technisch wetenschappelijke kennis.
Ook hier kunnen wij stellen, dat het ook nu wel zo is, doch zoals het nu is wordt
de behoeftebevrediging en zelfs de behoefteschepping geleid door overwegingen
van winstbejag, terwijl wij ons toch duidelijk kunnen voorstellen, dat bij de oplossing
van het vraagstuk, zoals wij het hier hebben gesteld, het belang van de consument
op een andere wijze benaderd zou dienen te worden. Men zou dus zonder meer
moeten concluderen, dat voor het juiste beheer van het in de moderne onderneming
aanwezige bezit aan technisch-wetenschappelijke kennis, mogelijkheden dienen te
bestaan om van buiten de onderneming, naast de bestaande economische prikkels,
mede te werken om de oplossing te vinden voor de vraagstukken, zoals die hier
gesteld zijn. Dit is aanzienlijk minder revolutionair dan het lijkt. Immers er wordt
reeds op vele manieren in algemene zin ingegrepen in het beleid van de
onderneming, met het oogmerk om het algemeen welzijn en de consument zo goed
mogelijk te beschermen. Het is vele fabrikanten ook niet mogelijk om alleen te
beslissen over de kwaliteiten; de prijsopbouw van vele artikelengroepen wordt door
externe factoren bepaald. Vele invloeden van officiële en semi-officiële organisaties
oefenen sterke druk uit in de financiële sfeer enz. Wanneer wij dus nu stellen, dat
er tevens invloeden van buiten ‘geconstrueerd’ moeten worden om tot een
beheers-oplossing te komen voor het technisch wetenschappelijk potentieel van de
onderneming, dan voegen wij eigenlijk aan het gehele patroon van invloeden slechts
een nieuwe factor toe ter oplossing van een vraag die wellicht thans officieel nog
niet erkend is. Ik zou zelfs over willen gaan om te stellen, dat wanneer de vraag
door de gemeenschap begrepen wordt, met enig zoeken, rukken en trekken ook
wel redelijke mogelijkheden gevonden zullen worden om een antwoord op de vragen
te geven, zo goed als dat met kwaliteit, prijsvorming, financiële aangelegenheden
e.d. ook het geval is.
Ongetwijfeld zullen ook deze oplossingen niet ideaal zijn, maar er zou toch
behoorlijk mee te leven kunnen zijn. Wij zouden irreëel zijn, indien wij menen, dat
voor deze vraagstukken ideale oplossingen gevonden kunnen worden. Wij zullen
echter waar wij kunnen redelijke praktische oplossingen moeten ontwikkelen. Dit
laatste kunnen wij eerst doen wanneer ‘men’ inderdaad het belang en de omvang
van de vragen erkent.
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Marx' visie op de geschiedenis 1
Louis Van Bladel S.J.
Bij lezingen die me werden gevraagd en vooral bij besprekingen die daarop volgden,
is me telkens weer opgevallen hoeveel mensen zich nog steeds - of misschien wel
meer dan ooit - voor Karl Marx interesseren, maar dat zij er anderzijds ook rond
voor uitkomen er bitter weinig van af te weten. Herhaalde malen werd me dan ook
gevraagd of ik hun geen ‘tekst’ kon bezorgen. Marx-specialisten en andere ingewijden
zullen begrijpen dat ik aarzelend op dit verzoek inga, omdat deze lezingen nu
eenmaal niets nieuws bevatten, en het oudbekende dan nog op een heel summiere
wijze weergeven. Maar wat voor hen niet nieuw en al te summier is, blijkt voor de
overgrote meerderheid nog steeds onontbeerlijk te zijn als eerste inwijding in een
leer en een stroming die zo invloedrijk zijn geweest en nog steeds zijn, dat de
krachtlijnen ervan niet langer zo onbekend mogen blijven als ze nog steeds zijn.
Ik vat dit overzicht samen onder het thema: Marx' visie op de geschiedenis. Daar
dit thema het geheel van Marx' leer bestrijkt, moet ik onvermijdelijk schematisch te
werk gaan. Daardoor blijven - ook belangrijke - aspecten onderbelicht. Hieruit volgt
dat noch mijn waardering, noch mijn kritiek - die vooral in het tweede artikel aan
bod zal komen - aanspraak wil maken op volledigheid. Bovendien is het wellicht
niet overbodig er op te wijzen dat het over de leer van Karl Marx zelf gaat, niet over
de ontwikkeling die zijn leer, al of niet consequent, ondergaan heeft.
Marx' visie op de menselijke geschiedenis staat volledig in het teken van wat hij zelf
in Het Kapitaal kort en krachtig heeft genoemd: de sprong van de mensheid uit het
rijk van de algemene onvrijheid naar het rijk van de algemene vrijheid. Eens is hij
zelfs zo ver gegaan, te beweren dat heel de voorbije geschiedenis nog slechts
prehistorie was: de eigenlijke geschiedenis van de mens moet nog beginnen. Dit
betekent dat zijn visie op de historische ontwikkeling van de mensheid zowel
verschrikkelijk negatief als ontzaglijk positief is. Negatief en kritisch is zijn oordeel
over heel het verleden van de mensheid, positief en constructief zijn oordeel over
de totaal nieuwe toekomst die nakend is. Het belangrijkste is echter dat die twee
niet los van elkaar staan. Er bestaat een dialectisch verband tussen het onheil en
het heil van de mensheid, of tussen wat hij noemt de menselijke zelf vervreemding
en de opheffing van die zelfver-
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vreemding. Het catastrofale verleden brengt in zijn eigen schoot als het ware fysisch,
dus niet louter moreel, naast de noodzakelijkheid en de onvermijdelijkheid, ook de
positieve mogelijkheid van een radicale omwenteling voort. Stelt men m.a.w. een
juiste historische diagnose van de huidige menselijke zelfvervreemding, dan kan
men daar volgens Marx ook een onfeilbare prognose van de toekomst uit aflezen.
Een analyse van Marx' dialectiek van de geschiedenis omvat dus vanzelf twee
etappes: 1. Marx' historische diagnose van de menselijke zelf ver vreemding; 2.
Marx' dialectische prognose van de communistische toekomst. In dit eerste artikel
beperk ik me tot de eerste etappe.
Hierin moeten we echter nog twee delen onderscheiden. De menselijke
zelf-vervreemding doet zich volgens Marx op verschillende niveaus voor: religieus,
filosofisch, politiek, sociaal en economisch. Al deze verschillende vormen worden
gaandeweg echter tot een enkele basisvorm herleid: de economische. Marx' diagnose
bestaat dus 1) in een reductie van alle vormen van menselijke zelfvervreemding tot
hun basis- of grondstructuur: de economische zelfvervreemding; 2) in de historische
analyse van de oorsprong en de geleidelijke verergering van de economische,
menselijke zelfvervreemding.

Reductie van de zelfvervreemding tot haar economische grondstructuur
Het eerste wat opgemerkt moet worden is dat Marx niet van meet af aan met de
sociaal-economische kwestie is begonnen. Hij is daar slechts geleidelijk toe gekomen.
Hij was er reeds van overtuigd dat de mens van zichzelf vervreemd is, nog voor hij
reëel in contact was gekomen met de sociaal-economische problematiek. Om ons
een enigszins juist idee te vormen van de gedachtelijke ontwikkeling die hij heeft
doorgemaakt, moeten wij enkele biografische gegevens in herinnering roepen,
vooral de invloed die Hegel en Feuerbach op hem hebben uitgeoefend.
Karl Marx werd op 5 mei 1818 te Trier uit joodse ouders geboren. Zijn vader,
Hirschel Marx, was advocaat. Zijn moeder, Henriette Pressburg, was van
Nederlandse afkomst. Hoewel er in het voorgeslacht en in de familie van zijn ouders
tal van rabbijnen waren, had zijn vader geen levendig contact meer met het
jodendom. In 1816 ging hij over tot het christendom; hij noemde zich sindsdien
Heinrich. In 1824 liet hij heel zijn gezin, dus ook Karl, door het doopsel in de
evangelische kerk opnemen. Dit deed hij echter niet zozeer om godsdienstige dan
wel om maatschappelijke en culturele motieven.
De stad Trier, die overwegend katholiek was gebleven, had altijd heel sterk onder
Franse invloed gestaan. Gedurende de Franse Revolutie maakte ze zelfs deel uit
van Frankrijk. Door het congres van Wenen (1815) werd ze echter opnieuw ingelijfd
bij het protestantse Pruisen. Het protestantisme werd staatsgodsdienst. Wilden de
joden als volwaardige staatsburgers beschouwd en tot het bekleden van
staatsbetrekkingen toegelaten worden, dan moesten ze overgaan tot het
protestantisme. De overgang betekende voor velen onder hen bovendien een
toegangskaart tot de Europese beschaving. Heinrich Marx was
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een vurig aanhanger van de Verlichting. Hij leidde zijn zoon op in de geest van
Voltaire, Locke, Rousseau, Lessing. De godsdienst waarin Karl werd opgeleid was
dan ook niet specifiek christelijk maar deïstisch: een natuurlijke, ordelijke, vooral
moraliserende en uitsluitend op de rede gebaseerde religie. Het onderricht dat Karl
op het Trierse gymnasium ontving, werd grotendeels in dezelfde geest gegeven.
Naast zijn vader oefende ook een buurman van de familie, Baron Ludwig von
Westphalen, een grote invloed op hem uit. De baron, die een rasecht ‘cultuurmens’
was, zag heel veel in de weetgierige en schrandere jonge Karl. Zij lazen samen
Homerus, de Griekse tragici, Cervantes en Shakespeare. Het is aan Ludwig von
Westphalen te danken dat Karl Marx zich heel zijn leven lang is blijven interesseren
voor de ‘klassieke’ literatuur. Aan hem zou hij in 1841 zijn doctoraatsdissertatie
opdragen. In het huis van de baron, ontmoette hij ook diens dochter Jenny, ‘het
mooiste meisje van West falen’. Met haar zou hij in 1843 trouwen.
Karl groeide dus op in een cultureel hoogstaand milieu en is heel zijn leven lang
een cultuurmens gebleven, ook in de traditionele betekenis van dit woord. Het heeft
enige zin daar de nadruk op te leggen, omdat nog voor teveel mensen de naam
Karl Marx spontaan het beeld oproept van een cultuurbarbaar. Bovendien vertoonde
het milieu waarin hij opgroeide, zowel religieus als maatschappelijk en politiek - zijn
vader was conservatief gezind - een uitgesproken burgerlijk karakter. Zijn vrouw
was de dochter van een baron, die een regeringsambtenaar was. Zijn vader was
een welgesteld advocaat. Ook de man van zijn oudere zuster Sophie was advocaat,
die van zijn jongere zusters Emilie en Louise waren ingenieur. Zijn moeder was een
burgervrouw in de huiselijke en ook wel geestelijk meer omgrensde zin van het
woord. Zij ging helemaal op in de zorgen voor haar talrijk gezin - negen kinderen,
van wie er vijf echter jong stierven. Zij begreep weinig van wat haar zoon bezielde.
Een anecdote vertelt dat zij eens, toen Karl in bittere armoede verkeerde, zou gezegd
hebben: Karl had beter wat kapitaal verzameld in plaats van over het kapitaal te
schrijven. En toen Karl op zijn 17e jaar naar de universiteit van Bonn vertrok, drukte
zij hem op het hart dat hij zich toch elke week met zeep en spons zou wassen.
In oktober 1835 trok Karl Marx inderdaad naar de universiteit van Bonn om er
rechten te gaan studeren. Daarmee nam hij, zonder het zelf vooralsnog te weten,
definitief afscheid van het burgerdom. In het begin gebeurde dat ongetwijfeld nog
op een erg studentikoze wijze. Onder invloed van de Franse revolutiegeest ageerden
de studenten in die jaren fel tegen het conservatieve Pruisische regime en de
daarmee onmiddellijk in verband staande christelijke godsdienst. Uit een brief van
vader Marx aan zijn zoon blijkt dat in dat jaar Marx' godsgeloof aan het wankelen
werd gebracht. Hij las toen studies over de kerkgeschiedenis en over de kerkvaders,
vooral over de moraal van de kerkvaders, die hem tot de overtuiging brachten dat
de christelijke godsdienst een tegennatuurlijke godsdienst was, een onderdrukking
van de meest normale menselijke aspiraties. Zijn groeiende antigodsdienstigheid
werd bovendien in de
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hand gewerkt door het intrinsieke verband dat hij legde tussen godsdienstige en
politieke voogdij en onderdrukking. Het was voor zijn vader een echte opluchting
toen Karl hem op het einde van het academisch jaar meedeelde dat hij zijn studies
liever in Berlijn voortzette. Maar in Berlijn begon het eigenlijk pas goed.
In Bonn overwoog het student zijn, in Berlijn het studeren, schrijft Banning zeer
gevat. In Berlijn werd het duidelijk dat er een ongebreidelde hartstocht naar kennis,
een geweldige ambitie in Marx leefde. Hij stortte zich met een hevige werklust en
een onbegrensde weetgierigheid op de studie. Hij maakte steeds lange uittreksels
van wat hij las en voegde daar regelmatig kritische notities aan toe. Zo kunnen wij
ons enigszins een idee vormen van de veelzijdigheid van zijn belangstelling. Hij
bestudeerde de Griekse en Latijnse literatuur, vertaalde Tacitus en Ovidius in het
Duits, interesseerde zich voor kunstgeschiedenis, voor de geschiedenis van
Duitsland, leerde Engels en Italiaans, en vond tussendoor nog de tijd om gedichten
te schrijven voor zijn geliefde Jenny. Bovenal begon hij zich echter voor filosofische
systematiek te interesseren. Hij ontwierp plannen voor boeken die hij eenmaal wilde
schrijven: een systeem van het recht, een metafysiek. Dit laatste getuigde van een
drang naar eenheid en totaliteit, die doorslaggevend werd voor heel zijn verdere
ontwikkeling.
Wij kunnen ons nog moeilijk een idee vormen van het uitgesproken filosofisch
klimaat dat in die jaren aan de Duitse universiteiten, vooral in Berlijn heerste. Velen
voelden zich geroepen om een eigen wereldbevrijdend filosofisch systeem te
ontwerpen. Marx kwam in Berlijn in 1836. Tot in 1831, het jaar van zijn dood, had
Hegel daar gedoceerd. Zijn geest was er nog levend. Zijn leerlingen splitsten zich
echter in twee groepen: de zgn. links- en de zgn. rechts-Hegelianen. De laatsten
namen het systeem integraal over. De eersten kwamen ook niet onder zijn invloed
uit, maar bekritiseerden Hegels te groot respect voor de christelijke godsdienst en
voor de Pruisische staatsinstelling.
Karl Marx kwam in de kring van de links-Hegelianen terecht. Maar zijn reactie ten
overstaan van Hegel was van meet af aan origineler. Hij werd tegelijkertijd hevig
door Hegel aangetrokken en hevig door hem afgestoten. Uit deze
liefde-haat-verhouding werd het marxisme geboren.
Wat Marx in Hegel ongemeen boeide, was het allesomvattende en tevens
dynamische karakter van diens geschiedenisfilosofie. Deze vertoonde drie
fundamentele kenmerken. Zij was ten eerste progressief. Hegel vatte de geschiedenis
op als een progressieve groei van het vrijheidsbegrip. Zo zegt hij schematisch: in
het oude Oosten was slechts één man vrij, de god-koning, al de anderen waren
onvrij. In Griekenland en Rome waren reeds meer mensen vrij, het was nog een
minderheid van vrijen tegen een meerderheid van onvrijen. In de huidige tijd is de
vrijheid gemeengoed geworden. Hegel dacht hier aan de politieke vrijheidsidee die
sinds de Franse Revolutie haar intrede had gedaan in Europa. Deze algemene
vrijheidsidee werd gegarandeerd en objectief gerealiseerd in de moderne rechtsstaat,
met name in de Pruisische staatsinstelling. De vooruitgang van de vrijheidsidee was
volgens Hegel ten tweede dialectisch.
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Dit wil zeggen dat de vooruitgang gestimuleerd werd door de ervaring van de
tegenstellingen tussen de vrijen en de onvrijen, en door de revoluties die daardoor
gewekt werden. De revoluties bewerkten dat de vrijheid steeds meer gemeengoed
werd. De geschiedenis verliep dus ook volgens Hegel revolutionair. Maar volgens
hem ging dit revolutionair karakter van de geschiedenis in dalende lijn. Er groeide
een voortdurend grotere verstandhouding tussen de mensen, wat uiteindelijk geleid
heeft tot de rechtsstaat, zoals die in zijn tijd bestond. Er is nog een derde factor
karakteristiek voor Hegels geschiedenisopvatting. De progressieve en dialectische
ontwikkeling van de mensheid naar voortdurend algemenere vrijheid wordt beheerst
door een de individuen transcenderende wetmatigheid. Dit wil zeggen dat de
individuen en groepen als het ware in de rug worden voortbewogen door een absolute
Idee, die zich listig van hun werken en pogen bedient om haar doel te bereiken,
zodanig dat de mensen en de instellingen slechts concrete, momentele gestalten
zijn van de zich verwerkelijkende, absolute Geest. Dit gaf aan de geschiedenis het
karakter van een transcendente, logische wetmatigheid.
Marx werd geboeid door deze visie op de geschiedenis, maar er tevens hevig
door afgestoten. Deze geschiedenisfilosofie liep dood op een conservatieve berusting
in het bestaande. Maar wat nog erger was, zij wendde voor, heel de problematische
geschiedenis van de mensheid tot een bevredigende, synthetische oplossing te
brengen, terwijl in feite aan de brutale werkelijkheid niets veranderd werd, ze bleef
even onopgelost. Hegels filosofie pretendeerde dus meer te zijn dan ze was, en
deed daarom in Marx' ogen grotesk aan.
Het is in reactie op deze filosofie dat Marx op een paradoxale wijze de idee heeft
opgevat dat heel de werkelijkheid van zichzelf vervreemd is. Hij zag in Hegels
filosofie niets minder dan een grandioos geidealiseerde menselijke geschiedenis,
die in flagrante tegenstelling stond met de feitelijke geschiedenis. Maar hij stelde
nu de radicale vraag: hoe is het mogelijk dat die tegenstelling is kunnen ontstaan?
Lag dat aan de filosofie, of lag dat aan de werkelijkheid zelf?
Bij Feuerbach vond Marx een principieel antwoord op zijn vraag. Zoals bekend
luidde Ludwig Feuerbach met zijn in 1841 verschenen boek Das Wesen des
Christentums een radicale kritiek in op het christendom. Feuerbach zelf vatte zijn
gedachtelijke ontwikkeling als volgt samen: mijn eerste gedachte was God, mijn
tweede de Rede, mijn derde en laatste de Mens. Hij pleitte voor een radicale
antropologie, d.w.z. voor een filosofie waarvan zowel het uitgangspunt als het
doeleinde niets anders mocht zijn dan de mens. Hij keerde zich dan ook tegen elke
filosofie die van een transcendent wezen gewaagt. Al die filosofieën, met name die
van Hegel, gingen volgens hem uit van een abstracte idee en liepen ook allemaal
op een even abstracte absolute idee dood. Met het gevolg - wat het ergste van al
was - dat de concrete mens gewoon gedegradeerd werd tot een totaal
ondergeschikte schakel in een abstract, zogenaamd goddelijk proces, dat in de
plaats van de mensen met elkaar en met zichzelf te verzoenen, hen van zichzelf
vervreemdde.
De oorspronkelijkheid van Feuerbach bestond nu hierin, dat hij die religieuze,
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theologische en filosofische zelfvervreemding niet louter als een feit aanklaagde,
maar naar de oorzaak ervan zocht en deze vond in het wezen zelf van de mens.
Zo wordt de zelfvervreemding door hem geïnterpreteerd als iets dat de mens
paradoxalerwijze aan zichzelf voltrekt, om zich van zichzelf objectief bewust te
kunnen worden. De zelfvervreemding is volgens hem een noodzakelijk dialectisch
moment voor de zelfbewustwording van de mens.
Want hoe en waarom komt de mens er toe, die absolute ideeën, die transcendente
Godheid te ontwerpen en er zelfs een absoluut bestaan aan toe te kennen? Het
antwoord luidt: de mens is een individueel lid van een algemene mensheid. Dit
brengt mee dat het ideaal van de algemeenmenselijkheid het individueel menselijk
bestaan overstijgt. De mens ervaart inderdaad de menselijke eigenschappen wijsheid, rechtvaardigheid, liefde, vrijheid - als iets wat in hem is en hem toch ook
te boven gaat. Dit brengt hem er toe zijn ideale wezen te projecteren in het oneindige,
in het zogenaamd absoluut transcendente. En deze projectie heeft een positieve
functie. De mens kan zich slechts een idee vormen van het algemeen-menselijke
als hij het eerst in een dialectische antithese buiten zich projecteert, in een imaginair
object, waaraan hij zelfstandigheid toekent en de naam God geeft. God is dus slechts
de verzelfstandigde samenvatting van al het schone en goede dat de ideale
menselijkheid uitmaakt. God is bijgevolg een produkt van een menselijke projectie.
Niet de mens is gemaakt naar het beeld van God, maar God wordt door de mens
ontworpen als het volmaakte beeld van de mens.
Deze projectie is een zelfvervreemding voorzoverre de mens zich buiten zichzelf
plaatst en zich aan een idee, een beeld van zichzelf onderwerpt. Maar deze
vervreemdende projectie kan natuurlijk, wanneer zij eenmaal als slechts een
dialectisch moment doorschouwd wordt, niet langer overeind blijven. Zij moet thans
als zodanig opgeheven worden, van haar heiligenschijn ontdaan en resoluut
geïnterpreteerd worden als het hoogste wezen van de mens, dat echter wel de
individuele mens blijft overstijgen. De mensheid is volgens Feuerbach dan ook in
een beslissend moment van haar geschiedenis gekomen. Zij is er zich van bewust
geworden dat het opperwezen niet langer God mag genoemd worden, niet langer
als een zelfstandig en transcendent wezen moet beschouwd, vereerd en aanbeden
worden, maar dat de enige god voor de mens de mensheid zelf is, of de Mens met
een hoofdletter.
Natuurlijk rijst dan de vraag of men de tegenstelling tussen de individuele mens
en zijn eigenlijke wezen heeft overwonnen, als men dat ‘wezen’ niet langer met God
vereenzelvigt, maar met de algemeenmenselijkheid. In feite loochent Feuerbach
die blijvende tegenstelling niet, zodat zijn atheïsme zelf nog als religieus wordt
voorgesteld, maar dan als een religieuze verhouding tot de ideale menselijkheid,
die zich door broederlijkheid moet realiseren. Zijn kritiek op het christendom en de
theologie trok Feuerbach verder door tot een kritiek op de Hegeliaanse idealistische
filosofie. Onder de vorm van een rationeel verantwoorde totaalvisie vanuit de absolute
idee, bracht Hegel volgens Feuerbach niets anders op het tapijt dan een als filosofie
vermomde theologie.
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Marx stemde enthousiast in met deze kritiek en deze uitleg van het christendom en
van de idealistische filosofie. Maar uit de manier waarop hij er vrij spoedig leemten
in ontdekte, bleken opnieuw zijn oorspronkelijkheid en radicaliteit.
In het kort komt zijn reactie op Feuerbach hierop neer. Feuerbach verklaart wel
waar de religieuze projectie vandaan komt, maar laat de situatie waaruit deze
zelfvervreemdende projectie ontstaat, zelf onaangeroerd. Hij neemt de oorzaak van
de projectie niet weg. Hij verlegt het probleem alleen maar naar een ander terrein,
naar dat van de onderlinge menselijke verhoudingen. Dit is zeker reeds een
winstpunt. Maar hij gaat niet nader in op deze verhoudingen. Hij stelt zich tevreden
met enkele abstracte beschouwingen erover. Hij blijft dus zelf nog abstract. Marx
daarentegen stelt zich niet tevreden met algemene beschouwingen over het wezen
van de mens. Hij legt er zich vooral niet bij neer dat de inderdaad bestaande
tegenstellingen inherent zouden zijn aan het wezen van de mens. Hij keert zich
tegen elke vorm van religiositeit, tegen wat hij noemt elke vorm van menselijke
onderwerping, en nog het meest van al tegen de onderwerping van de ene mens
aan de andere, ook onder de vorm van een onderwerping van het individu aan de
gemeenschap. Deze tegenstellingen en spanningen hebben ergens een concrete,
historische oorsprong, en moeten opgelost kunnen worden.
Consequent ziet Marx dan ook in dat hij, om de oorzaken van de menselijke
zelfvervreemding te ontdekken en weg te nemen, neer moet dalen in de arena van
de concrete werkelijkheid. Hij geeft alle ambities om filosofieprofessor te worden
op. Voor een man als hij, die zulke prometheïsche ideeën als o.a. in zijn dissertatie
van 1841 verkondigde, was er overigens aan geen enkele universiteit in het Duitsland
van die dagen plaats. De concrete realiteit was toen voor Marx nog de politiek. Met
de politiek begon hij zich in te laten als journalist in Keulen in de jaren 1842-43.
In deze jaren kwam hij met zijn diagnose een stap dichter bij de reële oorzaak
van de menselijke onheilssituatie. De religieuze en filosofische vervreemding waren
zowel het gevolg als de schijnheilige rechtvaardiging van de politieke vervreemding
die zich in het reële leven afspeelde. Dat was de gedachte waartoe hij in deze jaren
kwam. We hebben gezien hoe Hegel de staat interpreteerde en rechtvaardigde als
de objectief geworden algemene vrijheid. Maar Marx wierp op dat deze zogenaamd
algemene menselijke vrijheid de reële menselijke vrijheid niet bevorderde, ze
integendeel aan banden legde. Het zogenaamd algemeen welzijn, waar alles aan
diende opgeofferd te worden, omdat het de mensheid zou zijn in haar universaliteit,
is tenslotte niets anders dan de wettelijke rechtvaardiging van het eigenbelang en
de macht van hen die in het concrete leven de touwtjes in handen hebben. De
politieke vrijheden die mensen toegewezen krijgen, staan in reële contradictie met
het gemis aan reële vrijheid waarover de mensen in het concrete, maatschappelijke
verkeer beschikken. Zij die sociaal op de onderste trede van de ladder staan, worden
geen greintje echt vrijer, als men hun politieke vrijheid toekent. Integendeel, de
politieke vrijheid dient als een dekmantel om hun de illusie te geven dat zij ondanks
hun reële
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onvrijheid toch vrij zijn. De zogenaamd politieke orde is dus zelf een vervreemding,
die haar oorsprong ergens anders heeft. De machtigen beroepen zich op
godsdienstige, filosofische, morele en juridische beginselen om de staat in stand te
houden als een bolwerk van hun eigenbelang. Dat de politieke existentie een
vervreemding is, komt volgens Marx nog het duidelijkst hierin tot uiting, dat de
politieke orde de innerlijke tegenstelling tussen de mens met zichzelf concreet aan
het licht brengt, nl. de tegenstelling tussen de mens als politiek wezen - als zodanig
wordt hij vrij genoemd - en de mens als privé-wezen - als zodanig blijft hij even onvrij
als tevoren: hij wordt in deze onvrijheid zelfs gestabiliseerd door de illusoire politieke
vrijheid. De politieke problematiek openbaart dus alleen maar op een nog concretere
wijze de vervreemding waarin de mens zich tegenover zichzelf bevindt. Zij openbaart
de verscheurdheid van de mens onder de vorm van de heel concrete tegenstelling
tussen de mens als staatsburger (citoyen) en de mens als maatschappelijk, werkend,
concreet levend wezen (bourgeois).
Om deze tegenstelling te verklaren en op te lossen moeten wij dus weer dieper
afdalen, naar de sfeer waarin de mensen concreet leven en werken, naar de sociale
verhoudingen die aan de politieke wanverhoudingen ten grondslag liggen.
Er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen de ontwikkeling van Marx'
ideeën en de feitelijke veranderingen die er in zijn leven plaatsgrepen. Hij kwam als
revolutionair journalist in een onmogelijke situatie te staan. Zijn krant werd door de
censuur opgeheven. In oktober 1843 - nadat hij in juni van dat jaar met Jenny von
Westphalen was getrouwd - trok hij uit Duitsland weg naar Frankrijk, naar Parijs,
waar hij een Duits-Frans tijdschrift ging leiden. Daar zou hij zijn revolutionaire ideeën
ongehinderd kunnen verspreiden.
In Parijs kwam Marx volop in contact met de Franse socialistische bewegingen,
die hij in de vorige jaren alleen maar uit boeken had leren kennen. Voor zijn theorieën
over de staat was hij afhankelijk van Proudhon. Maar zijn contact met het Franse
socialisme en ‘communisme’ van die dagen was tot nog toe al te theoretisch
gebleven. In Parijs leerde hij de revolutionaire arbeidersgroepen kennen en groeide
hij concreter in de sociale problematiek in. In Parijs kwam hij echter vooral en
voorgoed in contact met Friedrich Engels, die de ellendige situatie van de industriële
proletariërs in Engeland van nabij kende. Engels wees Marx op de ongenadigheid
van het industriële produktieproces, op de onweerstaanbare wetmatigheid van de
kapitalistische economie. De basis van de sociale wantoestanden was te zoeken
in de economische onverbiddelijkheid. In deze Parijse periode begon Marx zich dan
ook intensief te interesseren voor de geschriften van de klassiek geworden Engelse
economici, vooral Adam Smith en Ricardo.
Nu meende hij doorgestoten te zijn tot de kern van de kwestie. De sociale
wanverhoudingen komen voort uit de economische verhoudingen, nl. uit de
produktieverhoudingen. En deze komen zelf rechtstreeks voort uit de produktiewijzen.
Wanneer we de economische sfeer betreden, betreden we het terrein
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waar het concrete mens-zijn zich afspeelt. Alleen van daaruit kan een reële
antropologie ontwikkeld worden, die kan aantonen hoe de mens door zijn historische
ontwikkeling totaal van zichzelf vervreemd is geraakt.

Historische analyse van de menselijke zelfvervreemding
De mens is geen geest die in de natuur terechtgekomen is, daar zich niet in thuis
voelt en er zo vlug mogelijk uit bevrijd dient te worden. De mens maakt een
integrerend deel uit van de natuur. Hij is op de natuur aangewezen als op zijn eigen
verwerkelijkings- en uitdrukkingsmogelijkheid. Hij onderscheidt zich echter van alle
andere natuurlijke wezens, doordat hij zich bewust wordt van zijn aangewezenheid
op al het andere en er een produktieve verhouding tegenover kan aannemen. Zijn
bewuste verhouding tot al het andere manifesteert zich aanvankelijk onder de vorm
van de bewuste behoefte die de mens heeft en is, om zich met de materiële natuur
te voeden, te kleden en er produkten in voort te brengen waarmee hij in zijn nooddruft
kan voorzien, waarmee hij zijn leven kan handhaven en ontwikkelen. Dit maakt dat
de mens essentieel bepaald moet worden als een arbeidend wezen, in de ruimste
zin van dit woord. De arbeid ligt dan ook aan de basis van heel de geschiedenis,
die een menselijk zelfproduktieproces is, in voortdurende wisselwerking met de
natuur.
Door zijn arbeid zelf, d.i. door het produceren in de natuur van de middelen
waarmee hij zijn behoeften kan bevredigen, worden in de mens zowel steeds nieuwe
behoeften als steeds nieuwe capaciteiten gewekt. De objecten namelijk die hij in
en uit de natuur produceert, hebben een terugwerkende kracht op de ontwikkeling
van zijn zintuigen, zijn begeerten, zijn verstand en zijn wil. Met name treedt in de
arbeid zelf het verschil aan het licht tussen de verscheidenheid van de menselijke
vermogens, b.v. tussen het verstandelijk overleg en de materiële uitvoering.
Oorspronkelijk gingen deze hand in hand. Door een bepaalde historische factor zijn
ze echter langzamerhand uit elkaar gegaan en werden ze op den duur zo van elkaar
verwijderd, dat ze dualistisch als het rijk van de geest en het rijk van de stof tegen
elkaar werden opgezet. Deze historische factor was: de arbeidsverdeling.
De mens staat in zijn arbeidende verhouding ten opzichte van de natuur niet
alleen. Hij is in de wereld, voor het voorzien in zijn behoeften, aangewezen op de
samenwerking met andere mensen. Dit heeft echter, omwille van de efficiëntie en
de organisatie, spontaan geleid tot een zekere, aanvankelijk nog niet heel ver
doorgevoerde, arbeidsverdeling.
Hoe onschuldig en vooral efficiënt die allereerste arbeidsverdeling ook moge
geweest zijn, toch ligt in de arbeidsverdeling de eerste, verre aanzet van het
conflictkarakter dat de menselijke geschiedenis heeft aangenomen. De
arbeidsverdeling, die trouwens gaandeweg is toegenomen, ligt aan de oorsprong
van de menselijke zelfvervreemding. Daardoor is de mens namelijk begonnen slechts
één of slechts enkele van zijn vermogens te ontwikkelen. Hij is echter een alzijdig
behoeftig wezen. De mogelijkheden van het menselijk wezen zijn verdeeld geraakt
over verschillende individuen. Ieder mens ontwikkelt slechts
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een gedeelte van zijn mogelijkheden en is voor de andere aangewezen op de andere
mensen. Marx zegt niet dat dit niet had mogen gebeuren. Het kon niet anders. Maar
dat belet niet dat dus de menselijke tegenstellingen een historische oorsprong
hebben. Ongetwijfeld is het ook zo, dat die aanvankelijke, nog primitieve
arbeidsverdeling de menselijke zelfvervreemding nog niet zo flagrant openbaarde.
Maar door de arbeidsverdeling en de gevolgen die zij meebrengt, nl. de steeds
grotere bewustwording van de verschillende bekwaamheden, de rivaliteit vooral en
de egoïstische behoeftigheid, doet er een derde factor zijn intrede in de geschiedenis,
en die doet met een innerlijke wetmatigheid de geschiedenis definitief de richting
inslaan van de steeds radicalere menselijke zelfvervreemding. Arbeid.
Arbeidsverdeling. Privaat eigendom.
Zoals we gezien hebben, heeft de differentiëring in het arbeidsproces niet alleen
het onderscheid doen ontstaan in de mens zelf, met name tussen zijn
verstandsactiviteit en zijn handenarbeid, zij heeft ook het onderscheid in het leven
geroepen tussen de mensen onderling, van wie de enen de verstandelijke activiteit,
laten we zeggen de primitieve planning hebben opgeëist, en de anderen zich
tevreden moesten stellen met de materiële uitvoering, zodanig dat de ene mens in
opdracht van de andere ging arbeiden. Deze splitsing werd door de rivaliteit en het
geweld in de hand gewerkt. Het is niet gebleven bij een samenwerking onder
verdeling van verschillende functies, maar het is gekomen tot een scheiding tussen
meesters en knechten. Reeds in de eerste vormen van de economische samenleving,
waar nog enigszins gelijkwaardige partners naast elkaar stonden, heeft de
arbeidsverdeling geleid tot een strijd om de macht en het bezit. Waar één mens of
een groep van mensen hoofdzakelijk dit produkt of bepaalde produkten produceerde
en de andere groep andere produkten, ontstond vanuit ieders aanspraak op de
vruchten van zijn arbeid en de ruilwaarde ervan het opbod, de strijd om het recht,
om de overmacht, de concurrentie. De rivaliteit tussen bezitters onderling is tenslotte
spontaan geëvolueerd tot een strijd tussen meer- en minderbezitters en heeft een
ongenadige dynamiek ontwikkeld, waardoor de mensheid werd verdeeld in steeds
minder in aantal zijnde bezitters en machtigen en steeds meer in aantal zijnde
bezitlozen, machtelozen. De eersten eisten voor zich met het bezit en de macht de
‘cultuur’ op, de anderen kregen de ‘arbeid’ toegewezen.
Marx had hier in zijn schematisch overzicht van de geschiedenis het feit op het
oog dat de maatschappij vrij vlug de economisch-sociale structuur heeft aangenomen
van de macht-onmacht-verhouding tussen Heren en Slaven. Heren die bezitten en
niet arbeiden, slaven die arbeiden maar niet bezitten. Maar Marx zag in dat hiermee
de mensen niet alleen van elkaar werden gescheiden, maar van zichzelf. De
scheiding tussen de mens en de vruchten van zijn arbeid, tussen arbeid en cultuur,
is een scheiding tussen de mens en zijn eigen noodzakelijke, natuurlijke objectivering
en realisering.
Op het eerste gezicht zou men nu denken dat deze scheiding tussen de mens
en zichzelf en tussen de mensen onderling, de menselijke zelfvervreemding dus,
het grootst was in het tijdperk van de slavernij en dat het later alleen maar
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beter is geworden. Dat is echter helemaal niet het geval. Later is het nog erger
geworden. Tenslotte leefden de landbewerkende slaven dan toch nog in contact
met de natuur. Zij konden hun vitale krachten nog ontplooien in de natuur, waarover
zij eigenlijk nog in een grote mate beschikten, omdat hun meesters hun de volledige
zorg voor het werk overlieten. Daarmee beschikten de slaven nog over een relatieve
vrijheid. Het bewijs hiervan werd door de geschiedenis zelf geleverd. Door hun werk
verwierven de slaven groter bewustzijn van hun mogelijkheden en kwamen zij tot
het besef dat hun meesters, juist omdat zij niet arbeidden en dus voor de ontwikkeling
van de geschiedenis op de slaven waren aangewezen, niet zo machtig waren als
zij voorgaven. De vooruitgang van de geschiedenis werd dan ook bewerkt door de
opstanden van de slaven, later in de middeleeuwen door de zichzelf bevrijdende
lijfeigenen. De opeenvolgende revoluties deden altijd een deel van de onderdrukte
klasse overgaan naar de andere zijde van de barrière. Daardoor werd de situatie
van de achtergeblevenen evenwel niet verbeterd, alleen maar verslechterd. Omdat
de revolutionairen nu werkzame, ondernemende mensen waren, die de plaats
innamen van de niet-arbeidende, vadsige aristocraten, brachten zij ook de
arbeidsregeling, de techniek, het arbeidzame kapitaal, het winstbejag over naar de
overzijde. De nieuwe meesters, de burgers van de middeleeuwen, de handelaars
en later vooral de industriële ondernemers oefenden een veel grotere dwingelandij
uit op hun onderhorigen dan de vroegere aristocratische meesters. Zij brachten een
produktiesysteem tot stand dat de industriële arbeiders veel radicaler verslaafde
dan de vroegere slaven ooit geweest waren.
Marx ontdekt dus net als Hegel een wetmatigheid in de geschiedenis, een
noodzakelijk verloop. Maar dit verloop ging volgens hem niet zoals bij Hegel in een
positieve richting. De mens is niet steeds vrijer, integendeel hij is steeds onvrijer
geworden. Door de arbeid, de arbeidsverdeling, de privaateigendom over de
arbeidskrachten is er een produktiesysteem in het leven geroepen dat de
tegenstellingen tussen en in de mensen zelf voortdurend schreeuwender heeft
gemaakt. Dit produktiesysteem is nu uitgegroeid tot een ongenadige almacht, van
dien aard dat ze niet alleen de arbeiders tot de totale beroving van hun vrijheid heeft
gebracht, maar ook de industriële ondernemers en bezitters zelf totaal is gaan
overheersen.
Ook de kapitalisten beschikken namelijk niet meer over hun vrijheid. Om stand
te kunnen houden moeten zij alles opofferen aan de ongenadige concurrentie. Ook
zij hebben alle reëel contact met de natuur verloren. De dingen hebben ook voor
hen hun eigen waarde en schoonheid verloren: zij worden alleen maar gezien als
omzetbaar in zoveel of zoveel geld. Heel het leven wordt beheerst door het geld,
dat ook al de verhoudingen tussen de mensen vervalst. Heel het leven wordt beheerst
door het hebben of het willen hebben: de mensen zijn zichzelf niet meer. De
verhoudingen tussen de mensen zijn geen menselijke verhoudingen meer. De
verhoudingen tegenover de dingen zijn geen natuurlijke verhoudingen meer.
De rijken zijn zich echter niet zo bewust van hun zelfvervreemding, zij ervaren
deze nog niet aan den lijve, zij kunnen zich nog paaien met de illusie dat zij de
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concurrentie en de onvermijdelijke crisis zullen overleven. De proletariërs
daarentegen zijn door hun situatie gewapend tegen elke illusie. Zij zijn de menselijke
zelfvervreemding in levenden lijve. Zij zijn de tot volledige openbaring gekomen
perversie van de menselijke geschiedenis. Zij beleven op een existentiële wijze de
scheuring die er is ontstaan tussen het feitelijke menselijke bestaan en de almacht
van het mensenwerk zelf, dat zich uiteindelijk heeft ontwikkeld tot een verpletterende,
inderdaad transcendente macht, die het hele leven, het leven van alle mensen
ongenadig beheerst.
En daarin ligt nu volgens Marx de reële basis van alle transcendentie-ervaringen,
die de mensheid altijd heeft gekend, zonder echter te weten van welke reële aard
ze waren. De mensen projecteerden steeds hun onmachtsbeleving in een religieuze
verhouding tot een almachtig goddelijk wezen. De onderdrukten werden daar vooral
toe gebracht omdat zij hier op aarde geen oplossing van hun miserie konden
verhopen. Zij zochten hun oplossing in een religieuze bedwelming: godsdienst,
opium van het volk. De rijken maakten van hun kant gretig gebruik van deze
geprojecteerde oplossingen om op basis van goddelijke orde-beginselen de voor
hen voordelige situatie te rechtvaardigen en te bestendigen. De politieke organisatie
wordt door Marx in dezelfde richting uitgelegd. Eigenlijk ging het hier steeds om
schijnheilige rechtvaardigingen en om de consolidering van economisch-sociale
machtsverhoudingen, suprastructuren. Al de verschillende vormen van menselijke
zelfvervreemding, de religieuze, filosofische, politieke en sociale, worden aldus door
Marx gereduceerd tot hun economisch-sociale oorsprong. Dat is zijn materialistische
uitleg van de geschiedenis of het historisch materialisme. Godsdienstige dogma's,
filosofische leerstelsels, morele systemen, cultuurpatronen, juridische en politieke
instellingen zijn in alle perioden van de geschiedenis steeds de resultanten, de
weerspiegelingen op het bewustzijnsvlak en de schijnheilige rechtvaardigingen
geweest (suprastructuren) van de wanverhoudingen in de infra-structuur, in het
concrete, economisch-sociale leven van de mensen. Deze suprastructuren waren
vals, omdat de reële, de infrastructurele werkelijkheid een verscheurde werkelijkheid
was. Het komt er dus niet in de eerste plaats op aan die suprastructuren, b.v. de
godsdienst of de idealistische filosofie of zelfs het politieke conservatisme, te
bestrijden, het komt er in de eerste plaats op aan de maatschappelijke basisstructuur
weer gezond te maken. Dan dempt men de bron zelf van de nood aan politiek
bedrog, aan filosofische en religieuze fantasieën.
Voor de gezondmaking echter van de economisch-sociale verhoudingen zal de
geschiedenis zelf zorgen, namelijk door de catastrofale onhoudbaarheid zelf van
het kapitalistische produktie- en maatschappijsysteem. De diagnose van de
maatschappelijke geschiedenis leidt vanzelf naar een prognose van de toekomst.
Over Marx' dialectische prognose van de communistische toekomst zal een volgend
artikel handelen.
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Veranderend idealisme bij priesterkandidaten
G. Daalhuisen A.A.
In allerlei publikaties wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan de jonge
mensen die zich voorbereiden op de uitoefening van het priesterlijk ambt. Vooral
de reorganisatie van de studie is een belangrijk onderwerp van gesprek. Het heeft
er soms zelfs de schijn van dat men voor bijna niets anders oog heeft, terwijl het
toch duidelijk is dat ook vele andere factoren in het geheel van de priesteropleiding
van groot gewicht zijn. Wie moet oordelen over de geschiktheid van een kandidaat
voor het ambt, let óók op de studieresultaten, maar daarop niet alleen. Het is bekend
dat menig zwak student toch toegelaten wordt tot de priesterwijding, omdat men
gegronde hoop heeft dat hij als priester slagen zal. De beoordelingsnormen hangen
o.a. samen met temperament en karakter, met het gemeenschapsbewustzijn van
de kandidaat, met zijn geloofsbeleving en zijn begaafdheid tot menselijk contact.
Men verwacht bij de priesterstudent een bepaalde bewogenheid en een zekere
drang, die hem er naar doen streven eens als priester dienstbaar te zijn aan Kerk
en wereld. De kandidaat wordt geacht in het priesterschap een ideaal te zien, dat
hij in zijn persoonlijk leven wil realiseren. In de voorstelling van menigeen wordt nog
vaak zonder meer aangenomen dat dit idealisme van de priesterkandidaten een
constante grootheid is, niet vatbaar voor verschuivingen. Alsof de priesterstudent
van nu, althans in zijn idealisme, geen andere is dan die van een aantal jaren
geleden. Er zijn redenen om daaraan te twijfelen. In dit artikel wordt gepoogd op
enkele veranderingen te wijzen en er tevens een mogelijke verklaring voor te geven.
Het beschrijven van de verschuivingen in het idealisme der priesterkandidaten is
een vrij hachelijke onderneming. De veranderingen tekenen zich af tegen een
vroegere situatie. Men is nu gemakkelijk geneigd het verleden als één massief blok
te zien, maar daarmee doet men de waarheid tekort. Wie zelf nog bij dat verleden
betrokken was, is zich bewust dat veel van wat momenteel leeft, ook in zijn tijd al
latent aanwezig was, zeker als het generatieverschil niet al te groot is. Het is wel
gemakkelijk, maar niet helemaal eerlijk om uit het verleden enkel de folklore van
het rijke roomse leven op te rakelen. Anderzijds wordt een situatie-tekening van het
heden bemoeilijkt door het ontbreken van de afstand, die enige overzichtelijkheid
waarborgt. Ook is er het gevaar dat de
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seminariedocent (die ik ben) gebeurtenissen en toestanden anders ervaart en
beoordeelt dan de student op wie ze betrekking hebben. Toch denk ik, dat het
mogelijk is de nieuwe sfeer te schetsen, als we uitgaan van enkele gegevens die
het seminarieleven zelf ons verstrekt.
Daar is dan vooreerst de studie zoals die momenteel op de seminaria bedreven
wordt. Allerwegen is men weliswaar nog volop bezig met studie-reorganisatie, met
herstructurering der vakken en zo meer, maar dat alles is juist gaande omdat er een
verandering ontstaan is in het klimaat van de wetenschapsbeoefening op de
seminaria. Het is wel waar dat er nog altijd lieden zijn die voor de wetenschappelijke
1
waarde van de moderne katholieke theologie weinig achting hebben . Maar wie
enigszins oog heeft voor het eigen statuut van de theologische wetenschap en een
vergelijking maakt met de vroegere situatie, weet dat er in wetenschappelijk opzicht
veel gewonnen is. Vooral de stelligheid van toen - veelal samenhangend met de
gewoonte om de wetenschap in theses op te dienen - is zo goed als verdwenen.
De docenten zijn kritischer geworden tegenover hun leerstof, ze vertonen meer
dynamiek in hun denken, ze durven te twijfelen en ze hebben hun betweterigheid
afgelegd. Deze meer wetenschappelijke instelling heeft natuurlijk haar weerslag op
de studenten. De geest van kritiek is ook over hen vaardig geworden, ze studeren
met meer ambitie, ze raken geëngageerd, al blijven er ten deze nog wensen. Maar
de wensen leven in ieder geval en pogingen tot kritisch-wetenschappelijk en
zelfstandig studeren worden eerder aangemoedigd dan afgeremd.
Er kan in dit verband vervolgens gewezen worden op de veranderingen in de
levenswijze der priesterkandidaten. Wat men er ook van zegt, het is voor insiders
buiten kijf dat de seminaria veel minder gesloten zijn dan vroeger. Ook in dit opzicht
is er nog veel in beweging, maar het is duidelijk dat de huidige studentengeneratie
aanzienlijk meer vrijheden kent dan de vroegere. Er is gelegenheid om naar de
schouwburg te gaan, om films te zien en concerten te bezoeken, om televisie te
kijken. De reglementen laten veel meer kans tot eigen tijd-indeling, de vakanties en dat geldt wellicht vooral voor regulieren - bieden aanmerkelijk meer gelegenheid
om zelf iets te organiseren. De faciliteiten voor sportbeoefening zijn toegenomen.
De meeste Nederlandse priesterstudenten zijn lid van hun eigen studentenvereniging
Vindicamus. Het is dan wel noodzakelijkerwijs een eigenaardige studentenvereniging,
maar door Vindicamus hebben de priesterstudenten toch een mogelijkheid tot reëel
contact met elkaar en met universiteitsstudenten. Het kader van het eigen studiehuis
is doorbroken. De meningen over het isolement lopen overigens uiteen. Insiders
bespeuren een belangrijke vooruitgang, geïnteresseerde buitenstaanders letten
vooral op de nog steeds aanwezige afstand tussen de priesterstudent en zijn
leeftijdgenoot aan de universiteit. Hier gaat het er vooral om te wijzen op de nu
aanwezige en goed herkenbare veranderingen en tendensen. En dan mag gezegd
worden dat het isolement in betrekkelijk korte tijd sterk verminderd is. Een aanwijzing
daarvoor meen ik ook te vinden in de verruimde blik op de toekomstmogelijkheden.
De jongeman die momenteel aan een groot-seminarie

1

Aldus bijvoorbeeld Prof. Dr. J.A. Huisman in Dux, juni 1965, pp. 216-217.
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tudeert, heeft vaak een door het rijk erkende middelbare-schoolopleiding genoten.
Hij weet dat ook voor hem de weg naar de universiteit, en aldus naar een boeiende
werkkring, openligt. Hij moet zijn keuze voor het seminarie wellicht nadrukkelijker
stellen dan toen de overgang van klein- naar groot-seminarie niet gehinderd werd
door zoveel andere studiekansen. Een doorbraak van de geslotenheid zie ik ook in
het bewuster open staan voor een andere levensstaat, met name voor het huwelijk.
De priesterkandidaat moest natuurlijk ook vroeger kennis nemen van wat hij opgaf
als hij voor de celibataire staat koos. Maar met de overal gegroeide herwaardering
van de aardse werkelijkheden is er een barrière opgeheven, die vroeger een
vrijmoedig en open nadenken over het huwelijk in de weg stond. Met dat al is het
voor de tegenwoordige seminarist aanmerkelijk gemakkelijker geworden om
metterdaad een andere richting te kiezen. En het instituut zelf aanvaardt het uittreden
met een begrijpende loyaliteit. De geheimzinnigheid rond een vertrekkend student
is opgeheven. Hij kan nu in alle openheid afscheid nemen. Vroeger werd hij vrijwel
geruisloos afgevoerd.
De veranderde leefsfeer op de seminaria wijst m.i. op verschuivingen in het idealisme
der priesterkandidaten. Zijn die verschuivingen ook nader te karakteriseren? Men
zou een aantal helder geformuleerde kenmerken wensen, waarin men kort en zakelijk
bijeengeplaatst zag wat er nu eigenlijk aan de hand is. Maar daarmee zou de
werkelijkheid te kort gedaan worden. Geen enkele vorm van idealisme kan in
eenvoudige categorieën uiteengelegd worden, niet zozeer omdat het van nature zo
vaag en weinig tastbaar is, maar omdat het zo sterk aan concrete personen
gebonden is. Bovendien gaat het in dit geval niet om een nieuw ideaal, maar eerder
om een ander beleven van hetzelfde ideaal dat al zovelen aangetrokken heeft. We
moeten ons tevreden stellen met enkele suggesties, die ik dan graag de steun
meegeef van het poëtisch woord. De dichter Huub Oosterhuis werd in de zomer
van 1964 priester gewijd. In de bundel Hand op mijn hoofd geeft hij in poëzie weer
wat hem in de tijd rond zijn wijding, en waarschijnlijk al vele jaren daarvoor, bezig
2
hield . Er staan in die bundel verschillende verzen die voor ons onderwerp bijzonder
instructief zijn. Ik doe een keuze en citeer nu allereerst het vers waarmee de bundel
opent:
Dichter blijf bij je mens
doe wat je hebt gezegd
drink zijn bloedende beker zo leven wij terecht.
Priester blijf bij je kerk
bij de blinde zijn graf
wees niemand met de arme
en doe je borstkruis af.

2

Amboboeken, Utrecht, 2e druk 1965.
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Kom van je boek je stoel
kerk wees een handvol zaad
een en al oor iemand
in het gewoel van de straat.

De priesterkandidaten voelen zich helemaal niet zo gelukkig met de geisoleerde
positie waarin de priester zich vroeger dikwijls bevond. De priester moet niet tot
apartheid veroordeeld worden omdat hij nu eenmaal een verheven ambt bekleedt.
Die verhevenheid belemmert hem in de eigenlijke vervulling van zijn taak en daarom
streeft de kandidaat liever naar het gewone leven van mensen onder elkaar. Toch
is het niet ondenkbaar dat hij zich aldus een nieuw beeld schept, waarmee hij
evenmin vrede kan hebben, omdat het ook weer geladen blijkt met een onwerkelijk
idealisme:
Helaas toch nog dit pro grammatische begin, als een o
een inktvlek, de pen te heftig
in ideeën gedoopt.
zomaar leven was er
nooit bij, zien en zuigen
over mijn kant gaan, altij
denken dat het geduid moet.
en met zo'n ethische lome
trek om de bek de schone
mensen beminnen, helaas
toch nog deze noodkreet.

Een dichter ziet uiteraard scherper en ervaart intenser dan de gewone jongelui die
de meeste priesterkandidaten zijn. Maar ik denk toch dat Oosterhuis hier inderdaad
iets raakt van wat algemeen leeft. Er is een zekere weerzin tegen de dikke woorden,
tegen de frases, omdat de schone schijn als vals en onoprecht wordt aangevoeld.
Daarbij blijft wel de vraag, of er helemaal aan te ontkomen is, ‘.... zo aangeboren
ongeneeslijk is dit soort priesterschap....’, schrijft Oosterhuis in een ander vers. Maar
over het algemeen wordt de werkelijkheid van het priesterlijke bestaan toch met
grote nuchterheid bezien. De kandidaten leven niet meer in een tijd waarin de
gevallen van mislukking angstvallig verborgen werden gehouden. Ieder van hen
kent wel enkele priesters die het ambt hebben neergelegd, hij is soms op de hoogte
van de achtergronden en hij weet ook dat het lang niet altijd de slechtsten zijn. Hij
zal zich zelf niet bij voorbaat onschendbaar verklaren.
In zijn houding tegenover de Kerk is een soortgelijke nuchterheid doorgedrongen.
Hij wil beslist wel dienaar zijn van die Kerk en hij is dankbaar dat ze door het concilie
tastbaarder is geworden, meer vlees en bloed en minder abstracte
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geest. Maar hij is zich ook terdege bewust dat de Kerk haar vroegere
onaantastbaarheid voor een deel heeft prijsgegeven. Ik citeer nog eens Huub
Oosterhuis:
Een hooggestemde geliefde
is onze moeder de kerk
een schoot voor alle levenden,
je zult met haar getrouwd zijn.
om je laatste geheimen
om je hart is het haar
te doen, en wie dat door heeft
voelt zich niet meer zo zeker.
wit zegt zij en de zwarte
zon wordt een wit glas water,
water geeft zij te drinken
en voortaan heb je dorst.

Voor de kandidaat die in een regulier instituut naar het priesterschap streeft, komt
er nog een kwestie bij. Achter de vanzelfsprekendheid waarmee vroeger in zijn
milieu kloosterleven en priesterambt aan elkaar gekoppeld werden, wordt een
vraagteken geplaatst. Is het wel zo absoluut zeker dat hij als kloosterling priester
wil zijn? Waarom wordt hij geacht zowel het een als het ander te ambiëren?
Sommigen opteren al voor het kloosterleven alleen, maar dan graag een
kloosterleven dat hen toestaat een taak te vervullen die met hun intellectuele
begaafdheden overeenkomt. Anderen zoeken naar een vernieuwing van het
kloosterlijke kader, waardoor het hun mogelijk wordt de voorvoelde of bij
medebroeders geconstateerde conflictsituaties tussen priesterschap en kloosterleven
op te heffen. Ook hier een nuchterder kijk op het aangeboden ideaal, het wordt
getoetst aan de reële beleving en aan de openbaar geworden mislukkingen.
Wie naar een achtergrond zoekt om de verschuivingen in het idealisme der
priesterkandidaten te verklaren, raakt wellicht een heel eind op de goede weg als
hij zich niet laat afschrikken door het historisch zwaar belaste begrip relativisme.
Wat hierboven omschreven werd, is inderdaad een doorbreken van volstrektheden,
van taboes en onaantastbaarheden. Waar vroeger uitroeptekens stonden om het
vanzelfsprekende te beklemtonen, worden nu vraagtekens geplaatst. Het stabiele
en solide is in beweging gebracht en nagenoeg niets blijft onberoerd. De oude
waarheid over het priesterschap wordt in twijfel getrokken. De stelligheid van de
beweringen, waardoor bepaalde formuleringen tot staande uitdrukkingen konden
worden, is aangetast.
Dit alles is niet ineens ontstaan en dit relativisme doet zich in werkelijkheid veel
minder absoluut voor dan ik het nu omwille van de duidelijkheid om-
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schrijf. Maar er wordt met dit begrip toch iets aangewezen dat iedereen die vrij is
van vooringenomenheid kan waarnemen. De bron van dit relativisme hoeft niet
buiten het seminarie gezocht te worden, althans niet buiten datgene waaraan de
seminarist het grootste deel van zijn tijd besteedt, de studie. Het zou te ver voeren
hier omstandig na te gaan, wanneer en hoe de wetenschapsbeoefening op de
seminaria van klimaat veranderd is. Ik denk dat het in eerste instantie met de
wijsbegeerte begonnen is. De ontdekking van de moderne filosofie, het aanvankelijk
heel schroomvallig en omzichtig hanteren van hedendaagse wijsgerige gedachten
en het latere openlijk doceren vanuit een moderne visie, het zijn fasen die elkaar
vrij snel hebben opgevolgd. De theologie heeft er wellicht wat meer moeite mee
gehad, omdat ze zich strakker gebonden voelde aan de traditie, maar ze heeft toch
ook een verjongingskuur ondergaan, zozeer zelfs dat een wat oudere generatie in
de huidige theologie beweert niets terug te vinden van wat indertijd te leren werd
voorgehouden. Heel het wetenschappelijk bedrijf aan de seminaria is van inslag
kritischer geworden. Het voorzichtige, tastende, streng methodisch verlopende
denken ondervindt meer waardering en blijkt sterker aan te slaan dan het pasklare,
systematisch fraai ingerichte, maar weinig aansprekende pakket waarheden dat
men vroeger kreeg aangereikt. Men weet nu ook op de seminaria dat
wetenschappelijke creativiteit slechts mogelijk is, als de denkarbeid in vrijheid en
openheid, in hoor en wederhoor kan voltrokken worden.
Dat nieuwe klimaat heeft de jonge mens niet onberoerd gelaten. Ervaringen en
overwegingen die vroeger onmogelijk waren, krijgen nu een kans. Gedachten waar
hij vroeger niet op kon komen, worden nu uitgesproken. Het kan er soms de schijn
van hebben dat het idealisme aan het verdwijnen is, maar dat is een ongegronde
vrees. Men vindt bij pas afgestudeerden vaak een intense pastorale bezorgdheid,
ze voelen ook meer behoefte om te blijven studeren. En er is een eerlijk meeleven
met de Kerk, een mee-bouwen aan het aggiornamento en een mee-lijden aan de
mislukkingen.
Het idealisme is veranderd, of liever het is aan het veranderen. Het is in beweging
en er is nog geen duidelijk aanwijsbaar eindpunt in zicht. Misschien moet de
beweging blijven voortduren - ik meen van wel -, maar vooreerst dient er wat meer
evenwicht te ontstaan in de tendens van het moment, zodat overdrijvingen tot juiste
proporties worden teruggebracht. Het is nu eenmaal voor de hand liggend dat in
een relativerende beweging allereerst die waarden en waarheden worden aangetast
welke bij de betrokkenen de meeste wrevel verwekken. Maar daarbij gebeurt het
dat men de beweging niet voortzet en stopt als men andere waarden ontdekt. De
tegenwoordige priesterkandidaten vertonen de neiging het
studentenleven-in-nieuwe-stijl te overtrekken. Ze relativeren de celibataire staat,
maar kweken bij zich zelf een naïef-idealistisch beeld van het huwelijk. Als ze tijdens
een vakantie een poosje in een bedrijf gewerkt hebben, menen ze de echte
arbeiderswereld te kennen. Ze kunnen zich in bepaalde omstandigheden wat vlotter
kleden, maar ze weten geen maat te houden. Ze hebben de voosheid van geijkte
omgangsvormen doorzien, maar

Streven. Jaargang 19

742
vervallen soms tot trivialiteiten die geen zinnig mens kan accepteren. Onder
studenten uit kloosterlijk milieu zijn er die de religieuze status niet op de koop van
hun toekomstig priesterschap toe willen nemen. Daar steekt een in aanzet
ongetwijfeld uitstekende waardering van het kloosterleven achter. Maar ze slaan
soms door en eisen een radicale beleving, die met de beste wil van de wereld niet
te realiseren valt.
Al deze overdrijvingen hangen natuurlijk ook samen met de groei naar
volwassenheid, maar in het geheel van dit betoog meen ik er een gebrek aan
relativeren in te mogen zien, een verabsoluteren van wat in wezen evenzeer aan
betrekkelijkheid onderhevig is.
Als men de verschuivingen in het idealisme der priesterkandidaten niet afwijst, maar
welwillend aanvaardt, is een nadere bezinning nodig over de wijze waarop men de
tegenwoordige priesterstudent positief tegemoet kan treden. De nadruk die in het
voorafgaande op de studie werd gelegd als bron van het relativisme, maakt wel
duidelijk dat ik in dit opzicht van een voortgaande en verder uitgebouwde
wetenschappelijke aanpak van alles wat gedoceerd wordt, veel heil verwacht. Er
moet nog gezocht worden naar een evenwicht tussen het pragmatische, het pastorale
aspect in de opleiding en het zuiver wetenschappelijke. Daar is nog veel aan te
doen. Maar ik wil hier vooral pleiten voor een voortzetting van de openheid en vrijheid
in het denken, voor een nauwgezet volgen en eerlijk waarderen van de hedendaagse
theologische en wijsgerige problematiek. Voor zulk een waardering is ook het gesprek
nodig met andere wetenschappen, die over de mens en zijn omgang met natuur en
techniek waardevolle gegevens aanreiken, óók voor de theoloog en de filosoof.
Misschien hoeven we ons over de studie aan de seminaria het minst zorgen te
maken. Het proces van reorganisatie en herprogrammering is in volle gang. Als het
een reële kans behoudt, als er ruimte blijft voor experimenten en als men zich niet
door overhaasting van de wijs laat brengen, zijn de perspectieven hoopvol. Maar
de priesteropleiding bestaat niet enkel uit studie. Er is hier boven al op gewezen
dat de geschiktheid van een kandidaat niet uitsluitend beoordeeld wordt aan de
hand van zijn studieresultaten. Dikwijls maakt men dan ook een onderscheid tussen
de wetenschappelijke opleiding en de vorming tot priester- en, c.q., kloosterleven.
We raken hier een punt aan dat in de praktijk nogal eens tot moeilijkheden aanleiding
geeft. Het lijkt onjuist tussen het studieuze gedeelte en de rest van de opleiding een
scherpe scheiding aan te brengen, alsof we te doen hadden met twee van elkaar
onafhankelijke grootheden. Het is op zich al vreemd te veronderstellen dat het
grootste gedeelte van de beschikbare tijd besteed zou worden aan de studie, maar
dat de eigenlijke voorbereiding tot het priester- en kloosterleven daar buiten om
moet plaats vinden. Als er enig verband bestaat tussen de veranderingen in de
wetenschappelijke opleiding en de verschuivingen in het idealisme, dan is daarmee
ook duidelijk dat de studie een zeer belangrijke factor is in de totale vorming. De
andere factoren mogen niet uitgesloten worden, maar ze mogen evenmin als dé
vormende waarden worden voorgesteld. Het denken in tweevoud of zelfs
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in drievoud - studie naast priesterschap naast kloosterleven - zou plaats moeten
maken voor een beschouwing waarin de samenhang van alle factoren onderling
vooropgesteld wordt. De huidige overgangsfase brengt mee dat er analytisch gewerkt
moet worden, maar daarbij bestaat het gevaar, dat men noodgedwongen overmatig
veel aandacht besteedt aan één der factoren - dat kan ook de studie zijn - en het
streven naar synthese te veel naar de marge verschuift.
Heel deze arbeid aan vernieuwing, aan herstructurering en reorganisatie eist een
aangepaste sfeer. Die moet voor een groot deel nog geschapen worden, al is een
begin van realisatie waarneembaar. De feitelijke studie-inrichting heeft daarmee te
maken, bij voorbeeld meer zelfstandigheid, een minder schools examensysteem
en wat dies meer zij, maar ook de inrichting van woon- en werkruimten, van religieuze
beleving en ontspanning. Het zou een onderwerp apart worden daar dieper op in
te gaan. Ik wil hier alleen even wijzen op een trek die steeds meer tot uiting komt.
In de Nederlandse situatie treft men de studiehuizen van de priesterkandidaten
voornamelijk op het platteland aan. Nu blijkt dat de tendens tot vernieuwing ook een
zekere verstedelijking inhoudt: men zoekt naar steden waar theologische centra
gevestigd kunnen worden. Dat is gemakkelijk vanuit utiliteitsoverwegingen te
verklaren. Maar misschien moet er wel meer in gezien worden. Wellicht hoort deze
vorm van urbanisatie bij de nieuwe sfeer waarnaar gestreefd wordt. En dan zou het
meer zijn dan enkel een topografische aangelegenheid.
De wijze waarop men de priesterkandidaat met zijn veranderend idealisme
tegemoet treedt, eist ook een nieuwe terminologie. Wie in de opleiding een
begeleidende taak vervult, zou afstand moeten doen van de oude woorden, van de
taal die wel paste bij een vroegere mentaliteit - daar althans niet vloekte -, maar die
nu de kandidaten niet meer aanspreekt. Het lijkt wellicht een bijkomstigheid, maar
toch geloof ik dat de jonge mens gevoelig is voor de wijze waarop hij toe- en
aangesproken wordt. Het denken wordt in woorden uitgedrukt en wie de terminologie
van een voorbije tijd hanteert, dient er op te rekenen dat men zijn gedachten ook
in dat verleden zal lokaliseren. Vooral een zeer verheven en een sterk
‘programmatisch’ spreken slaat niet meer de juiste toon aan. Vroeger werd dat wel
genomen, met name bij plechtige gelegenheden waar het werd ondergaan als een
eigenaardige noodzakelijkheid. Men kon er zijn gezicht bij in de plooi houden. Wie
enigszins op de hoogte is, weet wel dat er nu weinig of geen succes mee behaald
wordt. Ik pleit beslist niet voor een triviale woordkeus of voor stijlloos spreken, maar
eerder voor een nieuwe stijl en een aangepaste terminologie. De eis die daarin
opgesloten ligt, is verre van gemakkelijk, maar het loont de moeite er zich voor in
te spannen.
Tot nu toe heb ik gepoogd enkele aanwijzingen te geven die wellicht dienstig
kunnen zijn, als men metterdaad probeert het veranderend idealisme van de
priesterkandidaat positief te benaderen. Misschien mag dat alles samengevat worden
in de bewering, dat het boven omschreven relativisme om een consequente en naar
alle zijden doorgevoerde uitwerking vraagt. Vrees voor nivellering of voor ontwaarding
van het Absolute lijkt ongegrond, omdat dit relativis
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me betrekking heeft op menselijke waarden, menselijke verworvenheden en
menselijke pogingen. De fout van het verleden ligt wellicht daarin dat de glans van
de Enig Absolute overgebracht werd op de structuren waarin de toekomstige
bedienaar van Woord en Sacramenten op zijn ambt werd voorbereid. We weten nu
dat die structuren niet alleenzaligmakend zijn. Dit inzicht noem ik een verworvenheid
van een gezond relativisme. Het veld van toepassing is breder en daarom mag men
gerust vragen om een rigoureus doordenken en zorgvuldig uitwerken van dit
relativisme.
Als seminaristen en seminarie-overheden daartoe komen, dan wordt het ook
minder moeilijk om kennis te nemen van alle verwachtingen die buiten het eigen,
altijd enigermate gesloten milieu leven. Heer en meester spelen in eigen huis is
misschien mogelijk als dat huis met de rest van de wereld niets te maken heeft.
Maar een seminarie is per definitie een kweekplaats voor priesterlijke dienstbaarheid
aan Kerk en wereld. Natuurlijk moet die kennisname van wat er buiten aan
verwachtingen leeft ook kritisch en relativerend geschieden, als er maar bereidheid
tot luisteren en tot dialoog is, want de zogenaamde buitenwacht zou wel eens een
zeer belangrijke bijdrage kunnen leveren. In verschillende voorstellen tot herordening
van de studie worden de laatste twee jaar gereserveerd voor specialisatie, o.a. voor
pastorale specialisatie. Over 't statuut daarvan is nog weinig bekend. Ik heb de
indruk dat men bij het opstellen van zulk een statuut de noodzaak van gesprek met
mensen uit de pastorale praktijk en met leken helder inziet. Daarom is het een teken
van wijs beleid, dat althans de opbouw van dit gedeelte der opleiding niet
voorbehouden wordt aan de docentenstaf van het seminarie. Maar tegelijk kan men
zich afvragen, of deze staf wel in alle opzichten bevoegd is om het statuut van de
eerste vijf jaren, van de directe wetenschappelijke vorming, op te stellen. In ieder
geval zou het goed zijn te overwegen, in hoever en op welke wijze hier met instanties
buiten het seminarie samengewerkt kan worden.
Het veranderend idealisme der priesterkandidaten is een exponent van de
overgangsfase waarin de Kerk zich in deze tijd bevindt. Wil de overgang slagen,
dan dienen alle betrokkenen zich terdege bewust te zijn van hun
verantwoordelijkheid. Voor de priesterstudent zelf betekent dat o.a. dat hij geen
enkel reëel probleem hoeft te verheimelijken, maar tevens dat hij begeleidende
verschijnselen als ongewisheid en onrust niet moet cultiveren, want dan nestelt hij
zich in een valse problematiek waarmee niemand gediend is. Docenten en overheden
worden door de feitelijke gang van zaken wel gedwongen zich open te stellen voor
de vele vraagstukken die zich opdringen. Het is daarbij te hopen dat zij er in slagen
alle particularisme en isolationisme te overwinnen, dat zij niet alleen bereid zijn tot
interne gesprekken, maar ook tot de dialoog naar buiten. In welke vorm de
priesteropleiding over enige tijd gestalte krijgt, is nog niet duidelijk te omschrijven.
Maar belangrijk is dat de toekomstige generatie van priesters Kerk en wereld dienen
kan vanuit een zuiver ideaal.
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Muziektherapie
Elly Pieroen - Roodvoets
Bijna iedereen reageert op muziek, maar de aard en intensiteit van de reactie
verschilt van mens tot mens, bepaald als zij is door aanleg, ontwikkeling en milieu.
Mensen met beperkt cultureel niveau, muzikaal onvolgroeiden en primitieve volken
worden vooral door het ritmische aspect aangesproken. Naast dit instinctieve,
motorisch ingestelde type staat een meer intellectueel gerichte groep, die de muziek
vooral verstandelijk en analyserend benadert. Een derde, intuïtief type ondergaat
de muziek in eerste instantie gevoelsmatig; deze mensen genieten vooral van
klankschoonheid en muzikale sfeer en laten daarbij hun fantasie de vrije loop.
De invloed van de muziek op de mens is al heel lang bekend en benut, bijvoorbeeld
in arbeidslied (zoals het zingen van roeiende negers en het marslied) en wiegelied.
Het arbeidslied stimuleert bij eentonige en zware arbeid en wordt vooral
ritmisch-motorisch beleefd. In de Westerse samenleving hebben de zelf gezongen
arbeidsliederen grotendeels plaats gemaakt voor van buitenaf inwerkende muzikale
prikkels, zoals de marsmuziek en de achtergrondmuziek. Hoewel deze laatste
dikwijls geacht wordt de in fabrieken, werkplaatsen, ateliers e.d. optredende verveling
en vermoeidheid te verdrijven is wel gebleken dat het voortdurend afdraaien van
muziek op de duur nauwelijks effect heeft. Men streeft dan ook naar een doelmatiger
toepassing van de achtergrondmuziek, onder meer door het pasklaar maken van
de ‘muziekdosering’ voor het soort werk en voor het type arbeider (bijvoorbeeld
mannen of vrouwen, jonge ateliermeisjes e.d.).
De arbeidsmuziek maakt - bewust of onbewust - gebruik van de specifieke invloed
van bepaalde ritmen, maatsoorten en melodietypen op de mens. Zo werkt de jambe
(licht - zwaar) activerend en de trochee (zwaar - licht) kalmerend. Een tweedelige
maatsoort noodt tot meebewegen, een driedelige werkt een draaibeweging in de
hand. Een stijgende, sterker of snellef wordende melodie heeft een opwekkende
invloed. Daartegenover staat de kalmerende werking van een dalende, zachter of
langzamer wordende melodie.
Tenslotte dient vermeld te worden dat de inwerking van de muziek op het
onderbewustzijn, die zich vooral bij de instinctief en de intuïtief reagerende muzikale
typen manifesteert, de mogelijkheid opent om met behulp van muziek
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bijvoorbeeld een onbewust onbehagen weg te nemen en daarmee de arbeidssfeer
te verbeteren. Het is een open vraag of de potentiële voordelen van zo'n aanpak
wel opwegen tegen het onmiskenbare bezwaar dat de muziek niet gebruikt wordt
om een persoonlijkheid te vormen maar om te depersonifiëren.
Welhaast lijnrecht tegenover deze extreme vormen van ‘music in industry’ staat de
muziektherapie die bij krankzinnigen en zwakzinnigen wordt toegepast. Zij beoogt
juist de reconstructie van de gedesintegreerde persoonlijkheid van de krankzinnige
en de opbouw van de onvolgroeide persoonlijkheid van de zwakzinnige, en gaat
daarbij uit van de overweging dat intensiever en harmonischer beleven van muziek
de vorming van de totale persoonlijkheid bevordert.
Muzikaal gezien zijn de meeste zwakzinnigen in twee grote groepen in te delen,
namelijk in een instinctief-muzikale groep, die bijna uitsluitend op ritme reageert, en
in een groep die de muziek uitgesproken intellectueel benadert en zich daarbij op
de melodische elementen concentreert. De voor zwakzinnigen kenmerkende
onvolgroeide ontwikkeling uit zich bij beide groepen in een nagenoeg geheel
ontbreken van andere dan de genoemde muzikale reacties. De eerste groep, waartoe
onder meer de mongolen behoren, blijkt uit zwakzinnigen te bestaan bij wie de
algehele ontwikkeling wel min of meer in normale volgorde maar in te langzaam
tempo en onvolledig verloopt. Qua karakter zijn zulke zwakzinnigen meestal
vriendelijk en sociaal gericht. Opvallend is dat de ritmische aanleg dikwijls met een
zekere kleurgevoeligheid gepaard gaat en dat er een voorliefde is voor harde muziek
en felle kleuren. De tweede groep, waartoe vooral de dwangmatig gestoorden (dus
de patiënten met dwangvoorstellingen en/of dwangmatige handelingen) behoren,
bestaat uit die zwakzinnigen bij wie de groei naar de volwassenheid zo abnormaal
verloopt dat het evenwicht tussen denken, willen en voelen verstoord is. Deze
patiënten, ook wel pseudo-zwakzinnigen genoemd, zijn gevoelsarm en hebben een
a-sociale instelling, hun intelligentie kan evenwel verrassend hoog zijn. Deze
patiënten zijn meer op lijnen (dus op tekenen) dan op kleuren ingesteld; luide muziek
verdragen zij slecht, zachte klanken doen soms wonderen.
Er zijn zwakzinnigen die niet in een der beide groepen thuishoren. Dit zijn vooral
die patiënten die ook lichamelijk zwaar gehandicapt zijn zoals kinderen met ernstig
hersenletsel en psychisch gestoorde spastisch-verlamden. De complicerende factor
van de lichamelijke gebrekkigheid in allerlei vormen maakt dat er over de eventuele
muzikale reacties van deze zwakzinnigen weinig systematisch bekend is; de
muziektherapie - voor zover mogelijk en zinvol - moet hier volkomen pasklaar
gemaakt worden voor het zieke individu.
Bij de krankzinnigen is - in tegenstelling tot de zwakzinnigen - sprake van een
persoonlijkheid die op min of meer normale wijze de volwassenheid heeft bereikt
maar daarna afwijkingen is gaan vertonen.
Er zijn veel onderzoekingen verricht naar de wijze waarop verschillende soorten
krankzinnigen in diverse stadia van gestoordheid op muziek reageren en haar
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beleven. Daarbij is gebleken dat bij neurotici, epileptici en depressieven het gevoel
voor ritme ongewijzigd blijft. Bij psychopaten kunnen wel veranderingen optreden,
maar een correlatie tussen gevoel voor ritme en ziektegraad is tot dusver niet
gevonden. Bij schizofrenen neemt het gevoel voor ritme duidelijk af naarmate hun
ziektetoestand verergert. Dit hangt samen met de voor deze patiënten zo typische
storingen in het tijdsbesef, die zich bij de muziektherapie uiten in een niet op tijd
kunnen inzetten of beëindigen van een beweging.
Wat de algemeen-muzikale eigenschappen betreft blijken neurotici en
depressieven het minst van gezonde mensen te verschillen. Zo kunnen zij meestal
even goed (leren) musiceren, zij het dan dat sommige neurotici door motorische
remmingen technisch gehandicapt worden. Bij epileptici gaat vooral de intuïtieve
beleving van de muziek verloren. De meest defecte schizofrenen houden ten hoogste
een rudimentair ritmisch gevoel over, van reacties op melodie, sfeer e.d. is dan al
lang geen sprake meer. In dit verband moet er nog op gewezen worden dat zich bij
epileptici en schizofrenen met het voortschrijden van het ziekteproces steeds
ernstiger motorische storingen voordoen, waardoor de actieve muziekbeoefening
ook technisch gezien steeds moeilijker en tenslotte praktisch onmogelijk wordt.
Uit het bovenstaande blijkt dat lijders aan bepaalde vormen van zwakzinnigheid of
krankzinnigheid meestal een tamelijk specifiek muzikaal prestatie- en reactiepatroon
vertonen. Omgekeerd kunnen de resultaten van een geschikte muziektest de
medische diagnose bevestigen of aanvullen.
Dat de situatie soms gecompliceerd kan zijn illustreert het volgende
voorbeeld. - Een pseudo-zwakzinnige jongen hoort alles maar spreekt of
zingt niet. Bij de muziektherapie leert hij ritme en metrum redelijk goed
meeklappen enz., maar van het zingen van een melodie komt niets terecht.
Hoewel dit duidelijk in de richting van de eerste groep zwakzinnigen
(mongooltjes c.s.) lijkt te wijzen, bevestigt het feit dat de jongen op een
melodieinstrument iedere melodie feilloos, zij het onritmisch, kan naspelen
toch de diagnose van een zgn. hoorstomme patiënt uit de
pseudo-zwakzinnige groep. Dat hij ritme en metrum goed kan volgen
hangt met zijn intelligentie samen en niet met de muzikale aanleg.
Wij komen thans tot een nadere bespreking van de eigenlijke muziek-therapie, zoals
die tegenwoordig in een aantal inrichtingen in Nederland en ook wel elders wordt
toegepast. De enkelvoudige term ‘muziektherapie’ betekent overigens allerminst
dat er een uniforme therapie zou zijn die op alle soorten patiënten past. Integendeel,
er moet in sterke mate rekening worden gehouden met de aard en graad van
gestoord zijn van de patiënten in een bepaalde inrichting. Daarnaast speelt de
beschikbare muziektherapeutische mankracht ook een grote rol, om nog te zwijgen
van de soms nog sterk uiteenlopende opvattingen die de behandelende medici,
psychologen en muziektherapeuten over de muziektherapie koesteren. De meest
geavanceerde vormen van deze therapie hebben echter bij alle verscheidenheid
een aantal essentiële aspecten gemeen en juist op deze punten van overeenkomst
zal dan ook de nadruk vallen.
Het eerste kenmerk is wel dat de muziektherapie in principe nooit alleen staat maar
zoveel mogelijk in combinatie met andere ‘culturele’ therapieën en met
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arbeidstherapie wordt toegepast (de direct-medische behandelingen - hoe belangrijk
ook - blijven hier buiten beschouwing). Men probeert dus van allerlei kanten op de
defecte persoonlijkheid in te werken. Daarbij is overigens wel gebleken dat de
ernstigst gestoorde zwakzinnigen, resp. krankzinnigen, bijna uitsluitend op receptieve,
resp. actieve, muziektherapie reageren, zodat bij deze patiënten de meeste andere
therapieën (althans aanvankelijk) achterwege blijven. Daar staat weer tegenover
dat het tekort aan muziektherapeuten er vaak toe leidt dat allerlei minder ernstig
gestoorden geen behandeling met actieve muziektherapie krijgen. In sommige
gevallen kan dit zonder bezwaar geschieden omdat de toegepaste alternatieven
evenzeer goede resultaten kunnen geven (bijv. beeldende therapie bij neurotici).
Een tweede facet is de voorkeur voor de actieve muziektherapie boven de receptieve
(passieve). Dit betekent niet dat er nooit naar muziek geluisterd wordt maar wel dat,
althans voor bepaalde groepen patiënten, het luisteren meer in de sfeer van de
ontspanning dan in die van de therapie geplaatst wordt. Er heerst op dit punt evenwel
geen eenstemmigheid; in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is de receptieve
behandeling doorgaans favoriet hoewel de actieve therapie ook daar terrein wint.
Vooral neurotici zijn bij de receptieve therapie gebaat. Ook bij depressieven is
een gunstige invloed geconstateerd, mits men zich beperkt tot het laten beluisteren
van aan strakke vormen gebonden (bijv. polyfone) muziek. Werken van de romantici
zijn voor deze groep patiënten uit den boze omdat zij allerlei sombere gedachten
oproepen of versterken. Het actief musiceren geeft bij de neurotici en depressieven
afleiding en verhoogt hun geestelijke weerbaarheid, soms ontstaat zelfs een zekere
mate van leiderschap.
Weinig resultaat heeft de receptieve methode bij de schizofrenen, vooral aan de
ernstiger gestoorden gaat zij volkomen voorbij.
Bij zwakzinnigen wordt het luisteren naar zachte muziek wel gebruikt om onrustige
en agressieve kinderen te kalmeren. Op spastisch-verlamde geestelijk gestoorden
werken klanken met lange nagalm ontspannend op de verkrampte spieren. Voor
de patiënten met zwaar hersenletsel is de receptieve methode dikwijls de enige in
aanmerking komende niet-medische therapie.
Voorbeeld. - Een jongen met ernstige psychopatische afwijkingen had af
en toe hevige aanvallen van razernij, waarbij hij zijn agressiviteit niet op
anderen maar op zichzelf richtte. Na opname in een inrichting bleek al
gauw dat hij veel van muziek hield (vooral van zachte en liefelijke klanken)
en dat zijn gelaatsuitdrukking tijdens het luisteren minder gespannen
werd, zodat hij dan een bijna normale en zelfs gelukkige indruk maakte.
Verder vond men dat wanneer bij opkomende aanvallen van
zelfvernietigingsdrang zacht voor hem gezongen werd, deze aanvallen
niet doorzetten maar overdreven. Na enige tijd slaagde de jongen er in
om bij afwezigheid van mensen die hem konden voorzingen zelf de
hevigheid van zo'n bui te temperen en wel door te gaan neuriën.
Zoals gezegd geeft men in Nederland en sommige andere landen thans de voorkeur
aan actieve boven receptieve therapie omdat de eerstgenoemde in de regel duidelijk
betere resultaten geeft.
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Bij de actieve therapie huldigt men het principe, dat de muziek‘lessen’ zoveel mogelijk
in groepsverband worden gegeven. Meestal werkt men met groepjes van circa acht
personen en geeft men per week 2 à 3 lessen van 20 tot 45 minuten.
Er is een uitgesproken voorkeur voor gemengde groepen, zorgvuldig samengesteld
uit patiënten met verschillende aard en graad van gestoordheid. In zo'n groep kan
een minder zwaar gestoorde een ernstiger defecte mede-patiënt technisch wat
helpen, hetgeen een beter effect heeft dan wanneer een gezonde ‘buitenstaander’
hulp biedt. Bovendien blijkt dat bepaalde soorten krankzinnigen (zwakzinnigen)
elkaar goed aanvullen, stimuleren en corrigeren, niet alleen muzikaal maar ook
sociaal. Bij voorkeur laat men de muziek alleen door patiënten ten gehore brengen.
Dit werkt n.l. het gunstigst, onder meer door versterking van de groepsbeleving.
Een typisch voorbeeld van een graag toegepaste combinatie is die van mongooltjes
met pseudo-zwakzinnigen. De vriendelijke, sociaal-gerichte mongooltjes kunnen
n.l. de a-sociale dwangmatig-gestoorde kinderen tot een zeker sociaal contact
brengen. Bovendien vullen ze elkaar muzikaal aan, want de ritmisch sterkere
mongooltjes steunen de andere kinderen bij het meeklappen van muziek, het op
muziek marcheren e.d., terwijl dank zij de aanwezigheid van de dwangmatig
gestoorden aan de mongooltjes enig begrip voor melodie bijgebracht kan worden.
Bij de zwakzinnigen valt de nadruk op de kinderen, omdat ook hier geldt
dat de ontwikkelingsmogelijkheden bij kinderen groter zijn dan bij
volwassenen.
Een gedeeltelijke parallel vindt men bij de krankzinnigen, waar men in één groep
zowel schizofrenen, die soms niet veel verder komen dan het meetikken of -klappen
van eenvoudige ritmen, als een of meer patiënten van ander type plaatst, zoals
depressieven en epileptici, die weer in staat zijn de melodiestem-(-men) te
produceren. Hoewel zo'n gemengde groep van krankzinnigen meestal geen
deelnemers bevat die uitgesproken sociaal gericht zijn (het tegendeel is eerder het
geval) treedt ook hier onder invloed van het samen muziek maken een verbetering
van de sociale contacten op.
Het is opvallend dat vele dwangmatig-gestoorde kinderen en sommige
soorten krankzinnigen vooral in het begin een duidelijke afkeer hebben
van de actieve muziektherapie. Zij ervaren vooral het in groepsverband
samen ritimisch musiceren als een ongewenste, hoogstpersoonlijke
benadering, waaraan zij zich zoveel mogelijk proberen te onttrekken.
De methodiek, die bij de zwakzinnige kinderen wordt toegepast, verschilt in wezen
niet zo heel veel van het moderne algemeen-vormend muziekonderwijs aan normale
kinderen. In de eerste plaats zijn er ritmische oefeningen, zoals het klappen, tikken
en slaan van bepaalde maatsoorten en ritmen en het op maat lopen van verschillende
figuren. Verder wordt veel gezongen. Treffend zijn daarbij weer de verschillen tussen
de twee typen zwakzinnigen. Hoewel er wel mongooltjes zijn die zuiver kunnen
zingen, komen de meesten niet verder dan het min of meer volgen van de loop van
een melodie, waarbij zij de intervallen
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zo sterk verkleinen, dat het geheel binnen de omvang van bijv. een terts
gecomprimeerd wordt. Dat betekent dat zij melodisch op het niveau van heel jonge
kinderen staan. Ritmisch zijn zij echter veel verder gevorderd. Dwangmatig-gestoorde
kinderen vertolken een melodie doorgaans zuiver maar duidelijk onritmisch. Door
het eindeloos samen herhalen van bepaalde liedjes probeert men bij de kinderen
van het eerste type het geheugen en het concentratievermogen te ontwikkelen en
ze tevens enig begrip en gevoel voor melodie bij te brengen, wat dan weer kan
leiden tot een beter vormbesef. Bij de pseudo-zwak-zinnigen wil men aldus een
beter gevoel voor ritme aankweken en daarmede een meer van binnen uit beleven
van muziek. Naast het zingen staat het (meestal improviserend) bespelen van
eenvoudige instrumenten. Zo gebruikt men onder meer eenvoudige slaginstrumenten,
waarbij de dwangmatig-gestoorde kinderen door de mongooltjes min of meer in de
maat worden gehouden. Verder heeft men enkele eenvoudige melodie-instrumenten,
die meestal door dwangmatig-gestoorden bespeeld mogen worden. Op
slaginstrumenten begeleid door de andere kinderen vertolken zij dan de soli, hetgeen
een duidelijk stimulerende invloed op deze pseudo-zwakzinnigen heeft.
Bij de krankzinnigen is het zingen in de meeste gevallen niet de aangewezen
weg. Vele krankzinnigen zijn namelijk motorisch zo gestoord en psychisch zo geremd
en ontredderd dat het zich vocaal uiten op schier onoverkomelijke moeilijkheden
stuit. In de therapiegroepen moet het muziek maken moeizaam uit het niet worden
opgebouwd. Men begint met het laten meetikken, -slaan of -klappen van een door
de therapieleider aangegeven reeks gelijke tikken. Daarna gaat men variaties
aanbrengen door het invoeren van maat en later van ritme. Indien nodig kan bewust
gebruik worden gemaakt van de specifieke werking van de verschillende soorten
ritme. Hierbij moet men terdege rekening houden met de opbouw van de groep
omdat sterke ritmische prikkels een ongunstige werking hebben bij epileptici, etc.
Hoewel vele defect-schizofrenen niet verder komen dan de reeks gelijke tikken en
zelfs dan met het op tijd beginnen en eindigen de grootste moeite hebben, sluit men
ze beslist niet van de muziektherapie uit. Deze zeer primitieve vorm van samen
musiceren is n.l. een van de zeer weinige mogelijkheden om deze uiterst eenzame
mensen tot enig contact met anderen te brengen. Door de patiënten te laten overgaan
op slaginstrumenten op toon kan men allerlei variaties in klankkleur aanbrengen en
daarmede de lessen verlevendigen. Ten behoeve van de muzikaal wat verder
gevorderde patiënten kan men voorts een zekere muzikale structuur in de oefeningen
invoeren; in verband met het gestoorde vorm- en tijdsbesef van de schizofrenen
dient men zich echter te beperken tot eenvoudige, streng-afgebakende ‘lied’vormen.
In beperkte mate kunnen deze betere patiënten ook gebruik maken van
melodie-instrumenten, maar door het onvermogen tot stoppen en beginnen van
sommige leden van de groep is de toepassing van verschillende akkoorden praktisch
niet uitvoerbaar. De melodietjes zijn daarom bijna uitsluitend op de tonica gebaseerd.
In dat geval ontstaan er in ieder geval geen wanklanken wanneer de zwaarder
gestoorde patiënten, die de melodie-instrumenten met
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hun op toon gestemde slaginstrumenten begeleiden, in de war raken met het inzetten
of stoppen, of moeilijkheden krijgen met maat of ritme.
Een karakteristiek aspect van de muziektherapie is het gebruik van speciale
instrumenten. Gewone instrumenten komen maar beperkt aan bod, omdat deze
meestal te moeilijk bespeelbaar zijn of ongewenste psychische invloeden uitoefenen.
Zo zijn bij de zwakzinnigen de meeste gewone snaarinstrumenten onbruikbaar
omdat zij voor de mongooltjes onbespeelbaar zijn en bij de pseudo-zwakzinnigen
allerlei dwanggedachten opwekken (vermoedelijk veroorzaakt door het intrigerende
van de constructie). De meeste blaasinstrumenten moeten eveneens uitvallen omdat
zij de agressiviteit prikkelen. Bijzonder nuttig voor de therapie bij zwakzinnigen
bleken in de eerste plaats perenhouten fluiten met zachte, warme klank (eventueel
met verminderd aantal gaatjes om de bespeelbaarheid te vergemakkelijken), voorts
xylofoon-achtige slaginstrumenten met door de therapieleider te variëren klankkleur
en tenslotte heren van eenvoudig type met een typische zachte en liefelijke klank
(deze lieren worden ook in de receptieve therapie wel gebruikt voor het kalmeren
van onrustige kinderen). Uit deze opsomming van melodie-instrumenten blijkt wel
dat bij de zwakzinnigen speciale aandacht aan klankeffecten wordt gewijd. De
besproken instrumenten zijn heel eenvoudig van constructie; men streeft er trouwens
met succes naar om ze bij wijze van arbeidstherapie in eigen beheer te vervaardigen.
Naast de melodie-instrumenten staan de slaginstrumenten, waarover bij de
zwakzinnigen niet veel bijzonders te vermelden valt omdat zij in hoofdzaak gelijk
zijn aan die welke tegenwoordig bij het algemeen-vormend muziekonderricht aan
kinderen worden gebruikt.
Bij de krankzinnigen gebruikt men instrumenten die zeer ingrijpend vereenvoudigd
of gewijzigd zijn om aanpassing te krijgen bij de toestand van deze ook motorisch
veelal ernstig gestoorde patiënten. Men gebruikt hier veel slaginstrumenten van
primitief type, zoals bespannen plastic buizen, tambourijnen zonder schellen en
castagnetten van speciale, zeer simpele constructie, alsmede tot slaginstrumenten
omgebouwde snaarinstrumenten. De slaginstrumenten dienen korte, duidelijke
tonen voort te brengen en mogen elkaar en de eventuele andere instrumenten niet
overheersen. De bespannen buizen en de tambourijnen worden met de hand
bespeeld, waarbij het opvalt dat de schizofrenen de slagbewegingen zo weinig
soepel uitvoeren. Speciale vermelding verdient een speciaal voor de therapie
geconstrueerd monochord, waarvan de snaar reeds bij lichte aanraking een duidelijke
toon geeft. De bespeling kan door tokkelen of - als dit te moeilijk is - door slaan (met
een klopper) geschieden.
Als speciale melodie-instrumenten heeft men stellen van drie tot vijf klankstaafjes,
waarop ook de zwaarder gestoorden zeer simpele melodietjes kunnen spelen. Het
bespelen van normale melodie-instrumenten is slechts mogelijk bij schizofrenen die
niet extreem gestoord zijn, in hun gezonde jaren zeer muzikaal waren en reeds toen
een grote vaardigheid op het instrument verkregen, en voorts bij de meeste lijders
aan andere typen van krankzinnigheid. Omdat
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dergelijke muzikaal begaafde schizofrenen tamelijk zeldzaam zijn moeten de in de
gemengde groepen aanwezige patiënten van ander type (zoals epileptici en
depressieven) meestal deze melodie-instrumenten voor hun rekening nemen.
Tenslotte dient nog een laatste, even belangrijk als vanzelfsprekend aspect van de
muziektherapie aan de orde te komen, namelijk dat deze therapie nimmer omwille
van de muziek of van de muzikale prestaties wordt bedreven. Deze prestaties zijn
trouwens, zoals reeds tussen de regels te lezen viel, niet indrukwekkend. Verreweg
de meeste patiënten houden moeilijkheden met ritme of melodie, zodat zelfs het
eenvoudigste samenspel met vele fouten en foutjes behept blijft. Belangrijke facetten
van de muziek, zoals sfeer en harmonie, komen bovendien niet of nauwelijks tot
ontwikkeling.
De werkelijk waardevolle resultaten van de muziektherapie liggen buiten het muzikale
vlak. Zo treedt tijdens de muzieklessen een duidelijke sfeerverbetering op, die zich
onder andere in bepaalde sociale contacten manifesteert. Dit is vooral van belang
voor de ernstig gestoorde schizofrenen, die door hun onvermogen tot het leggen
van menselijke contacten uiterst eenzaam zijn, maar tijdens de muziektherapie in
een zekere relatie met hun medepatiënten komen. Voorts wordt tijdens de lessen
de apathie, die zoveel krankzinnigen en zwakzinnigen beheerst, teruggedrongen.
Belangrijker nog dan deze in eerste aanleg tijdelijke effecten zijn de resultaten die
een meer permanent karakter dragen. Hier doet zich de complicatie voor dat de
meeste patiënten niet alleen bij de muziektherapie maar ook bij verschillende andere
therapieën ingeschakeld zijn, zodat het muziektherapeutische aandeel in de
verbeteringen dikwijls moeilijk te bepalen is.
Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij zwakzinnige kinderen, die
zowel muziektherapie als een reeks andere therapieën, waaronder
beeldende therapie, ontvangen. Naast opvulling van de muzikale hiaten
constateert men bij de mongooltjes een verbetering van het begrip voor
lijnen (en dus van het tekenen) en bij de pseudozwakzinnigen een
vooruitgang in het kleurgevoel.
Dat de bijdrage van de muziektherapie belangrijk moet zijn blijkt uit het reeds
aangestipte feit, dat de zwaarst-gestoorde schizofrenen (en het zijn juist de
schizofrenen die het overgrote deel van de bevolking van de meeste psychiatrische
inrichtingen vormen) althans aanvankelijk alleen via deze therapie benaderd kunnen
worden.
Min of meer blijvende effecten zijn onder meer de verbetering van het geheugen,
van het concentratievermogen en (bij sommige typen patiënten, zoals de
schizofrenen) van het gestoorde vorm- en/of tijdsbesef.
Van groter belang is nog het geleidelijk groeiende gevoel van gemeenschap.
Hierdoor gaan de patiënten zich ook buiten de therapie beter aan elkaar en aan de
omgeving aanpassen en worden zij minder moeilijk te bereiken en dus ook te
behandelen.
Voorbeeld. - Een verwaarloosde schizofrene student viel bij aankomst in
de inrichting op door a-sociaal gedrag en welhaast dierlijk voorkomen.
Na twee maanden muziektherapie,

Streven. Jaargang 19

753
die kon aanknopen bij latente muzikaliteit en vroegere intensieve
muziekbeoefening, constateerde men een grote vooruitgang in zijn
muzikale prestaties èn een duidelijk verbeterd gemeenschapsgevoel en
aanpassingsvermogen.
Met een combinatie van muziek- en gesprekstherapie is het zelfs gelukt schizofrenen,
die slechts ongeordende woorden konden uitspreken en dus de mogelijkheid van
verbale communicatie verloren hadden, tot het voeren van logische gesprekken te
brengen, een resultaat dat tot voor kort onbereikbaar leek.
Bij de schizofrenen kan verder het wegzinkende besef dat men mens (persoon)
is, gedeeltelijk herwonnen worden.
Een zeer markant voorbeeld. - Een schizofreen zei eens, na weer tot
vioolspel te zijn gekomen: ‘Hier ben ik weer’.
Dank zij de verbeteringen van gevoel, gemeenschapszin en aanpassingsvermogen
zijn sommige dwangmatig-gestoorde kinderen in staat om zich op min of meer
normale wijze in de maatschappij te leren bewegen, wat de mogelijkheid opent om
ze na het verlaten van de speciale kindertehuizen in de samenleving te laten
terugkeren, in plaats van ze naar een psychiatrische inrichting te moeten doorsturen.
In het algemeen kan men zeggen dat de muziektherapie in vele gevallen de
leemten in de persoonlijkheid van zwakzinnigen en krankzinnigen kan helpen
opvullen en in andere gevallen het degeneratieproces althans kan afremmen of tot
stilstand brengen.
Literatuur: Dr. A.B.P. Salomé - Finkelstein en C. Holthaus, Geneeskundige Gids,
1965, nrs. 16 en 17; E. Pieroen - Roodvoets, Mens en Melodie, 1965, nrs. 2 en 9.
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Gesprek met Roel D'Haese
Ludo Bekkers
Roel D'Haese is op 26 oktober 1921 te Geraardsbergen geboren. Met elf jaar gaat
hij aan de academie te Aalst lessen volgen in tekenen en boetseren. Als hij veertien
is, gaat hij werken bij een smid, later bij een beeldensnijder. Van 1938 tot 1942 volgt
hij de cursussen aan de Rijkshogere school voor Bouwkunst en Sierkunsten te
Brussel in het atelier van beeldhouwer Oscar Jespers. In 1943 vestigt hij zich in
Sint-Genesius-Rode bij Brussel en werkt er in steen (taille directe). In 1949 houdt
hij een eerste tentoonstelling te Brussel. In 1953, na wekenlange gedwongen
onbeweeglijkheid, begint hij te werken in smeedijzer. Datzelfde jaar behaalt hij de
Prijs van de Jonge Belgische Beeldhouwkunst, bekroning die hem in 1954 opnieuw
te beurt valt. Dan begint hij te werken in brons; hij experimenteert met de
verschillende technieken. Hij giet het brons (in zand) in zijn eigen atelier. In 1957
gaat hij over op de verloren-was techniek. In 1958 wordt hij uitgenodigd in het
Belgisch Paviljoen van de Biennale te Venetië, en in hetzelfde jaar houdt hij een
persoonlijke tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. In 1958-59
behaalt hij de Prijs van de Belgische Kunstkritiek. In 1959 past hij het lassen met
argon toe, wat hem in staat stelt brons te lassen. Dat jaar is hij ook aanwezig op
het ‘Salon de Mai’ te Parijs, op de Documenta II te Kassei en stelt hij tekeningen
ten toon in de galerie Claude Bernard te Parijs. In 1960 ontvangt hij de Prijs van de
Académie Picard. Opnieuw neemt hij deel aan het ‘Salon de Mai’; hij exposeert te
Turijn (galerie Galatea) en te Reims (galerie André Droulez). In 1961 stelt hij zijn
sculpturen ten toon in de galerie Claude Bernard te Parijs. In dezelfde galerie en
ook in Keulen (galerie Zwirner) worden in 1962 zijn tekeningen en gravures
tentoongesteld. In 1963 neemt hij opnieuw deel aan het ‘Salon de Mai’. In 1964
verhuist hij naar Nieuwpoort-Bad aan de Belgische kust, waar hij nu woont. De vele
groepstentoonstellingen en internationale manifestaties waar D'Haese telkens met
belangrijk werk aanwezig was, laten we hier onvermeld.
Mag ik beginnen? Ik vraag me altijd af: waarom stellen interviewers aan de
geïnterviewden de vragen die zij aan zichzelf stellen? De geïnterviewde kan daar
onmogelijk op antwoorden, omdat dat dingen zijn die hij zich nooit afvraagt.
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De interviewer staat eigenlijk even vreemd tegenover het werk als de
gewone toeschouwer. Hij wil wat meer gegevens verzamelen bij diegene
die het werk gemaakt heeft.
En die kan dat werk onmogelijk zien met uw ogen en kan onmogelijk weten wat
voor vragen gij u daaromtrent stelt. Dus zijn die vragen voor hem nog vreemder dan
voor u het werk. Want de kunstenaar kan u niet antwoorden in woorden. Dat is zijn
uitdrukkingsmiddel niet. Kon hij dat, dan zou hij een schrijver zijn. Daarom is het
soms zo ongelofelijk lastig om te antwoorden zelfs als ge de vraag op voorhand
kent.

Een interview kan het werk toch verhelderen. Bovendien richten de
vragen zich naar de mens.
Maar zelfs naar de mens. Daar kan hij u nog minder op antwoorden dan op de
vragen over de kunstenaar.

Iedereen denkt toch na over zichzelf?
Ja maar, dat nadenken: als hij dat onder woorden brengt, is het niet meer leesbaar.
Nee, dat weet ik van mezelf zo goed: datgene waar ge over nadenkt, kunt ge al niet
meer formuleren. Ge kunt daar een gedeelte van formuleren en dat gedeelte geeft
een totaal vals beeld van wat ge wilde zeggen. Daarom, telkens als ik iets opnieuw
hoor of zie wat ik gezegd heb, dan zijt ge daar zo van.... hoe moet ik zeggen.... ja,
dan hebt ge daar zo'n slechte indruk van. Neem nu die tentoonstelling in Parijs. Ik
moest blijven voor de televisie en voor de film. Ik bèn niet gebleven, ik ben naar
huis gegaan. Ik heb dat als pretext genomen om naar huis te gaan. Dat komt omdat,
ja, iedereen heeft zo van die momenten dat hij zich wat meer laat gaan. En als ik
daar dan begin over na te denken, dan denk ik: nu zeg ik nooit geen woord meer,
aan niemand.

Waarom zou u bang zijn om over uzelf te vertellen en uzelf bloot te
geven? U doet dat toch ook in uw werk?
Dat is niet dat ge schrik hebt van u bloot te geven maar.... hoe moet ik zeggen....
het beeld is totaal vals, enfin. Ge slaagt er zo zelden in u te doen begrijpen. En
zeker als het woord uw gewoon uitdrukkingsmiddel niet is. Vooral nu, ik zit hier aan
zee, soms zie ik niemand in een hele week, geen mens, dus ge zit altijd in diezelfde
wereld en het meest drukt ge u uit, zou ik zeggen, behalve om koffie te vragen en
zo, in uw werk, enfin.

Gelooft u niet dat het publiek gemakkelijker toegang kan krijgen tot uw
werk indien ze de mens leren kennen die dat werk gemaakt heeft?
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Ik geloof niet dat ge dat aan de uiterlijke mens kunt zien, dat dat werk van hem is.

't Gaat niet om de uiterlijke mens.
Toch hoe hij eruit ziet, wat hij zegt en zo.
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Wat hij zegt, is al een stuk van zijn geestesleven.
Och, zo weinig. We steken ons al zoveel weg voor onszelf. Ge kunt denken hoeveel
we ons wegsteken voor anderen.

Er zijn toch de ‘ogenblikken van de waarheid’ die altijd in een gesprek
naar voren komen. Bent u daar bang voor?
Ik geloof niet in die momenten van waarheid. Tegenover de buitenwereld geeft
niemand zich bloot. De samenleving heeft ons grotendeels gemaakt wat wij zijn, en
wat er ook gebeurt, ook in wat gij noemt de momenten van waarheid, altijd reageren
wij grotendeels zoals de samenleving ons geleerd heeft te reageren: dat mag en
dat mag niet. Kom, we zouden daar misschien beter niet verder over praten. Wij
zijn zo sterk geconditioneerd. Zelfs in het uitdrukkingsmiddel dat echt het mijne is
en waar ik dan toch een stukje vrijheid heb dat ik elders niet heb. Al is dat nog heel
relatief.

Kunt u zich zelfs daarin niet helemaal geven?
Kijk, we gaan dat anders zeggen. Een boeddhistische beeldhouwer, als we dat zien,
dan zien we direct wat en hoe en dan zeggen we: ja, dat is het boeddhisme. En in
wat wij nu maken, wij zijn net zo geconditioneerd als die boeddhistische beeldhouwer
of die romaanse beeldhouwer, maar we weten het niet. En al die grote dingen over
vrijheid en over wat weet ik allemaal, dat de kunst nu helemaal los staat van wat
weet ik allemaal, dat is allemaal kwatsch. We zijn net zo geconditioneerd nu als de
mens het altijd geweest is.

Groeit de vrijheid niet van het ene werk naar het andere?
Ja, maar ik denk daar niet aan. Ik ben wie ik ben, ik denk dat de vrijheid daar heel
weinig mee te maken heeft, dat het stukske dat van mij alleen is, miniem is.

De rest wordt u van buiten opgedrongen en verwerkt ge?
Het is misschien in dat verwerken dat de persoonlijkheid aan bod komt, het zuiver
creatieve, dat wat echt van hem alleen is.

Het belangrijkste werk dat u de laatste jaren gemaakt hebt en dat reeds
op een aantal tentoonstellingen te zien is geweest, is het ruiterbeeld
‘The Song of Evil’. Is aan dit werk een lange voorbereiding
voorafgegaan? Dat heb ik tenminste kunnen opmaken uit de mooie
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inleiding die Chris Yperman schreef voor de catalogus van de
1
tentoonstelling te Parijs .
Ja, maar dat is met iedere sculpuur zo dat er een heel lange periode aan voorafgaat.
Maar er zijn ook een hele hoop werken waar een voorbereidingsperiode aan
voorafgaat en die nooit het licht zien.

Dit beeld is ook het grootste dat u ooit gemaakt hebt. Hebt u het helemaal
alleen uitgevoerd?
Helemaal alleen, ja. Als een soort marathon van de sculptuur.

1

Chris Yperman: schrijfster van Een heel klein scheepje en Zon op de weg.
Tentoonstelling ‘Trois sculpteurs: César, Roel D'Haese, Tinguely’, juli-september 1965, Musée
des Arts Décoratifs, Parijs.

Streven. Jaargang 19

757

Het is een punt van eer?
Dat speelt daar ook in mee, ja. Ik doe dat alleen, ik kan dat alleen. Ik doe heel graag
dingen die... Toen ik klein was bijvoorbeeld, kon ik tot 60 km op een dag lopen heel
alleen; enfin ‘lopen’, ‘gaan’ zeggen we in 't Vlaams; 60 km heel alleen, en daar had
ik een groot plezier in. En daar vindt ge ook wat van terug in mijn beeldhouwwerk.
Dat daar niemand iets mee te maken heeft; niemand moet daar aankomen vóór dat
het helemaal af is.

Dan is het helemaal Roel D'Haese. Vanaf de conceptie...
Tot de uitwerking. Natuurlijk heeft dat alleen voor mij waarde. Ik begrijp goed dat
iemand anders dat totaal idioot vindt; dat hij zegt: ge kunt evengoed een schetsje
maken op papier en dat door iemand anders laten utvoeren. Dat neem ik allemaal
aan, maar voor mij kàn het niet, enfin. Ik kan daar niet buiten; ik word al ziek als
een ander er zijn vingers aan steekt. Dat is trouwens één van de dingen waarom ik
Miehei-Angelo zo bewonder. Niet wàt hij gemaakt heeft, dat blijft me tamelijk vreemd,
maar zijn manier van doen en zijn manier van leven in de wereld en dat hij zelfs
naar Carara ging, die blokken daar uitzoeken. Ik begrijp dat heel goed.

U hecht dus veel belang aan het ambachtelijke.
Téveel, denk ik.

Teveel? Denkt u dat dit u remt in het creatieve proces?
Welja teveel omdat... als ik nu denk... als ik er niet meer tussen kwam, als ik alleen
de wasvormen maakte en het gieten aan anderen overliet (ik zal daar toe komen,
ik moet daar toe komen, ik zou mij doodwerken als ik zo voortdoe), wel, het werk
zal er daarom niet minder goed om zijn, zeker niet. Maar ik denk dat ik het persoonlijk
nodig gehad heb om door die weg te passeren.

Nodig gehad heb. Hoe oud bent u nu?
Van '21 ben ik. Dat is 45.

Nodig gehad heb, betekent dat, dat u, ook als mens, in een ander
levensstadium gekomen bent?
Ja, ja, absoluut. Ik heb daar twintig jaar in St. Genesius Rode gewoond en nu ben
ik daar weggegaan. Ik weet heel goed dat ik dat voor een jaar of drie-vier niet zou
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gekund hebben. Ik heb altijd gedacht dat ik daar mijn hele leven zou moeten leven,
enfin, bij manier van spreken.

Rond je veertigste jaar ga je plotseling vaststellen dat je niet jong meer
bent. Heeft dat ook een rol gespeeld?
Misschien wel. Ik heb daar zeker aan gedacht en dat heeft een rol gespeeld zoals
dat in het leven van elke mens een rol speelt, dat is normaal.
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Het feit dat u dit ruiterbeeld gemaakt hebt op dàt moment, is dat
misschien een uitdaging aan uw jeugd geweest?
Nee, een uitdaging aan de jeugd is dat niet geweest hoor! Dat is zoiets waar iedere
beeldhouwer mee in zijn kop loopt, een ruiterstandbeeld. Dat begint al vanaf het
ogenblik dat ge het eerste ruiterbeeld ziet. Ik denk dat dat iets is dat vele jongens
tot het beeldhouwen brengt. Weet ge, ik heb daar nooit een tekening voor gemaakt.
Geen enkele. Ook van schrik om er naast te lopen met voorstudies en zo. Maar dat
heb ik mijn hele leven meegesleurd, dat ruiterstandbeeld.

En nu bent u er vanaf?
Nee, ik weet niet of ik er vanaf ben. Misschien maak ik er nog twintig, dat weet ik
allemaal niet. Maar er komt een moment dat uw idee ineens realisabel wordt, dat
ge het maakt, en misschien is dat het einde van uw jeugd: het feit dat ge het gaat
doen in plaats van er alleen maar aan te denken als aan iets dat zou kunnen gedaan
worden.

U hebt er geen tekeningen voor gemaakt. Hoe begint u dan aan zo'n
werk?
Hewel, met de poten, hé! Direct met de poten. Eerst de achterpoten en dan zo het
lichaam en dan de voorpoten, en dan de kop eraan en tenslotte de ruiter er op,
enfin, gelijk.... het is een beetje pittoresk om te zeggen.... gelijk een schrijnwerker
een tafel maakt.

Het is dus moeilijk om, tijdens de uitvoering, iets aan het werk te
wijzigen?
Nee, ge kunt daar altijd aan veranderen. Ge maakt eerst die poten hé, de achterpoten
bijvoorbeeld en ge giet ze en ge zet ze op een stuk hout, op een blok, opdat ze
zouden kunnen rechtstaan en ge zegt, bon, ik ga dat zo doen of ik zet die poten
een beetje meer zo, of dát staat er teveel. En dan kunt ge altijd, voordat ge gaat
solderen, heel wat veranderen. Eigenlijk meer dan iemand die bijvoorbeeld boetseert
in aarde.

Dat begrijp ik niet heel goed.
Wel, kijk, als ge in aarde gaat boetseren, dan hebt ge die poten en ge kunt daar
niets aan veranderen of ge zoudt heel dat aarden getrekje met al die armatuur en
heel dien bazaar moeten afbreken. In brons is dat niet het geval. Ge neemt een
zaag en ge snijdt die poot af en ge verzet hem en ge soldeert hem weer. Er is geen
mens die dat kan zien.
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Dan moet u vooraf vrij goed weten waar u naartoe gaat.
Heel goed ja,

Het zit dus in uw geest.
Het zit niet helemaal in mijn geest; 't is daarom, zoals ik zeg, dat ik geen tekening
maak. Ik denk slechts aan wat ik onmiddellijk realiseer. Dus ik maak die poot en ik
denk niet aan de rest. Ik denk aan het stuk waaraan ik werk, want als ik op voorhand
begin te denken geraak ik het kwijt. Dan wordt het té veel dat ineens moet gedaan
worden en dat ge een plaatsje moet geven in uw hoofd. Dan wordt het een reuze
werk.
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Er is niet alleen de sculptuur, er zijn ook de tekeningen. In een ander
2
interview hebt u eens gezegd: er is een periode dat ik het beu ben te
beeldhouwen en dan kan ik alleen maar tekenen. En dan ben ik het
tekenen weer zat en moet ik terug naar het beeldhouwen . Kan ik daaruit
concluderen dat beeldhouwen en tekenen twee aparte facetten zijn in
uw werk?
Ge moogt gij daaruit concluderen wat ge wilt.

Hangen deze twee facetten voor u samen?
Jaja, dat hangt samen. De meeste beeldhouwers die tekenen beeldhouwwerk zoals
ze 'n plan maken van een huis. Dat doe ik nooit, nooit, nooit. Ik heb nooit een
tekeningetje gemaakt van een beeld of van een detail. Dat doe ik niét. Als ik iets
teken dan is het met een stuk krijt op de grond; maar dan echt gelijk de timmerlui,
gelijk de schrijnwerkers. Zo van: dat moet dáár komen en dat daaraan. Maar dat is
alles enfin. Maar ik ben zeker diezelfde mens die teken en diezelfde mens die
beeldhouwt. Ten andere als ge dat ziet, dan bemerkt ge dat het niet anders kan of
het is het werk van dezelfde mens. Gewoonlijk misbruiken ze het tekenen om, ja,
om plannen te maken, om architect te spelen in de sculptuur. Maar nog eens, ik
heb daar niets tegen dat iemand dat doet. Ik bedoel, ik heb geen theorieën, noch
over beeldhouwen, noch over tekenen of hoe het moet of niet mag. Voor mij is
iedereen totaal vrij tot en waar hij wil. Maar ik neem dan de vrijheid voor mij om het
niet aan te nemen; om te zeggen: nee, dat heeft er voor mij niets mee te maken.
Maar hoe het moet, dat weet ik niet.

De meeste van uw tekeningen hebben zeer literaire titels.
Ja, dat kan wel.

Liggen die titels aan de oorsprong van de tekening?
Nee, de titel komt altijd daarna, in alles.

U begint dus te werken zonder titel-idee.
Ik kan maar weten hoe het zal heten als het werk af is.

En weet u bij een tekening ook niet waar u naartoe gaat?
Dat weet ik absoluut niet. Met een sculptuur weet ik dat soms wel.
2

Interview met Karel Geirlandt voor de Vlaamse Televisie, programma ‘Atelier’, februari 1960.
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U hebt vroeger een korte periode in hout gewerkt. Hoe bent u naar het
hout gegaan? Uit een soort onvoldaanheid over ander materiaal?
(lange stilte) Ik kan het niet meer heel juist zeggen hoe ik in het hout geraakt ben;
ik weet nog hoe ik eruit raakte, maar niet meer hoe het begon. Een soort
onvoldaanheid, ja. Een soort goesting om in hout te werken. Ik had dat vroeger
gedaan, dat was mijn eerste stiel. Het is de enige stiel die ik geleerd heb, die ik goed
ken; het andere, dat heb ik allemaal zelf moeten leren. Het is een stiel die ik nog
zou kunnen: op meubels sculpteren en zo, Louis XIV en al wat ge wilt. Ik kàn dat.
En soms hebt ge daar zo'n nostalgie naar. Ik heb al dat gereed-
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schap nog en dat ligt daar allemaal en dan zeg ik, au fond, waarom doe ik daar niets
mee? Ik denk dat dat zo begonnen is. Ik zoek daar geen speciale reden voor.

Hoe bent u er uit geraakt? Dàt weet u dus.
Hewel, ik ben eruit geraakt omdat ik op een moment iets gaan doen ben dat helemaal
niet meer voor hout geschikt was. Hoe heet dat werk weer?.... L'Enflure heet dat.
Dat is zo'n zakvormig wezen met twee benen en met dat stokje dat zo achter zijn
Achillespezen geschoven is; een wreedaardig stuk. Als dat gedaan was dan dacht
ik: dàt kunt ge eigenlijk beter in brons doen, zoiets. Dat is veel simpeler als ge dat
in brons gaat doen en zo ben ik terug naar het brons gekomen.

En sindsdien niet meer de behoefte gehad om in hout te werken?
Maar dat komt terug. Dat weet ik, dat zal nog wel terugkomen.

U hebt ook in steen gewerkt. Waarom hebt u dat opgegeven?
Precies omdat ge daarin niet kunt doen wat ge in brons doet. Ge zijt daar veel meer
gebonden aan de materie dan in brons. Ik bedoel voor wat de
uitdrukkingsmogelijkheden betreft. Als ik zeg dat ik teveel aan de stielkant gezeten
heb.... Ik denk, eigenlijk het meest normale is dat ge werkt in aarde. Dat is ook het
moeilijkste en daarom wordt daar zo weinig goeds in voortgebracht. Hoe moet ik
dat zeggen: daar wordt ge door de materie niet geholpen. In steen of in hout of in
brons, daar helpt de materie u omdat ze eigen wetten stelt en door die wetten hebt
ge toch een zekere discipline. Terwijl aarde, dat is een wagen zonder stuur, dat rijdt
naar alle kanten. Maar ik hoop altijd dat ik er eens zal toe komen te kunnen werken
aan iets waar geen stielkennis voor nodig is.

Dus opnieuw een uitdaging aan uzelf?
Ik weet niet hoor! Ik denk dat als een mens lang genoeg leeft, ik zal niet zeggen
dat hij dan volmaakter wordt, maar toch dat hij dan al die dingen door is die ge
zogezegd moet kunnen in de wereld. En als dat dan allemaal voorbij is, dat ge dan
écht beeldhouwer zijt. Alleen nog kunstenaar en dat ge u van al de rest niets meer
hoeft aan te trekken.

Hoe staat u tegenover een beeld dat af is?
Hewel, daar zie ik niets meer van. Ik zie dat maar als ik dat een jaar of twee, drie
daarna ergens kan terugzien buiten mijn atelier. Als het af is, dan zie ik het niet
meer. Ik kan er nog naar zien zolang ik eraan bezig ben, maar als het er staat, dan
is het iets dat voorbij is. Dan heb ik er niets meer aan. Ik kan zelfs niet zien of het
goed of slecht is.
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Dan kunt u het ook niet vernietigen?
Ik ga nooit zover. Ik moet niet vernietigen, want ik laat het zover niet komen. Ik laat
het dan onderweg ergens zitten, als het nog in was is.
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U hebt Brancusi ooit eens ontmoet.
Ja, één keer. Maar ik heb ongelijk gehad. Ge moet niet naar de mensen gaan als
ze zo oud zijn.

Was het een ontgoocheling?
Ja. Hij was een vervelend oud mannetje geworden voor wie er maar één beeldhouwer
op de wereld bestond, dat was Brancusi. Al de rest was niets en er zouden ook
geen beeldhouwers meer komen. Die indruk had ik.

Was dat een soort pelgrimage?
Och nee. Als ge jong zijt, dan denkt ge altijd dat, wanneer ge de mens zelf ontmoet,
dat ge er dan meer gaat aan hebben. Maar het is het tegenovergestelde.

U had toch veel respect voor het werk van Brancusi?
Ik heb er nog veel respect voor. Ik loop er niet meer zo mee op zoals vroeger maar
ik heb er heel veel respect voor.

In welk opzicht is hij voor u belangrijk?
Vroeger vond ik hem belangrijk voor werk als Le Phoque, maar nu hou ik meer van
die houtsculpturen die daarvóór gekomen zijn: Le roi nègre, dat vind ik heel mooi.

U bent persoonlijk bevriend met Ypoustégui.
We zijn vrienden.

Staat het werk van Ypoustégui in hetzelfde klimaat als het uwe?
Nee, zeker niet. Bij hem is alles overdacht, beredeneerd. Ik geloof dat we antipoden
zijn. Maar die histories van klimaat hé. Gaat dààr ook mee beginnen. Mij
rangschikken ze altijd onder de expressionisten. Er is geen artist die het meer tegen
de expressionisten heeft dan ik.

Waarom?
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Ik weet het niet. De Vlaamse expressionisten bijvoorbeeld, daar word ik ziek van.
Ik zou hun werk in mijn kot niet willen hebben, nog voor niets niet. En hoe meer
afstand we er van nemen, hoe belachelijker en hoe provincialer die werken worden,
hoe meer blijkt dat het een streekkunst is. Voor mij zijn dat geen grote meesters
geweest.

U kunt toch hetzelfde zeggen van de Duitse en de Skandinaafse
expressionisten.
De Duitsers gaan toch veel verder, vind ik. De Skandinaafse schilders, daarmee
ben ik akkoord, dat is ook veel meer streekkunst. Maar bij de Duitsers, enfin volgens
mij, ik vind dat dààr de expressionisten zitten, dat vandaar het expressionisme komt.
Hier is dat zo een Vlaamse aanpassing geweest zal ik maar zeggen. Neem nu op
een ander vlak bijvoorbeeld Magritte. De surrealisten die komen ook niet van hier.
Maar Magritte dat is nu een échte surrealist. En ik zeg dat zonder bewondering,
want ik hou er niet van, ik zie er dus nog klaarder in dan een bewonderaar.
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Er zijn wel eens critici geweest die uw werk als surrealistisch hebben
willen zien.
Dat weet ik niet en indien het gebeurd is, is dat net zo verkeerd als indien ze mij
onder de expressionisten zouden willen rangschikken.

U hebt een grote bewondering voor Jeroen Bosch. Zou er een verband
kunnen gelegd worden tussen de geest in het werk van Bosch en in het
uwe?
Laat me zeggen dat ik het hoop. Heel pretentieus zou ik het kunnen uitleggen, dat
die geest van mij iets parallels heeft met de geest van Bosch, maar het is niet de
geest van Bosch, zeker niet. Want ik begrijp van Bosch niet veel. Ik hou daar enorm
veel van, maar zeggen dat ik het weet en dat ik het versta en dat ik het beter voel
dan andere mensen, dat is niet waar.

Alleszins deelt u met Bosch zijn sarcastische humor.
Ja, ja. Dat is zeker waar. Maar zoek daar geen bedoelingen achter. Ik weet niet wat
mijn bedoelingen zijn. Ik hoop van daar mettertijd toe te komen, bedoelingen te
hebben. Soms heb ik dat wel. Maar kom, ik herhaal te veel dingen die ik altijd gedacht
en gezegd heb en die nu niet meer waar zijn. Want met de Song of Evil had ik
bedoelingen. Teveel zelfs. En met The happy violin en met Ulysses en zo, ja, daar
heb ik allemaal bedoelingen mee gehad. Maar niet op voorhand, hé! Terwijl ik er
aan bezig ben, komen daar dingen in en dan zeg ik: als ge dat nu zo doet, dan zoudt
ge aan de mensen kunnen zeggen dit of dat, en dan zeg ik dat niet. Dat hoeft niet.
De Song of Evil was bijna een manifest.

Een manifest dat wàt bedoelt?
Ik kan dat wel verklaren. Het is het kwade.... hoe moet ik dat zeggen.... de grootste
vijand van de mens is de mens zelf. Het kwaad komt niet van buiten ons, het kwaad
zijn wij, Ja ja, wij zijn het kwaad. De blanken nog meer dan al de andere rassen,
denk ik. En daar geloof ik dat James Baldwin gelijk heeft wanneer hij zegt dat de
duivel in de blanke is en dat de blanke de wereld beheerst omdat hij slechter is dan
de anderen. Ik geloof dat dat waar is.

En waarom zou de blanke slechter zijn dan een ander ras?
Waarom? Omdat hij het is. Als ge de wereldbol neemt, dan ziet ge Europa: dat is
zó groot. En die van Europa zijn naar Amerika gegaan en hebben daar iedereen
uitgemoord, tot de laatste. En nu is het de blanken hun manier van doen die op alle
gebied primeert over de hele wereld; maar er is maar één manier om ze klein te
krijgen en dat is hun methoden over te nemen. Ik heb geen complexen omdat ik
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blank ben, hoor! Ik ben niet beschaamd omdat ik geen neger ben. Dààr zit het niet.
Totdaar ben ik geen progressist, dat vind ik belachelijk, maar ik geloof wel dat het
waar is dat wij kwader zijn dan alle andere rassen.

Heel deze filosofie steekt in ‘The song of Evil’. Dat hebt ge dus heel
bewust gedaan?
Beslist, heel bewust.
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Is dat ook het geval met ‘The happy violin’?
Dààr is het de dood, en het leven in de dood en de dood die in ons is zoals het
kwaad is ons is. Maar de dood is geen kwaad.

De dood is een gelukkige oplossing?
Ik denk zeker en vast dat de dood een gelukkige oplossing is. Dat het de enige
oplossing is.... dat het het enige mogelijke einde is. Nu beginnen ze in Amerika te
spreken van ons te diepvriezen en ons mettertijd te laten terugkomen. Maar daarvoor
moet ge weeral blank zijn om tot zulke enormiteiten te komen. Wie weet realiseren
ze het niet allemaal, hé. Dan gaat heel de wereld vol Frankensteins lopen. Dan zal
het nóg veel erger worden dan nu. Het is gewoon omdat ze geen verbeelding genoeg
hebben om het leven dat ze nu hebben, zo uit te bouwen, dat als uw tijd gekomen
is, ge het kunt afstappen en zeggen: voilà, het is toch iets geweest.

Hoe ziet u de evolutie van de plastische kunst? Veel kunstenaars en
critici menen dat we het einde beleven van de traditionele kunstvormen,
dat we naar een volledige integratie van alle kunsten gaan.
Dat is toch larie! Ik was heel anti-abstract vroeger en ik heb zo vaak gezegd: voelt
ge niet dat het abstracte voorbij is en dat er iets anders gaat komen? Zo vroegen
me dan wat. Maar dat wist ik ook niet. Ik ben geen profeet, maar ik voelde in alles
dat de abstractie dood was. En toen is de Pop-Art en wat-weet-ik-allemaal gekomen.
Maar dat de zuivere schilder- en beeldhouwkunst op haar einde loopt, dat geloof ik
niet.

Men spreekt toch van een totale kunst waar architectuur, schilder- en
beeldhouwkunst tot één geheel zouden versmelten.
Ik vind dat heel touchant, dat mensen zulke dingen vertellen. Maar het is zuivere
larie. Die integratie, die heeft bestaan en zij denken er niet aan. We hebben
daarstraks over het boeddhisme gesproken. Ge hebt van die boeddhistische tempels
die als tempel, als gebouw helemaal sculptuur zijn. Eén grote sculptuur waar al die
andere sculptuurtjes ingewerkt zijn en als ge daar dan nog de klank van de gong
gaat bijdenken dan zegt ge: bon, maar dààr was het. En wat zien we nu? Ze maken
van die appartementsgebouwen waar ze elke mens gelijk een fiche-systeem in zo'n
dingetje steken en dan gaan die dromers zeggen dat er geen beeldhouwers of geen
architectuur meer zou bestaan, gaan ze één geïntegreerd ding maken. Het is
misschien juist omdat ze de mensen in die konijnekoten steken, dat zij van deze
dingen nu gaan dromen. Maar ze zijn er nooit zover vanaf geweest als nu. Het is
alsof ge zoudt zeggen: die vent kan geen schilder worden, want hij heeft een wagen,
hij heeft televisie, want dit, want dat. Dat is toch te dwaas om los te lopen. Zou een
schilder dan alleen maar een kleurtje geven aan een muur? Het is dat niet wat de
mensen doet schilderen. Wat de mensen doet schilderen, dat ziet ge het best bij
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de naieve schilders. Bekijk het werk van de douanier Rousseau. Wat doet hij?
Vertellen. En daar geloof ik aan, dat doet een mens, vertellen. Hij vertelt die dingen
die hij graag zou zien of waar hij van droomt. Díe uitbeelden, dat is zo oud als de
wereld. Ik zie niet in waarom dat zou veranderen.
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U vertelt dus ook in uw beelden?
Dat zal wel. Van langsom meer, ja.

U hebt vroeger geschilderd.
Ja ja, maar niet lang. Ik kan niet schilderen, ik word daar zot bij. Ik ben daar veel te
ambachtelijk voor. Ge wordt daar moe van en het is allemaal zenuwen-werk; ik kan
er niet tegen.

Uw schilderwerk was figuratief?
Ja, ja.

U bent ermee opgehouden omdat schilderen niet ambachtelijk genoeg
was; maar u tekent toch?
Ja, maar daar kan ik niet buiten. Daarbij is tekenen iets heel anders dan schilderen.
Bij tekenen moet ge niets berekenen of zo. Ge neemt gewoon een blad papier en
een potlood en ge begint maar. Enfin, dat is heel moeilijk uit te leggen.... Tekenen
geeft mij niet op mijn zenuwen; het is eerder een ontlading dan een spanning. Terwijl
schilderen, dat is een en al spanning. Het komt misschien omdat ik het nooit gedaan
had en dat daardoor de inspanning te groot was.

U woont nu aan zee en er is dus wel een groot verschil met de natuur
waar u vroeger middenin woonde. Heeft dat geen grote aanpassing
gevergd?
Ik heb meer plezier van de natuur nü dan toen ik erin woonde.

De natuur is voor u belangrijk?
Heel belangrijk, ja. Nu zíe ik de bomen, ik onderga ze niet meer, ik zie ze, omdat ik
er geen meer rond mij heb. Als ik er nu terug zie, dan zíe ik ze. Enfin, ik hou enorm
veel van bomen. Ten andere, mijn kot staat altijd vol bloemen. Overal, waar ik werk
en zo. Maar aan de bomen heb ik eigenlijk nü meer dan toen ik er middenin zat.
Maar de zee, dat is niets definitiefs, hoor! Misschien ben ik hier binnen zes maand
weg, ik weet het niet.

De zee betekent dus niet hetzelfde als de bomen?
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Och, de zee is iets heel anders. De bomen veranderen maar met de seizoenen en
de zee verandert alle dagen.

De bomen en de natuur zijn wel erg inherent aan uw werk, zeker aan
uw tekenwerk.
Ja, ja. Heel zeker.

Is de zee aanwezig in de tekeningen die u hier gemaakt hebt?
Ja. Maar de zee heeft altijd een rol gespeeld in mijn tekeningen. Maar de mensen
zien dat niet of ze weten het niet.

Hoe is het element zee dan in uw werk gekomen?
Zo maar. Bij Van Hoeydonck komen er wel planeten in zijn werk en hij is er
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toch nooit geweest. Ik ben vroeger nooit aan zee geweest maar ik heb er altijd wel
van gedroomd ergens aan water te wonen. Maar ik had gedacht aan een stroom of
aan een meer. Misschien in Finland of zo.

Is het noodzakelijk dat ge in een bepaald milieu leeft om te kunnen
werken?
Och, nee. Ik heb geen milieu nodig. Ik zou best weg kunnen uit Vlaanderen. Ik zit
al aan de ‘border’. Van het ogenblik dat ik de plaats heb en het gerief, kan ik werken.

En de stilte.
Ja, ja, de stilte. Dat ze me gerust laten. Ik moet alleen zijn. Liefst teken ik op een
hotelkamer. Ik heb heel mooie tekeningen gemaakt op mijn kamer te Parijs destijds.
Ik kan veertien dagen naar Parijs gaan tekenen en mijn neus niet buiten steken.
Parijs interesseert me niet als dusdanig. Maar als ik daar dan ben, dan teken ik.

Leest u veel?
Ja, vooral romans.

Buitenlandse literatuur?
Ja, bij voorkeur Engels, maar zonder speciale belangstelling voor een genre.

Waarom?
Ik weet het niet. Of tochlAls ge een vertaalde roman leest en ge ziet daarna het
origineel! De eerste Engelse roman die ik gelezen heb was On the road van Kerouac.
Ik heb die eerst in het Frans en dan in het Engels gelezen. Zelfs dààr waar ge op
een bladzijde maar de helft verstaat hebt ge nog meer met die halve bladzijde in
de originele taal dan met de hele bladzijde in vertaling. En zo ben ik van mijn complex
afgestapt dat ik geen Engels ken en ben ik Engels gaan lezen.

Is het voor u belangrijk dat ge romans leest?
Wel, ik denk dat ik niet verstandig genoeg ben om andere dingen te lezen dan
romans en gedichten.
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U hebt zelf een rijke verbeelding: houdt u ervan in de wereld van iemand
anders te treden?
Ja, ik ga graag uit mijn wereld weg.

Speelt de muziek een rol in uw leven?
Wel, ik zou altijd heel graag zelf muziek beoefend hebben maar ik heb ongelukkig
geen muziek geleerd. Ik heb wel een tijd akkordeon gespeeld, ook een tijdje leren
trompet spelen, een tijd fluit gespeeld, maar ik kan niet spelen. Maar de muziek
speelt wel een grote rol in mijn leven, al ben ik dan geen speciale kenner. Laat me
zeggen dat ik geen platenspeler ben. Ik zou liever zelf een instrument bespelen. Ik
heb zelfs ooit een viool gemaakt van een klomp. En ze speelde nog ook, heel mooi.
Dat passioneert me wel om zo'n dingen te doen. Maar ik kan geen viool spelen.
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Er liggen hier anders nogal wat platen. Van Donovan, zie ik.
Ja, maar dat is Chris ook. Mondmuziek, dat speel ik.

Schrijft Chris (Yperman) nog op dit ogenblik?
Dat moet ge aan haar vragen. Daar kom ik niet tussen.

U werkt dus ieder apart. Is er geen wederzijdse beïnvloeding?
Niet dat ik denk, nee. Ik denk niet dat dat zoveel veranderd is sedert ik met Chris
ben. Maar het helpt mij wel. Ze maakt mij het leven veel gemakkelijker. Ze laat mij
gerust en ik laat haar zoveel mogelijk doen. Misschien denken we niet hetzelfde
over de meeste dingen maar we laten mekaar met rust en we hebben weinig grote
conflicten, althans geestelijke. En dat is een heel aangename atmosfeer. En wat er
ook is, dat ze heel goed het huishouden doet. Zonder dat ge er u rekenschap van
geeft. Dàt vind ik heel aangenaam. Ze zal bijvoorbeeld nooit poetsen als ik in huis
ben, nooit aan de afwas bezig zijn. Ze doet het precies allemaal als ik er niet ben.
Het lijkt alsof niemand het doet, dat het vanzelf gedaan wordt.

En vindt u dat belangrijk?
Ja, heel belangrijk. Er zijn maar twee mogelijkheden. Ofwel gaat een artist alleen
wonen op een atelier of een zolderkamer omdat hij denkt dat de buitenwereld hem
belet te werken ofwel geraakt hij aan een levensgezel of levensgezellin waarmee
het werken wel mogelijk wordt. Ik geloof niet dat een artist absoluut in de
eenzaamheid moet gaan zitten. Maar ik kan mij wel heel goed voorstellen dat ik met
sommige mensen onmogelijk zou kunnen werken. Dat ik ze er ofwel zou uitgooien
ofwel dat ik het zou afstappen.

Wie is volgens u de belangrijkste beeldhouwer van de eerste helft der
twintigste eeuw?
Dat weet ik niet.... Misschien Picasso.

Als beeldhouwer?
Vooràl als beeldhouwer. Hij is een groter beeldhouwer dan hij schilder is. Voor mij
is Picasso in de eerste plaats een beeldhouwer en graficus en veel minder een
schilder.
19 februari 1966
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Erwin Piscator
1893-1966
C. Tindemans
Reeds tijdens zijn leven was de Duitse regisseur Erwin Piscator erin geslaagd rond
zijn naam een legende te vormen. Nu zijn leven op 30 maart werd afgesloten, blijft
echter meer over dan verschaalde roem. Hij schreef een lijvig hoofdstuk in de
theatergeschiedenis; wat hij gewild en wat hij bereikt heeft, behoort onvervreemdbaar
tot het blijvende uit deze eeuw. Zijn naam dekt een idee, een stijlbegrip, een visie
op het medium van het theater, die meer zijn geweest dan een tijdsgril, een vlug
verwelkt nieuwtje. In alles wat hij heeft gerealiseerd - en bijgevolg ook in de even
talrijke mislukkingen uit zijn lange loopbaan - valt een gerichtheid op te merken en
een engagement dat verder heeft gemikt dan alleen maar op stijl of het goedkope
knaleffect van één enkele genoeglijke avond. Het zou een vergissing zijn, in hem
alleen een vertegenwoordiger te zien van een heroïsche periode, veilig ver weg in
de jaren twintig, toen toneel en maatschappelijke houding één enkel streven
uitmaakten, toen revolutionaire droom en artistieke daad in staat bleken om zowel
esthetische als maatschappelijke wetten aan te tasten. Het internationale theater
van nu houdt van deze wilde Piscator veel meer over dan alleen een vergeeld begrip
uit een afgeschreven verleden. Ondanks het verzet dat ook nu nog - ook bij ons tegen zijn geobsedeerde en ongenuanceerde zelfinzet bestaat, zijn zijn kracht en
de norm van zijn kunnen en willen definitief opgegaan in het beste van wat het
hedendaagse theater te bieden heeft.
Bewogen is zijn biografie alleszins. Geboren in 1893 te Ulm, is hij reeds vóór de
eerste wereldoorlog volontair bij het Münchener Hoftheater, terwijl hij tegelijk tekenend voor de weetgierigheid die nog tast naar een bestemming - aan de lippen
hangt van Artur Kutscher, de Münchense theaterprofessor. Opvallend is zijn
acteursscholing echter niet, zodat hij in zijn levensbericht terecht kan schrijven:
‘Meine Zeitrechnung beginnt am 4 August 1914’. De oorlog - twee jaren loopgraven
in de buurt van Ieper - leert hem literatuur en kunst zien door een andere bril. Als
leider van een fronttoneel speelt hij banaal tuig als De tante van Charley, maar
tussendoor schrijft hij gedichten waarin de eerste pogingen opduiken tot politieke
beïnvloeding, wat hem in 1918 tot Soldatenrat doet promoveren (in Hasselt). Hij
krijgt contact met Pfemferts Aktion, met dada, met Walter Mehring en diens
grootstadslyriek, met Richard Hülsenbeck, met Georg Gross, met Wieland Herzfelde.
Deze namen tekenen
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Piscator en zijn toekomstige werkkring. Dada keert zich al dadelijk tegen het
expressionisme, de verhitheid en de kreet worden tegengegaan met een grillige
koelheid; de sentimentswentelingen worden aangepakt met een rationele revolte.
Zakelijkheid drukt het gevoel weg. Deze oorlogsgeneratie verwerpt de schreeuwerige
frasen en komt op voor actie en agitatie; ze wil hard zijn, sec, maar vooral zinvol,
belangrijk, onmiddellijk en zonder omzien naar wie of wat ook. De literaire
werkstukken van het expressionisme worden weggelachen en deze jonge
beeldstormers scharen zich ernstig en onverzettelijk achter de rode vlag. Het
Russische voorbeeld van 1917 werkt inspirerend en de politiek-maatschappelijke
situatie staat bij iedereen op de voorgrond. Van de aanvang af toont Piscator zich
een der hardnekkigsten in dit opwindende spel dat strenge ernst wil zijn.
Na een kort verblijf te Königsberg - de naam van zijn troepje, Das Tribunal, is
méér dan een goedkoop signaal - is hij in 1920 te Berlijn als leider van het
Proletarisches Theater en onmiddellijk begint zijn invloed op het moderne theater
vaste vorm te krijgen. Het is trouwens merkwaardig hoe weinig er in de volgende
jaren nog aan de basis van zijn theateractiviteit geretoucheerd zal moeten worden,
ook al zal de vormgeving in efficiëntie blijven groeien. De opzet is: het verspreiden
van politieke ideeën. Hij doet dat door middel van georganiseerde spreekkoren in
de stijl van een Lenin-manifest, waarvoor hij arbeiders aantrekt die niet als acteur
zijn geschoold. Hij wil afrekenen met de conventionele sleur, die het al te mooidoende
theaterbedrijf, ook dat van Max Reinhardt, tot een aangename bezigheid heeft
gedegradeerd. Voor de critici, die het esthetiserende tijdverdrijf op het theater nog
steeds voort willen spelen, is dat van meet af aan duidelijk en dus een reden tot
principieel afwijzen en bevechten.
De innerlijke oorzaak van Piscators bedoelingen ligt vanzelfsprekend dieper en
in de vele historische controversen is zijn eerste preoccupatie geleidelijk op de
achtergrond geraakt. De theatrale oplossingen die Reinhardt voor zichzelf had
uitgedacht om zijn persoonlijke opvatting van het theater te realiseren, waardeerde
hij. Maar zijn voorstelling van de functie van een eigentijds theater lag volkomen
anders. Het theater mag voor hem geen troeteloord zijn van de mooie schijn en het
verrukkelijke alsof; het dient een daadwerkelijke invloed uit te oefenen op de
actualiteit, niet in de banale vorm van verkleurde of gekleurde informatie, maar in
de essentiële gestalte van een uitbeeldingsforum waarop de eeuwige en dus ook
actuele noden en behoeften, zorgen en verlangens, dromen en realiteiten van de
mens aanschouwelijk worden gemaakt. Niet om deze dromen en realiteiten alleen
maar zo fris en pakkend mogelijk te laten zien, maar om er een les uit te trekken
die ook na het theaterbezoek een inhoud en een betekenis blijft bewaren voor de
dagelijkse inrichting van leven en maatschappij. Piscator wenst een bewustwording
van zijn toeschouwers en via zijn voorstellingen een beslissende invloed op de
wereld. Daarom richt hij zich niet uitsluitend tot de denkbaar ideale kijker, maar in
de eerste plaats tot dat soort van medeburgers van wie hij alvast weet dat ze in het
bestaande bestel, volgens zijn eigen politieke overtuiging, niet aan hun trekken
komen. Het Proletarisches
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Theater is dan ook bewust een didactisch centrum: het theater is hier een
voorwendsel tot maatschappelijke actie. Het esthetische en artistieke moment wordt
op geen enkel ogenblik als onbelangrijk beschouwd, maar het dient ondergeschikt
te blijven aan de effecten die via ontroering en ervaring naar het volle leven moeten
worden overgedragen.
Piscators regiewerk richt zich bijgevolg van de aanvang af exclusief op het
uitdenken van die technische, instrumentale finesses die de grootste resultaten
kunnen garanderen. Wanneer hij in jarenlang volgehouden experimenten een
theatercredo ontwikkelt vanuit de technische mogelijkheden van het theater en de
wereld daarbuiten, dan tast hij ergens wel de vertrouwde esthetische werkwijze aan,
maar principieel wijkt hij geen duimbreed af van de fundamentele visie op zijn
activiteit als theatermens. Dat hebben de critici, wier talent in het toenmalige Berlijn
nochtans bewonderenswaardig was, niet zonder meer geslikt. Het minste dat we
thans over hun houding tegenover Piscator kunnen zeggen, is dan ook dat ze hem
beter hebben begrepen dan hun harde oordelen ons thans toelaten uit te maken;
zij beseften wel degelijk dat zijn revolutionaire aanpak van de bestaande conventies
iets anders bedoelde dan alleen maar een plotselinge stilistische vernieuwing. Hun
reactie was al evenzeer door een politiek-maatschappelijke overtuiging
geconditioneerd als Piscators impulsen zelf. Dit mag ons echter niet blind maken
voor de onlogische vonnissen die over zijn theaterstijl zijn uitgesproken. Wat de
kritiek geleerd had te dulden, toe te juichen en zelfs te eisen van de naturalistische
auteurs: het maatschappelijke engagement in de thematiek van een alles bij elkaar
brave, traditionele kamer-burgerlijke dramaturgie, werd afgewezen wanneer Piscator
deze zelfde visie ook in de montering probeerde te creëren. Het is een strijd geweest
die hij nooit volledig tot een goed einde heeft gebracht, en eerst in onze dagen zien
wij langzaam die dramaturgische vormen zich ontwikkelen waarvoor Piscator reeds
in de jaren twintig de adequate vormgeving heeft uitgedacht en toegepast. Ook deze
overweging brengt ons tot de erkenning van Piscators onloochenbare betekenis
voor het theater van de 20e eeuw.
Uit de uitvoerige documentatie die ons over deze periode ter beschikking staat,
weten we wat Piscator precies allemaal heeft uitgespookt om zich het bijna unanieme
onbehagen op de hals te halen dat hem zijn leven lang even trouw heeft begeleid
als de ene financiële ramp na de andere. (Uitzonderingen in de kritiek vormden de
raadselachtige Alfred Kerr, die onder de indruk kwam van Piscators conceptie, maar
er de causale factor van afwees, en natuurlijk ook de marxistische Herbert Jhering,
de intelligente analist die Piscator herhaaldelijk op ideologische ontsporingen heeft
gewezen en daardoor veel heeft bijgedragen tot Brechts doordenken van Piscators
intenties).
In 1923 regisseert Piscator aan het Centraltheater stukken van M. Gorkij, R.
Rolland en L. Tolstoj, met een steeds zeldzamer wordend respect voor de
dramaturgische structuur van deze repertoirestukken. Geen enkele regie verloopt
echter volgens een vast principe; elke vertoning is een gelegenheid tot nieuwe
experimenten. De doorstromende handeling wordt constant onderbroken door wat
Piscator ‘Dokumentation’ heeft genoemd, meestal speciaal voor
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dit doel vervaardigde filmfragmenten (cineast doorgaans Curt Oertel), door
acrobatische incidenten, door contrasterende muziek (vervreemdingsmoment avant
la lettre), door songs (natuurlijk invloed op Brecht die in die tijd uit München te Berlijn
is beland) en zelfs regelrechte toespraken tot het publiek. De bedoeling blijft echter
overwegend van artistieke aard; hij wil op die manier suggereren dat de interne
cohesie uit de opgevoerde stukken, die immers in een voorbije tijdssfeer ontstaan
zijn, weg is gevallen, dat talloze nieuwe uitdrukkingsvormen het eigentijdse bewustzijn
van de mens determineren. Via een hortende toneelbeweging wil hij de directe
expressie bereiken van het nerveuze en ontevredene in de tijd en de mens.
Daarnaast is hij bestendig op zoek naar stukken van jonge auteurs die schrijven
vanuit zijn eigen mentaliteit, stukken die geen afgeronde scènehandeling bevatten,
maar consequent van de ene impuls naar de andere overwippen, thema's en
motieven opgeven waarmee de regisseur één grote toneelbeweging ontwerpt die
slechts als totaliteit zinvol op de toeschouwer inwerkt. Het fragmentarische primeert,
omdat de onderbroken, niet harmonische levenslijn hem nu eenmaal karakteristieker
voorkomt dan de gestadige en evenwichtige opgang en ontwikkeling. Hij ontwerpt,
naar eigen creaties of naar scenario's van medewerkers, revueachtig toneel, waarin
de gecompliceerdheid en de chaos van het gepresenteerde wereldbeeld wordt
geëvenaard door de onvastheid en grilligheid van het toneelbeeld. Door een
maximaal gebruik (en herhaaldelijk ook bewust misbruik) van wat de technische
apparatuur van de schouwburg hem ter beschikking stelt, dwingt hij tevens een
aantal klassieke werken in het opzettelijke schema van zijn politiek-revolutionaire
eenzijdigheid.
Van 1924 tot 1927 werkt hij aan de Volksbühne, en zijn arbeid weerspiegelt de
ideologische dromen van de Kommunistische Partei, wat niet belet dat de partijkrant,
Rote Fahne, niet aflaat haar skepsis te doen blijken. Een hoogtepunt in deze periode
is de enscenering van Schillers Die Räuber in 1926, waarvan de actualisering in
communistische geest en vooral de finale met een verjazzte Internationale, die door
een kapitalistisch snob-publiek uitbundig wordt toegejuicht, een storm ontketent.
Piscator breekt in deze regie resoluut met de na-oorlogse tiradendramatiek, die
verbroedering verkondigt en pacifistische minnezangen proclameert zonder zich
concreet te interesseren voor de onmiddellijke toekomst. Hij laat zien wat hij onder
‘politiek drama’ verstaat: met behoud van een geldige artistieke realisatie, lanceert
hij eigentijdse politieke ideeën. Het privé-revolutionaire gevoel van de Karl
Moor-figuur wijst hij af; daartegenover promoveert hij een in Schillers geest minder
belangrijke figuur, Spiegelberg, tot de revolutionair-uit-overtuiging; zonder veel
scrupules schrapt hij de tendens van Schillers laatste drie bedrijven, waarin het
beperkt-persoonlijke lot van Karl Moor overheerst. Wanneer de acteur Paul Bildt
van achter een Lenin-masker het opgetuigde parket de kreet Freiheit in het gelaat
slingert, ontstaat er een enorm tumult: het komt zelfs tot interpellaties in de Landdag.
In 1927 eindigt Piscators opdracht in de Volksbühne. Tengevolge van een strijd
tussen de SPD- en de KP-leden in de directie vliegt hij er uit na de opvoering van
Ehm Welks Gewitter über Gottland, een Störtebekerdrama waarboven hij
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een Sovjetster projecteert. Plannen met een manipuleerbare toeschouwersruimte,
die het ideale theater voor zijn agitatiedramatiek zou leveren (ontwerp Walter
Gropius), vinden geen doorgang vanwege gebrekkige financiering. Dus emigreert
hij naar het Theater am Nollendorfplatz, een traditioneel gebouw waar de vernieuwing
volkomen vanuit de scenische dispositie moet komen; hiervoor verricht zijn
ingenieuze decorontwerper Traugott Müller wonderen. Typerend voor de
onvermijdelijke mislukking van deze Piscatorbühne is de omstandigheid dat dit
theater in de westerse stadswijken ligt, waar de meer proletarische toeschouwers
uit het oosten van de stad, die Piscator met zijn dramatiek en enscenering wil
bereiken, niet komen. Het meer burgerlijke publiek vergoedt dit organische tekort
voor slechts beperkte tijd. Ook al spreekt heel Duitsland over zijn bewerking van de
Schwejk-roman, toch is het bankroet al spoedig niet meer te vermijden. Nog eens
probeert hij het in het Wallner-Theater, maar ook daar komt vlug het ongenadige
vonnis van de kassa. In zijn collagedagboek, Das politische Theater (1929), legt hij
nog alleen een oprecht getuigenis af, overigens zonder resignatie, slechts wachtend
op wat nooit meer komen zou.
Om begrijpelijke redenen emigreert hij in 1933 eerst naar Frankrijk, daarna naar
Zwitserland. Na een tijdje filmwerk te Moskou komt hij in de USA terecht, waar hij
de leiding krijgt van een Dramatic Workshop, waarvan auteurs als Tenessee Williams
en Arthur Miller en acteurs als M. Brando hebben geprofiteerd. Ook regisseert hij
een serie opvoeringen waaronder we, omwille van het thema, toch Lessings Nathan
der Weise kunnen releveren. In 1951 is hij dan toch naar Duitsland teruggekeerd,
als gastregisseur. Gerucht maakt nogmaals zijn enscenering van een bewerking
van L. Tolstojs roman Krieg und Frieden, een wat late poging om tegen alle ongeloof
in te bevestigen dat de noden uit de jaren twintig wel veranderd, maar niet opgeheven
zijn. Overigens blijft zijn activiteit zijn persoonlijke interpretatieve stempel dragen,
al blijft hij nu gemakkelijker trouw aan de door de auteurs aangegeven structuur. In
1961 aanvaardt hij de leiding van het Theater am Kurfürstendamm, het huis van de
Freie Volksbühne, waar hij met o.a. drie wereldcreaties (R. Hochhuths Der
Stellvertreter, H. Kipphardts In der Sache R.J. Oppenheimer en P. Weiss' Die
Ermittlung) er nogmaals aan herinnert, dat wat hij in zijn wilde jaren heeft
voorgestaan, nu een vaste dramaturgische waarde is geworden.
Piscators betekenis moeten we niet in de sensationele nieuwigheden zoeken.
Zijn werking is altijd op een ideaal afgestemd geweest. Zelf heeft hij zijn intenties
als ‘Bekenntnis-Theater’ gekarakteriseerd. Daarin schuilt zowel zijn positieve bijdrage
als de aanleiding tot de misverstanden die rond hem ontstaan zijn. Ontegenzeggelijk
was zijn tendens bij de aanvang bepaald door zijn geloof in de nieuwe Sovjetrealiteit
en hij heeft voortdurend gemeend de richtlijnen van het communistische programma
trouw uit te werken. Deze marxist uit emotionaliteit het zich echter niet door partij
voorschriften leiden en zijn afwijzing door het partijbestuur is dan ook echt niet
toevallig. Piscators engagement is altijd een ethische inzet geweest; humanitarisme,
broederliefde, medelijden met de armen en verschopten hebben hem geleid in zijn
artistieke belijdenis,
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waarvan hij meende dat ze orthodox-communistisch was. Wanneer de Sovjetrealiteit
een andere bleek te zijn dan in zijn ethische code vooropstond, bleef hij voortwerken
zonder omzien, als de eigenzinnige eenzame die hij in de grond altijd geweest is.
Wanneer hij naar Duitsland terugkeert, is van deze, noem het dan Prinzipienreiterei
niets weggevallen en kan hij zijn arbeid voortzetten volgens dezelfde emotionele
motieven. Dit bewijst meteen hoe ver hij inwendig af staat van een Brecht, die zonder
Piscators artistieke voorbeeld niet dezelfde, althans niet zo vlug dezelfde ontwikkeling
zou hebben gekend. Als zijn ensceneringsmethodes na 1951 sommigen tot hun
voldoening doet constateren dat zijn revolutionair pathos nu wel is afgevlakt omdat
er inderdaad niet zoveel opzienbarends meer wordt gedemonstreerd, dan houdt dit
een historisch misverstand in: veel van wat Piscator destijds eigenhandig met zijn
medewerkers in praktijk heeft gebracht, is thans gemeengoed van de theatertechniek
geworden. Piscator heeft school gemaakt. De nieuwe richting van het
‘documenten-theater’ die de jongste jaren is doorgebroken, is wel niet rechtstreeks
op Piscators instigatie terug te voeren, omdat de hele constellatie van het
internationale theater vanuit de scenische totaliteit de behoefte heeft gewonnen dit
soort dramaturgie te ontwikkelen. De diepere impuls echter van dit hedendaagse
theater is essentieel door Piscator aangegeven: het houdt de dramaturgische
neerslag in van wat Piscator van het theater verwachtte.
Piscator is een bouwer geweest in dienst van een zelfopgelegd ideaal en dit was
onafscheidelijk gekoppeld aan een kunstbeoefening. Deze twee niveaus zijn in zijn
leven niet uit elkaar te houden. Hij kon pas tot het theater, tot zijn theater, komen
omdat hij er de fundamentele betekenis en zijnsinhoud van begrepen had. Wil ook
in onze gewesten het theater zijn maatschappelijke functie terugwinnen, dan zit aan
zijn voorbeeld voor ons de les vast, dat de bezinning over inhoud, doel en functie
mede bepaald moet worden door de oriënteringspunten die Piscator heeft uitgezet.
Men kan Piscators rol beperken tot die van een pionier van het hedendaagse theater,
maar ik geloof dat de evolutie van het theater ook in de toekomst voor een belangrijk
deel een logische voortzetting zal zijn van de opvattingen van deze grote pedagoog,
leider en regisseur.
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Rode, roze en normale poëzie in Oost-Duitsland
Jan P. Schuyf
Wie anno 1966 over Duitse literatuur, Duits proza of Duitse poëzie praat, denkt bijna
alleen aan hetgeen in West-Duitsland wordt geproduceerd. De Oostduitse
communisten zijn er bijzonder goed in geslaagd sinds 1948 hun deelname aan de
scheppingen van de Duitse cultuur te verbergen.
Terwijl in landen als Polen, Joegoslavië en zelfs de Sovjet-Unie de lijn van de
literaire traditie niet geheel en al gebroken is, schijnen de Oostduitsers alles op alles
te zetten om zich van het letterkundige erfgoed van hun voorvaderen te vervreemden.
Hoe opvallend dit verschijnsel ook is, het is niet verwonderlijk, wanneer men
bedenkt, dat de coryfeeën van de Duitse ‘socialistische’ literatuur die nog banden
met het verleden hadden, zijn gestorven. Van Bert Brecht is alleen nog maar het
Berliner Ensemble in Oost-Berlijn over. Weinert stierf reeds in 1953. Willy Bredel is
overleden. Anna Seghers is nog wel in leven, maar produceert de laatste tijd niets
noemenswaardigs meer.
Wat er is overgebleven zijn schrijvers van een jongere generatie, die het
marxistische sentiment van de twintiger en dertiger jaren missen, die gevormd zijn
in het na-oorlogse Oost-Duitsland, onder een dictatoriaal regiem, dat de literatuur
meer als een strijdmiddel voor de partij dan als een uitdrukking van artistieke
inspiratie beschouwt.
Een typisch voorbeeld van het partijgebonden dichterschap vormen twee bundels
1
van Helmut Preissler. De eerste bundel , reeds in 1962 verschenen, is een en al
loflied op de partij, op de socialistische gezindheid, op socialistische ethiek, zelfs
op socialistische liefde (wat dat ook moge zijn). Er staan merkwaardige gedichten
in deze bundel, verzen die eigenlijk nog nauwelijks de naam poëzie vedragen. Een
bijna tragisch voorbeeld van de verwording der socialistische poëzie vormt het
gedicht ‘Zwischen Liebe und Pflicht’ (pp. 158-162).
Die Ruth E.,
Geblasemaschinistin in unsrer Brigade,
hat einen Sonnabend und einen Sonntag

1

Helmut Preissler, Stimmen der Toten, Stimmen der Lebenden, Stimmen der Nachgeborenen.
Verlag Neues Leben, Berlin, 1962, MDN 6.20.
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wählen müssen zwischen Liebe und Pflicht so sagen die andern;
aber die Ruth hat gesagt:
Es gibt keine Wahl zwischen beiden;
die wahrhafte Liebe wird fordern,
dass man die Pflicht tut.
Doch so ganz einfach,
wie sie's gesagt und getan hat,
war's sicher nicht.
Ruth hat am Sonnabendvormittag ein
Telegramm gekriegt
von ihrem Mann, den sie liebt
und der erst die siebente Woche ihr Mann war
und den sie sechs Wochen nicht bei sich gehabt hatte,
weil er schon gleich nach der Hochzeit
zum Ehrendienst bei der Volksarmee abgereist ist.
Und sie bekam seine Nachricht vom Wochenendurlaub
am Sonnabend,
gerade in dem Augenblick, als sie
den Mantel schon anhatte, um auf die Reise zu gehn,
von der Brigade zu einer zentralen Beratung gesandt.
Ruth hat geschluckt und sich hingesetzt
und hat drei Zeilen in Eile geschrieben:
dass sie ihn liebt
und dass er sich's nett machen soll
und dass sie zur Nacht erst zurück sein kann
und dass es sein muss.
Drei Stunden später hat er den Zettel gelesen,
vor sich nur dreimal zwölf Stunden für
die Gemeinsamkeit,
die er sechs Wochen nicht mit ihr gehabt hatte
und die nun fehlte.
Sicherlich hat er geflucht.
Aber um drei Uhr nachts, als sie zurückkam,
müd und zerschlagen von Sitzung und Bahnfahrt,
hat er ihr gar nichts gezeigt von dem Fluchen,
so sagt sie,
sondern er hat sie sehr lieb gehabt.
Dadurch
hat sie ihm dann erst am Sonntagmorgen gesagt,

Streven. Jaargang 19

775
dass sie am Vormittag
bei einer dringenden Reparatur am Gebläse
unbedingt nötig ist
und dass sie's eher zu sagen
nicht übers Herz gebracht hat.
Er hat geschluckt,
so erzählt sie,
doch bald ist er zärtlich gewesen
und hat nur gesagt:
Dann mussen wir aufstehen!
Und er ist mit ihr gegangen,
um ihr zu helfen.
Fünf Stunden
haben sie alle gemeinsam gearbeitet;
Ruth war so wichtig dabei
wie keine der andren.
Mittags
haben sie alle gemeinsam gegessen.
Schliesslich blieb nur noch Zeit,
ihn zum Bahnhof zu bringen.
Als er im Zuge sass, hat sie geweint,
weil sie ihm nicht hatte Ehefrau sein können;
aber er hat ihr gesagt,
dass es so recht war und gut mit dem Urlaub
und dass er sie gar nicht zu lieben vermocht hätte,
wenn sie sich anders entschieden hätt.
Unsere Ruth
hat an dem Sonnabend und an dem Sonntag
gewählt zwischen Liebe und Pflicht sagen viele von uns;
aber die Ruth sagt:
Es gibt keine Wahl zwischen beiden;
die Liebe wird immer nur fordern,
die Pflicht zu tun.
Doch so ganz einfach,
wie sie das sagt und wie sich das anhört,
war es bestimmt nicht
und wird es nie sein.

De moraal is duidelijk: voor de opbouw van het socialisme moet men alles
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verlaten. De grenzen tussen zuivere propaganda en poëzie zijn hier geheel
weggevallen. Een even merkwaardig gedicht gaat over een man die zijn vriend
aanklaagt omdat deze hem niet bij het ‘collectief’ heeft aangebracht, doch slechts
met woorden heeft getracht zijn kameraad van het pad der luiheid te brengen. Het
is een zuiver zedendicht, zoals onze dichter-dominee's uit de vorige eeuw zich maar
nauwelijks zouden hebben kunnen voorstellen.
Twee jaar later, in 1964, gaf Preissler een nieuwe bundel uit, onder de titel Redet
2
ein menschliches Wort . Het is een ‘wereldlijke preek’, waarin hij zijn geloof in de
mens belijdt. Hij zet zich af tegen het bijbelse beeld van volmaaktheid en tegen de
kerkelijke prediking. Daartegenover stelt hij het hoogste wat er voor hem bestaat:
de mens en de menselijkheid. Ook in deze bundel is de toon nog propagandistisch,
zeker waar hij Bijbel en Kerk op pathetische wijze aanvalt. Maar de inhoud van zijn
belijdenis is zinniger dan in de eerstgenoemde bundel. Het is niet meer de partij,
het collectief of het socialisme, dat hem boeit, maar de - natuurlijke socialistische mens.
Schönste Schöpfung im All
sei der Mensch.
Der Menschliche
unter den Menschlichen,
der friedlich Bemühte
unter den friedlich Bemühten,
Schöpfer der Schönsten
und schönste der Schöpfungen,
das sei der Mensch.

Daarmee stoten wij op een merkwaardige ontwikkeling in de Oostduitse poëzie. De
nieuwe generaties, die maar nauwelijks een band met het verleden hebben gekend,
zoeken op eigen gelegenheid naar een diepere grond voor hun dichterschap. De
ode aan de partij of aan de leider heeft hen niet tot poëtische bevrediging gevoerd.
Zij zoeken een diepere motivering voor hun verzen. Voor Preissler is dat: de
wereldlijke mens, ontdaan van zijn goden en godsdienstige vooroordelen. Wat dit
laatste betreft is hij nog een duidelijk produkt van de Oostduitse communistische
opvoeding. Hij citeert dan ook in zijn verzen Feuerbach.
Het kan echter ook onbevangener, en dat wordt bij voorbeeld bewezen door de
3
bundel Gespräch mit dem Saurier van Sarah en Rainer Kirsch . Deze bundel, die
pas in 1965 is verschenen, is ook een getuigenis voor de autonome mens, maar
de dichteres en de dichter zetten zich niet meer af tegen ‘godsdienstige
vooroordelen’. Zij beschrijven eenvoudig het leven en lijden, het bemin-

2
3

Helmut Preissler, Redet ein menschliches Wort. Eine weltliche Predigt. Verlag Neues Leben,
Berlin, 1964, MDN 5.60.
Sarah und Rainer Kirsch, Gespräch mit dem Saurier. Verlag Neues Leben, Berlin, 1965, MDN
8.90.
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nen en haten van de mens. Sarah Kirsch doet dit met fijner gevoel dan Rainer Kirsch,
die af en toe zijn hang naar het bizarre en cynische niet kan onderdrukken. Beslist
satirisch is het volgende gedicht:
Hierzulande gibt es Ameisen,
die wollen einem partout beweisen,
es sei ganz normal sechs Beine zu haben,
denn mit dieser Zahl liefen auch Küchenschaben.
Aehnlichen Kummer
verursachen grüne Brummer.
Sie drucken mittels Morseschrift:
Das einzig Wahre, das ist Fliegen,
das Unmodernste ist ein Lift.

Zowel Sarah als ook Rainer Kirsch blijken zich van partij, collectief of socialisme
niets aan te trekken. Zij zijn dichters van het leven zoals zij het zien. Hun blik is
natuurlijk overschaduwd door het patroon waarin zij leven, maar dat patroon zit hun
niet als een harnas, eerder als een soepel opperkleed, dat zij bij tijd en wijlen ook
kunnen uittrekken.
Dit soort menselijke lyriek is echter niet oorspronkelijk op Oostduitse bodem
ontstaan. Het is import, en wel uit de... Sovjet-Unie. Niet voor niets is de in 1965
4
uitgegeven bundel Mitternachtstrolleybus. Neue Sovjetische Lyrik een bestseller
in Oost-Duitsland geworden en evenmin is het toevallig, dat met name Sarah en
Rainer Kirsch een groot deel van de vertaling voor hun rekening hebben genomen.
De bundel bevat gedichten van de ‘angry young men’ in de Sovjet-Unie:
Jevtoesjenko, Voznessenskij, Rozjdestvenskij, Bella Achmadoelina. Het is zuivere
poëzie, zonder enige spoor van partij-lyriek, diep-menselijk, soms wat pathetisch
(en dus oer-Russisch!), maar niet politiek, niet ideologisch. Zelfs waar Jevtoesjenko
over vrede dicht, verschilt zijn taal hemelsbreed van het jargon van de
vredesbewegingen.
Vóór alles heeft zich bij deze jongere Russische dichters echter een soort
waarheidsdrang geopenbaard, zoals bij voorbeeld bij Rozjdestvenskij:
Wenn es Mode wird, die Wahrheit ins Gesicht
zu sagen,
dann,
das glaubt mir,
folge ich
der Mode!

Ook de Russische prozaschrijvers delen in deze karaktertrek van de jongere

4

Mitternachtstrolleybus. Neue Sowjetische Lyrik. Verlag Neues Leben, Berlin, 1965, MDN 7.80.
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generatie. Het gaat hen om het loutere leven, zonder ideologische bijsmaak. Wassili
5
Axjonow drukt dit in zijn korte roman Apfelsinen aus Marokko (eveneens vorig jaar
in Oost-Duitsland verschenen en door de Oostduitse jongeren gretig gelezen) aldus
uit:
Ich liebe das Leben in Sturm und Gebraus,
wenn es brodelt, zischt und nie ruht,
nicht als stillen Hafen, als stilles Haus,
nein, in ewig wogender Flut.

Dit kleine stukje poëzie wordt gedeclameerd door Gera, een van de hoofdpersonen
uit het boek, die er geen zin in heeft zijn leven geheel en al te vullen met
produktienormen, maar die zich meer thuis voelt temidden van vrienden en lieve
meisjes, waar echte vriendschap en jeugdige liefde leeft.
Het is eigenlijk verheugend, dat Oostduitse jonge schrijvers zich door deze
Sovjetrussische poëzie laten inspireren. Het is een inspiratie die de Oostduitsers
broodnodig hebben, want sinds 1933 is er in dit deel van Duitsland weinig waardevols
op literair gebied onstaan. Dit donkere verleden heeft de Oostduitsers tot nu toe
terecht van de literaire wereldranglijst geschrapt. De jongere generatie schijnt hier
echter nieuwe wegen te bewandelen, veelbelovende wegen, die weer naar het rijk
van de normale poëzie kunnen voeren. Dat de aanzet hiertoe in een Sovjetrussische
inspiratie gezocht moet worden, heeft behalve literaire, wellicht ook een diepe
politieke betekenis, waarover schrijvers èn politici langzamerhand eens zouden
moeten gaan nadendenken.

5

Wassili Axjonow, Apfelsinen aus Marokko. Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin, 1965, MDN
5.80.
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Politiek overzicht
Internationaal

Engeland
Op 28 februari maakte prime-minister Wilson gebruik van zijn recht om het Engelse
Lagerhuis binnen 5 jaren na de laatste verkiezingen te ontbinden op een voor zijn
partij zo gunstig mogelijk tijdstip. De meerderheid van Labour is steeds uiterst gering
geweest en een krachtig bewind was onmogelijk; Wilson meende dat hij nu kon
profiteren van de onenigheid onder de conservatieven, waar men bovendien niet
onverdeeld gelukkig was met het optreden van Heath als partij-leider, terwijl hij ook
nog speculeerde op het feit, dat Labour tot nu toe eigenlijk nog geen kans had
gekregen haar program ten uitvoer te leggen. Op 31 maart beslisten de kiezers dat
hij goed had gegokt en kreeg hij een sterke meerderheid van ongeveer 100 zetels;
deze is echter geflatteerd door het in Engeland bestaande districtenstelsel;
procentsgewijze is het stemmentotaal van Labour slechts ongeveer 6% groter dan
dat der conservatieven. In de aan deze beslissing voorafgaande verkiezingsstrijd
was het merkwaardig, dat geen van beide grote partijen een op 10 maart in de Times
verschenen hoofdartikel, dat de volgende dag door verschillende andere grote
bladen volledig werd overgenomen, ter sprake bracht. Hierin werd het Engelse volk
verweten boven zijn stand te leven, te veel te gokken en te weinig te werken; het
blad verweet beide partijen niet de moed te hebben gehad het volk de waarheid te
zeggen en waarschuwde, dat het nu de hoogste tijd was om te verhinderen dat het
land naar de afgrond werd gevoerd o.a. door de overdreven grote macht der
vakbonden. Geen van beiden erkende openlijk de juistheid van de inhoud en zij
hielden zich t.a.v. een der ernstigste problemen op de vlakte. Voor de Europeanen
was het misschien belangrijk, dat Heath zich duidelijker uitsprak voor aansluiting
van Engeland bij de EEG dan Wilson, maar nu de overwinning is behaald zegt ook
de regeringspartij te willen onderzoeken of aansluiting mogelijk is.
Nu Labour een grote meerderheid heeft verkregen moet Wilson echter bedacht
zijn op andere moeilijkheden; zijn linkervleugel is tot nu toe zoet gehouden door de
dreiging van een parlementaire nederlaag in geval van een interne scheuring. Daar
deze nu verdwenen is, zou men zijn verlangens t.a.v. een scherper optreden tegen
Rhodesië en een meer onafhankelijke koers inzake Vietnam tegenover de Verenigde
Staten wel eens krachtiger kunnen gaan stellen en dan zal er heel wat tact van
Wilson worden vereist om zijn volgelingen bij elkaar te houden. In elk geval is het
een voordeel, dat er nu iets meer

Streven. Jaargang 19

780
zekerheid is ontstaan over de door Engeland te volgen politiek in de naaste toekomst.

NATO
Tijdens de halfjaarlijkse persconferentie van president de Gaulle op 21 februari
verklaarde de Franse president, dat hij wel het principe van het Atlantisch Verdrag
van 1949 wilde handhaven, maar dat de huidige toestand in de organisatie niet
strookte met de souvereiniteit van Frankrijk; dat daarom alle installaties op Frans
grondgebied onder Frans opperbevel moesten worden gebracht of moesten worden
verplaatst buiten Frankrijk en dat hij alle tegenwoordige bepalingen praktisch zal
wijzigen voorzover zij betrekking hebben op Frankrijk. Hij wil zich niet terugtrekken
uit het Atlantisch bondgenootschap en dit ook niet doen in 1969, wanneer het verdrag
afloopt, maar hier voegt hij er in een aide-mémoire van 10 en 11 maart aan de
veertien NATO-partners aan toe ‘behoudens fundamentele veranderingen in de
betrekkingen tussen Oost en West in de komende jaren’.
De redenen voor de Gaulle's optreden moeten wel gezocht worden in het feit, dat
hij het geheel en al oneens is met de politiek van de Verenigde Staten in Vietnam
en er niets voor voelt om eventueel via de NATO betrokken te worden in een groot
conflict; ook werd het in verband gebracht met het bezoek van de Gaulle aan Moskou
in juni a.s., maar de Franse minister van Buitenlandse zaken, Couve de Murville,
ontkende dit uitdrukkelijk, daarbij wijzend op het niet opzeggen van het Atlantisch
verdrag, terwijl hij bovendien had kunnen zeggen, dat de Franse regering de structuur
van de NATO reeds wilde veranderen, toen er nog geen sprake was van nadere
contacten met Rusland; volgens anderen zou het optreden van de Gaulle versneld
zijn met het oog op de Parlementsverkiezingen in 1967, maar noch Mitterand en
Lecanuet, de twee tegenstanders van de Gaulle bij de presidentsverkiezingen, noch
Girard d'Estaing, dank zij wiens onafhankelijke republikeinen de Gaullisten nu een
meerderheid in de Nationale Vergadering bezitten, zijn erg gelukkig met dit optreden
van de president, alhoewel zij het met hem eens zijn, dat herziening van de militaire
samenwerking binnen het Atlantisch kader wel gewenst is; het is natuurlijk mogelijk,
dat de Gaulle in dezen zijn doel wil bereiken voor dat een meerderheid van de
Nationale Vergadering het hem zou kunnen verhinderen! Herziening van de militaire
samenwerking wenst men ook buiten Frankrijk, maar men heeft bezwaar tegen het
eenzijdige optreden van Frankrijk, dat geheel gebaseerd is op een 19e eeuws
souvereiniteitsbegrip, dat in de huidige wereld volledig is achterhaald. De Gaulle
schijnt niet te kunnen begrijpen, dat ook Frankrijk - al bezit het dan een atoombom
- niet in staat is uitsluitend vertrouwend op eigen kracht zijn onafhankelijkheid te
bewaren; hij wil zijn land niet afhankelijk laten zijn van de Verenigde Staten, maar
weigert in te zien dat zijn land geen tegenpartij is voor deze militaire en economische
grootmacht; wil hij dit geweldige overwicht verkleinen dan zal hij moeten streven
naar een bredere samenwerking tussen de Europese landen en dit wil de Gaulle
wel, maar dan in een vorm waarin Frankrijk dit Europa kan beheersen; hij
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verlangt van zijn Europese partners precies dat wat hij zelf niet wenst te dulden.
De Gaulle wil nu in bi-laterale besprekingen met de verschillende betrokken landen
de door hem aanhangig gemaakte maatregelen bespreken, maar bijna allen staan
op het standpunt, dat dit een kwestie is die de NATO in haar geheel aangaat en
zich dus niet leent voor onderonsjes. De enige die sympathie heeft voor de Gaulle's
standpunt, is premier Salazar van Portugal, die liet weten dat de NATO niet
vanzelfsprekend moet rekenen op Portugese hulp; dit standpunt wordt mede bepaald
door Salazars bezwaren tegen de NATO-houding t.a.v. de koloniale politiek van
Lissabon in Angola en Mozambique en het gebrek aan houding in december 1961
ten tijde van het Indiase optreden tegen Goa. Spelen dergelijke, wij zouden haast
zeggen persoonlijke, motieven ook geen rol in het optreden van de Gaulle tegenover
de Verenigde Staten en Engeland?

Rusland
In Moskou begon 29 maart het 23e congres van de communistische partij der
Sovjet-Unie; men verwachtte dat hier voornamelijk twee punten ter sprake zouden
komen nl. het Russisch-Chinees conflict en een nieuwe beoordeling van de politiek
van Stalin.
Hoewel uitgenodigd heeft Peking voor het eerst geweigerd vertegenwoordigers
naar het congres te sturen; eveneens weigerde Albanië, terwijl er ook geen
afgevaardigden van de Japanse en Nieuw-Zeelandse partijen verschenen.
Aangenaam daarentegen was het voor Moskou, dat Noord-Korea en vooral
Noord-Vietnam wel aanwezig waren, omdat hieruit de versterking van de positie
van Rusland in Azië blijkt. Brezjnew heeft echter in een urenlange rede ook nu de
ruzie met Peking niet op de spits gedreven, misschien om in andere communistische
landen niet de indruk te wekken uit te zijn op een volledig herstel van de Russische
overheersing binnen het communistische blok.
Over Stalin en een herwaardering van zijn politiek werd - voorzover bekend - niet
gesproken maar wel werden enkele benamingen uit die tijd in ere hersteld; voortaan
zal het presidium weer politbureau heten en zal de titel eerste secretaris weer worden
gebruikt. Is dit een inleiding tot een nieuwe Stalinperiode of een poging om zowel
voor- als tegenstanders van de destalinisatie tevreden te stellen?

Indonesië
Zoals te verwachten was heeft de kabinetswijziging door Soekarno op 21 februari
doorgevoerd geen einde gemaakt aan de onrust in Djakarta; het verboden
studentenactie-comité, KAMI, zette zijn betogingsactiviteiten voort en stelde als
voornaamste eisen: opheffing van de communistische partij, nieuwe
regeringswijziging, maar dan in overeenstemming met de door hen geuite wensen
en doeltreffende maatregelen tegen de inflatie. De demonstraties keerden zich
verder vooral tegen de minister van buitenlandse zaken, die van te grote
Peking-gezindheid werd beschuldigd. Op 12 maart bezweek Soekarno en droeg
zijn politieke bevoegdheden over aan generaal Soeharto, waarop
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deze onmiddellijk een verbod van de communistische partij afkondigde. Enkele
dagen later deed Soekarno nog eens een poging om de macht in eigen hand te
houden door te verklaren, dat Soeharto slechts belast was met de handhaving van
de orde en de rust, maar dat de uitvoerende macht uitsluitend bij hem, Soekarno,
berustte, maar het heeft hem niet geholpen. Kort daarop moest hij toestaan, dat
Soebandrio en 14 andere ministers werden gevangen genomen en dat een nieuwe
voorlopige regering werd gevormd, die op 27 maart na enige wijzigingen in een
definitieve werd omgezet. In deze regering is defensie in handen van Soeharto,
terwijl economie is geplaatst onder sultan Hamenkoe Boewono IX van Djokjakarta.
Buitenlandse zaken staat onder Adam Malik, die reeds heeft laten weten, dat zijn
land wenst terug te komen in de Verenigde Naties, daar het uittreden het vorig jaar
Indonesië geheel isoleerde van het Westen en overleverde aan Peking; ook zocht
hij naar mogelijkheden een einde te maken aan de moeilijkheden met Maleisië,
hetgeen echter niet in overeenstemming is met een van zijn andere uitspraken,
volgens welke hij de confrontatie-politiek zou voortzetten, en met de benoeming
van generaal Nasoetion tot hoofd van de KOGAM, het commando voor de
verplettering van Maleisië. Soekarno blijft naamhoofd van de regering en zal
vermoedelijk uitkijken of er nog een gelegenheid komt om zijn macht te herstellen.

Nederland

Verkiezingen der ontevredenheid
De Provinciale Staten verkiezingen op 23 maart hebben een blijkens de reacties
niet verwacht resultaat opgeleverd. De grote winst werd binnengehaald door de
Boerenpartij en de Pacifistisch-Socialistische Partij, terwijl de CHU een bescheiden
vooruitgang liet aantekenen. Het grootste verlies leed de PvdA, die ruim 6% in
stemmen daalde, terwijl de KVP ruim 2% verloor vergeleken bij het resultaat van
1962. Praktisch gelijk bleven de VVD, AR en CPN. Typerend is het feit, dat de
Boerenpartij in Amsterdam 9% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen verkreeg,
maar ook andere grote steden herbergden nogal wat Koekoek-aanhangers (Den
Haag 6,9, Utrecht 6,1 en Rotterdam 4,2%). De uitslag is natuurlijk druk
becommentarieerd. Ieder wist wel een stukje verklaring te geven: provo-rellen in
Amsterdam, de kwestie rond het huwelijk van prinses Beatrix, het VARA-program
‘Zo is het...’ voor de televisie, de propaganda die er voor Koekoek uitgaat van het
voortdurend in de maling genomen te worden en tenslotte - en die werd
vanzelfsprekend het meest genoemd door de oppositiepartijen - een afkeuring van
het huidige kabinetsbeleid. Alhoewel minister Vondeling (PvdA) meende, dat dit
resultaat geen weerslag zou moeten hebben op het regeringsbeleid, en ook minister
Smallenbroek (AR) er geen aanleiding in zag dit beleid om te buigen, menen wij
toch dat er bij deze gelegenheid een groot onbehagen is te voorschijn gekomen
over de politieke gedragslijn van de regeringspartijen. Wij geloven, dat vele kiezers
bij het uitbrengen van hun stem negatief te werk zijn gegaan; zij maakten uit, welke
partij of partijen zij zeker niet wensten en vonden de rest eigenlijk lood
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om oud ijzer. Geen enkele partij kwam met een programma dat getuigde van een
brede visie op de problemen van deze tijd; men sprak over beter viswater alsof er
werkelijk niets belangrijkers te bedenken was. Een groot aantal kiezers heeft zich
daarom de weelde veroorloofd om - laten wij hopen voor deze ene keer - een geintje
uit te halen en uit protest tegen het onvermogen der grote partijen te stemmen op
de negatieve groep van Koekoek en zijn boerenpartij. Het lijkt ons bedoeld als les
voor de constructieve partijen; laten zij zorgen de kiezers weer aan te spreken op
een voor hen begrijpelijk vlak; pasklare oplossingen zijn niet te geven, maar laat
men ophouden met ruziën onder de regeringspartijen over alle mogelijk voorname
en vooral niet-voorname zaken. Een veel groter deel van de kiezers dan zij die op
de Boerenpartij gestemd hebben snapt niets meer van de regeringspolitiek en dit
ligt echt niet alleen aan de kiezers.
5-4-1966
J. Oomes

België

Regering met nieuw profiel
De nieuwe premier, dhr. Paul Vanden Boeynants heeft op 19 maart een regering
gevormd op basis van een combinatie C.V.P. - P.V.V. - een formule die sedert vijf
jaar niet meer van toepassing geweest was. Gedurende C.V.P. - B.S.P. - regeringen
van Lefèvre en Harmei had men vaak de mening horen vooropstellen dat tweeledige
christelijk - socialistische regeringen de overgang waren naar een definitief
tweepartijenstelsel, waarvan de ene vleugel christelijk-socialistisch en travaillistisch,
de tweede conservatief liberaal - katholiek zou zijn. Een hypothese die men reeds
sedert 1944 hoorde ontwikkelen, maar die in België tot nog toe blijkbaar niet
verwezenlijkt kan worden. Volgens sommigen is dit ontwikkelingspatroon sedert
enkele jaren zelfs minder actueel geworden. Wat hier ook van zij, de regering Vanden
Boeynants dient zich aan met een nieuwe partijpolitiek en vooral een nieuw menselijk
profiel.
Harmei had een poging gedaan om aan zijn regering een nieuw organigram te
geven. Met een stelsel van coördinerende superministeries, gewone ministeries en
staatssecretariaten trachtte hij meer specialisatie en tevens meer samenhang in
het regeringswerk te brengen. Aan de top zou een beperkt aantal ministers zich
kunnen toeleggen op de uitwerking van de grote politieke oriënteringslij nen, niet
gehinderd door details en door de concrete onderdelen van het beleid. Aan deze
proef heeft Vanden Boeynants een einde gemaakt. Zijn regering telt slechts 23
leden: elf C.V.P.-ministers en drie C.V.P.-ministers-staatssecretarissen, terwijl de
P.V.V. zeven minister-portefeuilles en twee portefeuilles van
ministers-staatssecretarissen toegewezen kreeg. De verdeling van de bevoegdheden
sluit opnieuw aan bij de traditionele organisatie van de regeringen in België. Indien
het van de premier had afgehangen, zouden er zelfs slechts twintig ministers geweest
zijn.
De poging tot vernieuwing houdt vooral verband met het menselijke ‘imago’ van
de ministers. Het is lang geleden dat zoveel jonge politici een kans kregen
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op het ministeriële niveau. Dat geldt vooral voor de liberale ministers, waaronder er
verscheidene zijn die de veertig jaar amper bereikt hebben en die toch een
belangrijke portefeuille toegewezen kregen. Dit is o.m. het geval voor de nieuwe
minister van landsverdediging, Poswick, die geboren werd in 1924, slechts sedert
1965 in de Kamer zetelt, en als reserve-officier van de valschermtroepen de faam
heeft van een actief sportsman. Poswick is een man van christelijken huize, die lid
was van de C.V.P. en als dusdanig adviseur geweest is van een der kabinetten van
dhr. Eyskens. Er is nu wel enige ontgoocheling in de rangen van de C.V.P., waar
generatiegenoten van de jongere christelijk-georiënteerde, maar neo-liberaal
geworden politici nooit de promotiekansen gekregen hebben die in de P.V.V. voor
sommigen voor het grijpen lagen.
Nieuw is eveneens de persoonlijkheid van de nieuwe minister van financiën, de
extra-parlementariër Robert Henrion, geboren in 1915, universiteitsprofessor,
schermkampioen en bankier (beheerder o.m. van de Bank van de Société Générale).
Op een zeker ogenblik werd verondersteld dat Vanden Boeynants nog andere
extra-parlementairen in zijn ploeg wilde opnemen, o.m. ook links-georiënteerden,
maar dat bleek tenslotte niet mogelijk. Het leidde enkel tot een verscherpt conflict
met de B.S.P., die er niet van hield dat, naast de georganiseerde socialistische
partij, nog een andere groep linksgeoriënteerden representatief zou worden voor
een zeker socialisme.
Het is verder opmerkelijk hoe sterk het Liberaal Vlaams Verbond in de nieuwe
regering vertegenwoordigd is. Zulks enkele weken nadat het Liberaal Vlaams
Verbond een door de P.V.V.-leiding opgedrongen taaicompromis had aanvaard dat
een zware slag toebracht aan het aanzien van het liberalisme in Vlaanderen. Men
verstaat nu beter waarom de liberale Vlaamse politici tot deze gang naar Canossa
bereid gevonden zijn.
Wat trouwens dit taaicompromis betreft, dient opgemerkt dat premier Vanden
Boeynants het niet in zijn regeringsprogramma opgenomen heeft, en ter zake geen
bindende beloften aan de liberale regeringspartners gedaan heeft. Zeer tot
ongenoegen van de Brusselse liberalen, die van meet af aan op afstand tegenover
de nieuwe regering zijn gebleven, en waarvan er in het parlement zelfs enkelen hun
vertrouwen aan de nieuwe regering onthouden hebben.
Wat de eerste-minister zelf betreft: de h. Vanden Boeynants is een premier van
een nieuw type. Zijn intellectuele en algemeen-geestelijke background is zeker
armer dan die van de meeste Belgische premiers uit het verleden. In ruil daarvoor
wil hij een man met meer daadvaardigheid en met een groter actievermogen zijn.
Of de resultaten van zijn regering hiervan de stempel zullen dragen, dient
vanzelfsprekend afgewacht.

Buitenlandse zaken: belangrijk
In de regeringsverklaring werden geen opmerkelijke uitspraken over binnen- of
buitenlandse politiek gedaan. Wel werd even gezegd dat België trouw blijft aan de
Europese integratie en aan de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie (N.A.V.O.).
In het parlementair debat dat daarop volgde, traden geen elementen van buitenlandse
politiek speciaal op de voorgrond. Toch zal de nieuwe
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regering vooral op het vlak van de buitenlandse politiek zware verantwoordelijkheden
moeten torsen. De N.A.V.O. is door de terugtrekking van Frankrijk in een moeilijke
overgangsfase getreden. Van Frankrijks buurlanden is België historisch steeds het
meest gevoelig geweest voor alle belangrijke Franse ondernemingen van
diplomatieke en militaire aard. Als de Gaulle de organisatie van de N.A.V.O. wil
vervangen door een geheel van bilaterale verdragen, dan is deze Franse opzet voor
België van het allergrootste belang. Bilaterale Belgisch-Franse bindingen zijn voor
België steeds gevaarlijk en nadelig geweest. Het volstaat te verwijzen naar het
Belgisch-Frans militair akkoord na 1918, dat in de twintiger jaren een zware belasting
van België's internationale positie geweest is. Bij de Roer-bezetting door Frankrijk
was België als enig westers land bereid zich bij het Franse avontuur aan te sluiten,
tegen de wil van Engeland in. Dit heeft vele jaren lang de Belgisch-Britse relaties
gestoord. Pas in de jaren dertig heeft Brussel de eenzijdige Belgisch-Franse binding
losgemaakt en vervangen door een politiek van neutraliteit, die dan in 1940 de
verhoopte gevolgen niet gehad heeft.
Een terugkeer naar de neutraliteit lijkt in de huidige omstandigheden niet mogelijk.
Het heropnemen van bilaterale verbindingen met Frankrijk lijkt volstrekt onwenselijk.
Het is slechts in een geheel van multilaterale bindingen, liefst in nauwe
verbondenheid met Nederland, dat België het vraagstuk van zijn veiligheid en van
zijn militaire taken nog kan oplossen. Dat is ook de officiële doctrine die ten grondslag
gelegen heeft aan twintig jaar Belgische politiek na de Tweede Wereldoorlog.
Dit complex is in beweging gekomen juist op een ogenblik dat de man die
(misschien te persoonlijk) de Belgische buitenlandse politiek belichaamd heeft Spaak - het toneel verlaat en in de oppositie gedreven is. Blijkbaar zeer tegen zijn
zin. Dat heeft hij laten blijken bij de vorming van de nieuwe regering. Zijn opvolger
is nu dhr. Harmei. Deze heeft op het gebied van buitenlandse politiek geen speciaal
gezag. Toch krijgt hij misschien al heel spoedig problemen te behandelen als de
vestiging van N.A.V.O.-hoofdkwartieren en N.A.V.O.-diensten en -bases in België
of elders. Wellicht zullen beslissende opties moeten genomen worden in verband
met de buitenlandse constellatie waarin België plaats wenst te nemen. De
onervarenheid van de nieuwe minister van buitenlandse zaken wordt niet verholpen
door het gebrek aan belangstelling voor buitenlandse politiek bij de openbare mening
en bij de politieke mandatarissen. Het is onrustwekkend als men vaststelt hoe gering
de kennis van en het interesse voor vraagstukken van buitenlandse politiek en van
landsverdediging is in het parlement en bij de politieke partijen.

Partijpolitieke basis, hoe vast?
Bij het aantreden van de regering Vanden Boeynants dient ook nog gewezen op
haar eigenaardige partijpolitieke grondslag. In hoeverre kan zij rekenen op de
onvoorwaardelijke medewerking van heel de P.V.V.? Zullen de liberalen, nadat ze
de voordelen van de regeringsdeelname ten volle benut hebben, er op de koop toe
niet de voordelen van de oppositie aan willen verbinden? En hoe
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ver gaat de steun van van de C.V.P.? Als men de lijst der C.V.P.-ministers ontleedt,
is het christen-democratische element er ruim in vertegenwoordigd. Maar toen de
regering gevormd werd, is vanwege het Algemeen Christelijk Vakverbond een
duidelijk voorbehoud gemaakt wat haar medewerking betreft. Er werd gezegd dat
de christen-democratische ministers alleen zichzelf en hun partij, maar niet de
Vakbond vertegenwoordigen. Door andere verklaringen werd deze voor de regering
Vanden Boeynants onvriendelijke standpuntname dan weer verzacht. Men zou de
vraag algemener moeten stellen: In hoeverre kan een C.V.P.-P.V.V. regering rekenen
op de christelijke vakbeweging die op sociaal-economisch terrein uiteraard dikwijls
gemeenschappelijk optreedt met de socialistische A.B.V.V.?
Uit de vele gemeenschappelijke standpunten die het A.C.V. en het A.B.V.V.
innemen op het terrein van de sociale politiek en van de sociale betrekkingen mag
zeker niet afgeleid worden dat nu voortaan buiten de katholiek-socialistische
regeringsformule geen andere meer mogelijk is. Verder dient onderstreept dat een
verscherpte werking van het A.B.V.V. (de verscherping is normaal zodra de B.S.P.
in de oppositie staat) nog niet noodzakelijk revolutionaire werking en stakingschaos
dient te betekenen. Het A.B.V.V. en de B.S.P. zijn zelf te nauw met het hele
maatschappelijke en politieke leven van het land verbonden om zich bij herhaling
op een revolutionair pad te begeven dat door vele leiders en volgelingen zeker niet
gewenst wordt, en dat de samenhang der socialistische organisaties aan een zware
proef onderwerpt.
De socialistische oppositie was in de eerste dagen van de regering Vanden
Boeynants zeer gematigd. Het kon wel niet anders. In de toekomst zal die oppositie
harder worden. Maar zolang het A.C.V. het evenwicht behoudt tussen de normale
syndicale solidariteit met het A.B.V.V. en de positieve medewerking aan het
regeringsbeleid, mag men voor de nieuwe regering een normale levensduur voorzien.
In sociaal-economisch en financieel opzicht trad Vanden Boeynants aan met een
driejaren-programma, waarvan het eerste jaar (1966) eenvoudig een
budgettair-defensief karakter heeft. De schade beperken en het begrotingstekort
afremmen: meer kan de nieuwe regeringsformatie dit jaar niet meer bereiken. In
het tweede jaar wil Vanden Boeynants dan een aanvang maken met zijn politiek
van economische expansie en van omschakeling, behoud der koopkracht, hoge
lonen en volledige tewerkstelling. Ook in dit tweede jaar zal de budgettaire sanering
uit de aard der zaak wel doel-nummer-één blijven. Pas in 1968 zal het doel werkelijk
binnen het bereik liggen: een begroting in evenwicht en een economie die inderdaad
haar structuren hervormt volgens de eisen van een moderne alzijdige expansie,
met speciale kansen voor de depressiegebieden: mijngebieden, economisch
onvolgroeide streken met een onvolledig uitgebouwd economisch apparaat,
wetenschapsbeleid, enz. enz.
Men kan nog zo optimistisch gestemd zijn wat de toekomst van de regering Vanden
Boeynants betreft (ze startte eigenlijk in een sfeer van twijfelzucht...): dat ze ooit
het jaar 1968 haalt lijkt voor de meeste betrokkenen een utopie.
12-4-1966
Hektor de Bruyne
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Forum
De godsdiensten van Iran
De Rol van Iran in de Oudheid
1

De godsdiensten van Iran zijn voor de meesten van ons onbekende grootheden
en het is de vraag of deze religies uit het grijze verleden nog aanspraak kunnen
maken op de belangstelling van een modern mens. Hoort een boek over de religies
van het oude Iran vóór de komst van de Islam niet naar de vakmensen te worden
verwezen?
Inderdaad is de studie van de religies van Iran uitgegroeid tot een vak op zichzelf
en richt het boek van Widengren zich in de eerste plaats tot vakgenoten. Maar
daarnaast is het toch de bedoeling ook bredere kringen te interesseren.
Widengren zelf wijst op de grote rol, die de verschillende volken en stammen van
Iran in de oudheid hebben gespeeld: Onder Cyrus vestigden de Meden en Perzen
het eerste imperium der oude wereld; twee eeuwen lang namen zij het tegen de
Grieken in Europa op. Later werd het rijk der Parthen een ernstige tegenstander
van het Imperium Romanum; dit rijk vervulde bovendien een belangrijke
bemiddelende rol in het culturele leven van Voor-Azie door zijn openheid voor de
hellenistische cultuur onder behoud van eigen geestelijk erfgoed. Daarop volgt het
rijk der Sassaniden, dat eeuwenlang de strijd tegen de Romeinen en het Byzantijnse
rijk opnam.
Ook de Oostiraniers lieten zich niet onbetuigd. Zo breidden bv. de Sogdiers hun
handelsbetrekkingen tot naar China uit en hielden de handel tussen China en de
landen in het Westen in handen. Deze feiten zijn op zichzelf voldoende om de
belangstelling voor de geestelijke prestaties van de volken en stammen van iraanse
bodem gaande te maken. Evenwel is het in diepste wezen de religie van Zarathustra
die telkens weer heeft gefascineerd en die de oorsprong van onze belangstelling is
geweest.

Zoroastriers heden
Deze religie kunnen we ook niet zonder meer naar de oudheidkunde verwijzen,
omdat er nog steeds Zoroastriers (Zoroaster is de griekse naam voor Zarathustra)
bestaan. Wel is hun aantal gering maar hun levenswijze en religieuze gemeenschap
maken het de moeite waard om er de aandacht op te vestigen.
Ruim 100.000 Zoroastriers leven in India, waar zij Parsis genoemd worden in
herinnering aan het land van hun herkomst: Perzië. Eeuwen geleden zijn zij naar
India geïmmigreerd omdat zij, sinds hun land door de Arabieren was onderworpen
en geïslamiseerd, geen gelegenheid hadden hun godsdienst vrijelijk uit te oefenen.
Door de eeuwen heen bleven zij trouw aan hun godsdienstige overtuiging.
Toen de Engelsen kwamen, stonden de Zoroastriers meer dan de anderen open
voor de nieuwe invloed. De eerste industrieën, het begin van spoorwegaanleg

1

Geo Widengren, Die Religionen Irans (Die Religionen der Menschheit Bd. 14); Kohlhammer
Verlag, Stuttgart, (import. Meulenhoff en Co., Amsterdam), 1965, XVI + 393 pp., DM. 39,-, f
38,20.
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e.d. lag in hun handen. Weldadigheid, onderling hulpbetoon, toewijding voor
ontginning en landverzorging, open ogen voor het oprichten van scholen, wees- en
ziekenhuizen kenmerken deze gemeenschap.
Ook in Iran zijn kleine groepen Zarathustra-aanhangers blijven bestaan; ook hier
vinden we dezelfde kenmerken als in India: ijver, goede zorg voor elkander, open
ogen voor de eisen des tijds. Teheran-Pars, een nieuwe stadswijk, werd aangelegd
door enkele Zoroastriers. Dit particuliere initiatief is het beste, dat er op het gebied
van stadsaanleg is gebeurd en vormt tegenwoordig een der bezienswaardigheden
van Teheran.

Zarathustra in de loop der eeuwen
De belangstelling voor de godsdienst van Zarathustra buiten de grenzen van Iran
is al oud. Reeds de Grieken hebben zich hiervoor geïnteresseerd. Zo vertelt Sokrates
in de Alkibiades van Plato, dat in Perzië als onderdeel van de voortreffelijke opleiding
van de jonge kroonprins, de wijste man wordt aangewezen om hem in de leer van
Zoroaster te onderrichten.
Tijdens het Hellenisme - toen men graag verband zocht tussen de oude wijsheid
uit het Oosten en de leerstellingen der Grieken - zag men in Zarathustra de
leermeester van Pythagoras en Plato; daarnaast werd hij beschouwd als de
grondlegger der chaldaeische orakels en voorman van alle magiërs, astrologen en
alchemisten.
Ook bij de Christenen vinden we belangstelling voor de perzische godsdienst op
grond van de verhalen van Cyrus, Esther en het Perzenrijk in het Oude Testament
2
en met name van de drie Wijzen (Magiërs ) uit het Oosten uit het Evangelie van
Mattheus, die werden beschouwd als heidense getuigen voor de waarheid van het
Christendom.
Anderen keken met minder vriendelijke blikken naar Zarathustra en zagen in hem
alleen de grondlegger van de verfoeide astrologie en magie, of brachten hem in
nauw verband met de ketterse leer der Manichaeërs.
Later zijn er herhaaldelijk pogingen ondernomen, Zarathustra als grondlegger
van Plato's leer met het Christendom in verband te brengen (o.a. Erasmus). Er ging
zelfs een stem op dat Zoroaster ten naaste bij de grondslagen van het katholieke
3
geloof zou hebben gelegd! De overeenkomst van de zoroastrische leer met Jodenen Christendom leek zo groot, dat sommigen van mening waren, dat de Joden veel
aan de Zoroastriers hadden ontleend. Anderen zochten de afhankelijkheid in
omgekeerde richting. Weer anderen dachten in de richting van een oer-openbaring,
waarvan resten bij de Iraniers zouden voortleven. Zo bv. Hugo de Groot.
Bij deze overwegingen hing veel af van de interpretatie van Zarathustra's leer: is
Ahura Mazda, (Ohrmoezd), de Wijze Heer, een enig, almachtig God, of is Ahra
Mainyu (Ahriman), de Geest van het Kwade, zijn gelijkwaardige tegenspeler? M.a.w.
hebben we hier met monotheïsme - buiten de Bijbel om - dan wel met dualisme te
maken?
Een beslissend antwoord was des te moeilijker te geven, omdat men afhankelijk
was van griekse en romeinse bronnen en geen tekst van de Avesta - het boek der
Zoroastriërs - bezat. Met gespannen verwachting ontving men dan ook de uitgave
van deze tekst door Anquetil du Perron (1771); maar deze bracht geen uitsluitsel,
2
3

Magiërs is de naam van een zoroastrische priesterklasse.
Uitvoerig in: J. Duchesne-Guillemin, The Western Response to Zoroaster, Oxford, 1958.
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integendeel eerder teleurstelling, omdat dit boek zo duister onbegrijpelijk en weinig
indrukwekkend bleek te zijn. Sommigen twijfelden daarom aan de echtheid en
hielden het voor een vervalsing. Of moest de droom van een redelijke religie, die
ook voor ons aantrekkingskracht heeft, worden opgegeven? Dan moest de
belangstelling wel verbleken en de religie van Zarathustra aan de vakmensen worden
overgelaten. Zo werd het stil rondom Zarathustra.
Plotseling duikt zijn naam weer op en vraagt om gehoor in de titel van Nietz-
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sches werk Also sprach Zarathustra. Of was dit niet meer dan een opzienbarende
titel?
Nietzsche had wel meer bedoeld. Hij wilde de mens emanciperen van het
Christendom én van het griekse idealisme. Daarom beriep hij zich op een naam die
buiten de kring van beiden lag. Zijn aanval was naar twee fronten gericht. Dat dit
niet werd begrepen, was een bittere teleurstelling voor hem.
Ook de keuze van de naam Zarathustra was opzet: Nietzsche zelf zegt
dienaangaande: ‘Man hat mich nicht gefragt, man hatte mich fragen sollen, was
gerade in meinem Munde, im Munde des ersten Immoralisten, der Name Zarathustra
bedeutet: denn was die ungeheure Einzigkeit jenes Persers in der Geschichte
ausmacht, ist gerade dazu das Gegenteil. Zarathustra hat zuerst im Kampf des
Guten und Bösen das eigentliche Rad im Getriebe der Dinge gesehen: die
Ubersetzung der Moral ins Metaphysische, als Kraft, Ursache, Zweck an sich ist
sein Werk’.
Intussen had de wetenschap niet stilgestaan. Nu men de tekst van de Avesta
voor zich had en niet alleen op griekse en romeinse gegevens hoefde te steunen,
bleek het mogelijk, eerst langs taalkundige, later ook langs godsdiensthistorische,
etnologische en sociologische religie opnieuw te benaderen.
Aanvankelijk trok de nauwe verwantschap tussen de taal van de Avesta en die
van de indische Veda's de aandacht; daarop ook de godsdienstige overeenkomsten.
Het werd duidelijk, dat de Avesta in de loop van verschillende eeuwen is geschreven;
alleen de Gatha's -een klein onderdeel - kunnen aan Zarathustra zelf worden
toegeschreven. De rest van de Avesta weerspiegelt gedachten en overtuigingen
van zeer verschillende aard en tijd. Gezien ook de griekse bronnen zeer tegenstrijdige
inlichtingen geven, kwam allengs de gedachte naar voren, dat we met meer dan
één iraanse religie te maken hebben.
Nu ging men zoeken en vergelijken en op de bewondering voor de monotheïst
of de stichter van het dualisme volgde een reactie, die Zarathustra meer beschouwde
als een sociale hervormer, die bloedige offers had afgeschaft en voor de arme
herders was opgekomen; tenslotte kreeg hij een plaats te midden van meer primitieve
denkbeelden zoals we die vinden in andere indogermaanse religies, in de indische
Veda's, of bij iraanse volken, waarvan wij door opgravingen enkele religieuze
opvattingen hebben leren kennen; zelfs praktijken van stammen uit Afrika werden
ter verklaring aangehaald.
Dit alles vindt zijn weerslag in het boek van Widengren. Het is een helder en
overzichtelijk geschreven boek, dat van grote geleerdheid getuigt. Duidelijker dan
zijn voorgangers is Widengren erop uit Zarathustra in zijn iraanse omgeving te
plaatsen; ook India blijft in de gezichtskring betrokken. Widengren beschrijft de
ontwikkeling van het religieuze leven der iraanse volken en probeert te bepalen,
wat Zarathustra aan religieuze gedachten vond, hoe hij ze verwerkte en wat er in
latere periodes met zijn leer gebeurde. Zo komen de vragen rondom Zarathustra in
een ander licht te staan en wordt er geprobeerd een meer objectief beeld van hem
te krijgen.
Het is uiterst boeiend de schrijver bij zijn werk te volgen: de gegevens zijn vaak
zo schaars, de bronnen verschillend en ongelijkwaardig. Het is alsof we onder leiding
van een uiterst bekwame gids over een opgravingsterrein dwalen, waar voor het
oog van de niet-ingewijde bijna niets te zien is en hem nu uit de weinige resterende
ruïnes een beeld voor ogen wordt gesteld.
Widengrens boek is uiterst systematisch en overzichtelijk. Bij elke godsdienst
probeert hij na te gaan, wat hij kan vinden over het pantheon, de cultus, de priesters,
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de eschatologie en dodenritus, de mythen en het koningschap - dat met de
eschatologie centraal staat in de iraanse gedachtenwereld.

De verborgen Zarathustra
Toch kan de uitkomst niet werkelijk bevredigen. Zarathustra en zijn leer blijven in
het duister. Ze lijken schuil te gaan in een overstelpende hoeveelheid van
godsdienst-historische gegevens. Hoewel Widengren ervan overtuigd is dat
Zarathustra een goddienststichter is geweest,
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een man die met hartstocht opkwam tegen de mishandeling van het rund bij de
offers en de ‘Männerbünde’ - geheime cultus-verbonden met extatische trekken en
wilde driften - blijft de vraag onopgelost, waarom deze man en zijn leer zo'n grote
indruk heeft gemaakt door alle eeuwen heen. Is het maar een naam die vastgeknoopt
is aan allerhand religieus-filosofische voorstellingen, onbegrijpelijk waarom en hoe?
Of is het de methode, die ons in verwarring brengt? Is het de weg van de
godsdienstvergelijking, die het beeld vervaagt?
Wanneer ik bv. lees, dat Zarathustra de naam ‘Ahura Mazda’, ‘Wijze Heer’ uit de
oude religie heeft overgenomen, omdat in de Oudindische religie ook van de God
Varuna wordt gezegd, dat hij wijs is, en omdat men in India aan vele goden abstracte
namen toekende, word ik huiverig.
De weg van Varuna, die wel eens wijs wordt genoemd, tot de Wijze Heer, die wijs
is, is heel ver. En ‘Wijze Heer’ is geen abstracte naam. Een naam is trouwens nooit
abstract; een naam is concreet, hij duidt een persoon aan en dank zij die naam kan
ik tot die persoon spreken. Zarathustra roept en bidt tot de Wijze Heer, wiens wijsheid
hij heeft ervaren bv. daarin, dat hij geen hekatomben en geen razende geheimbonden
meer wil. Dat is een nieuwe ontdekking, een religieuze bezieling, die hem in staat
stelde zijn stem te verheffen.
Deze religieuze bezieling komt bij Widengren niet tot zijn recht, maar gaat schuil
achter de feiten. Wij horen veel boeiende dingen, maar krijgen de indruk van een
ingewikkelde leer, die allerhand oude voorstellingen niet durft af te schudden en ze
daarom in nieuwe vormen kleedt, zodat ze in het nieuwe systeem passen.
Zarathustra liet evenwel geen leer achter, maar alleen enkele zangen.
Hetzelfde geldt wanneer Widengren probeert Zarathustra te karakteriseren als
een extaticus, een soort sjamaan, die van narcotische dranken gebruik maakt om
tot zijn visioenen te komen. Hij steunt hiervoor op een vers uit de derde Gatha, waar
hij een woord, dat sommigen als onbegrijpelijk hebben weggelaten en dat anderen
met droom (gezicht) vertalen, de betekenis ‘Tiefschlaf’, trance, toekent, waarvoor
hij zich op een middel-perzische - dus veel latere - tekst beroept. Want het past in
de sfeer van de stamgodsdiensten.
Maar werkelijke bezieling heeft geen narcotica nodig en werkt niet met vervaagde
voorstellingen, dat hoort pas in latere generaties thuis, als de echte bezieling is
geweken.
Zelfs de uiterlijke overeenkomst van woorden en zinswendingen in de Gathas
van de Avesta en de liederen van de Rigveda zegt nog niet, dat er niet een groot
verschil kan bestaan in religieuze gevoelswaarde en levensbeschouwing. De liederen
van Zarathustra zijn te kort, te duister, zijn naam te groot, dan dat zij ons recht geven
tot gelijkschakeling. Het is juist het verschil dat ons belang inboezemt, een verschil
waarvan wij nog heden de weerslag bespeuren in het verschil tussen Parsis en
Hindoes in India. Het naast elkaar plaatsen van Zarathustra's opvattingen en die
van allerhand andere uit India en Iran kan geen recht laten wedervaren aan dat wat
hem bezielde.
Widengrens boek is heel knap en getuigt van grote kennis en geleerdheid. Evenwel
is religie niet zaak van een leer, maar van het hart, van de hele mens. Dat komt bij
hem te kort en tengevolge daarvan ontkomt zijn boek niet aan een zekere nivellering.
Juist bij de religie moet de nadruk op de verschillen liggen, niet op uiterlijke
gelijkheden. Zarathustra is nog een verborgene gebleven.

'n Slotwoord over godsdienstvergelijking
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Het zou te ver voeren Widengren op zijn weg door de andere religies der iraanse
stammen en volken te volgen. Veel moest er in het duister blijven, omdat de
overgebleven resten geen reconstructie mogelijk maken. Andere dingen lijden ook
hier onder de aangewende methode van vergelijking. Eén voorbeeld zij hier
genoemd: wij vinden bij vele indogermaanse volken een driedeling van de goden
overeenkomstig de drie standen der menselijke maatschappij: goden der
heersersmacht (juridisch-
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priesterlijke functie) beantwoordend aan de priesterstand op aarde, krijgsgoden,
beantwoordend aan de adel, goden met onderhoudende functie die welvaart
bevorderen, beantwoordend aan de boerenstand. Ook in Iran vinden we sporen
van deze indeling terug, maar telkens weer blijkt, dat er goden zijn, die min of meer
alle drie functies vervullen, zoals bv. Mithra. Er bestaat dus een neiging deze oude
driedeling te vervagen en er overheen te stappen. Dit laatste is dan m.i. belangrijker
dan het zoeken naar de resten der oude driedeling. Het kan immers een stap op
de weg naar een soort van monotheïsme betekenen en verandert dan de gehele
godsdienstige gerichtheid van de aanhangers. Deze vervaging kan zelfs een
voorbereiding geweest zijn op Zarathustra's leer. De oude achtergronden zijn dan
alleen een fase, waar men overheen is gegroeid; terwijl ze bij Widengren een
onderdeel van de beschreven godsdienst blijven, waardoor geen juist inzicht in de
beschreven religie wordt verkregen.
De methode van vergelijking vervlakt de contouren en dreigt uit te lopen in een
vervloeiing van hetgeen er later is gegroeid met het oudere of ook in het overdragen
van nieuwe inzichten op oudere periodes.
Dat gelijke omstandigheden tot gelijksoortige ontwikkelingen kunnen leiden, zonder
dat er sprake hoeft te zijn van ontleningen, wordt door de schrijver buiten
beschouwing gelaten.
Toch weten wij bv. uit de griekse geschiedenis dat de overgang van stamleven
tot stadsleven een geestelijke omwenteling met zich meebrengt, die in de religie
haar weerslag vindt. Ik wil hier alleen verwijzen naar de Orestie van Aeschylus,
waarin de worsteling met de overgang van de bloedwraak der stamorganisatie in
een stadsrechtspraak en daarmee de metamorfose der Wraakgodinnen in Eumeniden
(Goedgezinden) op indrukwekkende wijze wordt uitgebeeld.
Waar deze worsteling buiten beschouwing wordt gelaten, blijft de nivellering niet
uit en blijven de godsdienstige opvattingen zowel in hun hardheid tot aan
mensenoffers toe, als in hun prestaties onverstaanbaar.
De ontoereikendheid van ons moderne egaliserende, gestroomlijnde denken komt
juist in dit zo objectief gehouden en goed gedocumenteerde werk, dat van alle
gegevens waarover wij op het ogenblik beschikken gebruik maakt, aan het licht: de
religies van Iran gaan niet voor ons leven, wij leren niet verstaan wat hun intentie
is geweest; die kan ook op de basis van de rede en de objectiviteit alleen niet worden
gevonden.
H. Kohlbrugge

Beeldende kunst in België
Roger Raveel
‘Blijf niet staan kijken voor het venster, maar kom binnen’ schreef Roger Raveel op
het raam van een vroegere tentoonstelling te Brussel. Op de vensters van het Paleis
voor Schone Kunsten, waar hij vorige maand opnieuw exposeerde (cfr. Streven,
februari 1966, p. 486), schrijft men niet, om de goede reden dat dit paleis geen
vensters heeft, alleen koepels. Dit is jammer, want naar de reacties van sommige
bezoekers te oordelen, geraakten ook zij nog steeds niet ‘binnen’. Wat is er aan
deze kunst, dat zo velen er moeite mee hebben? Is zij dan zo ontoegankelijk? Of
is het misschien zo dat iedereen tegenover een schilderij tot om het even wat bereid
is, uitgenomen tot zien?
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Er ging een fraai boekje bij deze tentoonstelling, een boekje waarin Raveel een
uitgebreide keuze verzameld had uit de op zijn werk uitgebrachte kritieken. Uitsluitend
lovende kritieken, uiteraard. Maar ook in de meerderheid van deze teksten valt op
hoe weinig de kritiek naar zijn werk heeft gekeken. Zij bouwt boeiende theorieën
op en briljante interpretaties, maar verwijdert zich lichtjaren ver van de kleuren en
de vormen waar het om gaat en die men na al die lectuur met verrassing terugvindt.
Zoals men na een lange reis weer thuis komt bij de goede vertrouwde dingen.
Raveel, dat is
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gras, een haag, een muurtje, water, veel lucht, aarde, stilte. Het gevoel van thuis
te zijn bij deze dingen, erin te wortelen, ermee te ademen. Zonder tussenpersonen,
zonder symbolen: rechtstreeks erbij, erin: ‘kom binnen’. En misschien is dat juist de
moeilijkheid voor velen, voor de moderne stadsmens die al zo lang het contact met
de natuur verloren heeft, die ze niet meer fysisch ervaart - hij staat er ongeneeslijk
buiten. Hij moet er dus wel omheen praten. Hij doet het virtuoos, hij geeft zich heel
veel moeite, want ergens voelt hij wel dat Raveel die moeite loont. Kon hij er maar
bij geraken, voelt hij, dan zou hij misschien iets terugvinden van de eerste morgen,
van de zintuigelij ke frisheid, van de verloren paradijselijke eenvoud. En zo ziet u
hoe wij al bezig zij méé te doen aan de woorden ‘Oomtrent Raveel’. Ellende van
het woord. Malse rijkdom van het rood, virulentie van het groen, sappigheid van het
blauw, onzegbaarheid van de onnoembare combinaties met strepen, vlekken en
stippen. Openheid, vooral, blakke blootheid van het wit, het Wit-van-Raveel, het
onbeschreven vierkant, de gapende kuil, de brief, het venster, de spiegel van Raveel.
Ach ja, en er is die eenzame Man-bij-demuur, bezig langzamerhand even
legendarisch te worden, dus even literair, als De Braekeleers Man-voor-het-venster:
de eenzame, symbool van de existentiële weetikveel, de gemaskerde, de gezichtloze.
En dan is er die levende duif, het incident op Forum 63 waar Raveel het doek
terughaalde, het feit dat hij jaren vooruit is geweest op de nieuwe-figuratie, dat hij
een spiegel in zijn doek plaatste of er een gordijntje vóór hing op een ogenblik dat
Rauschenberg en Jim Dine nog onbekend waren te Machelen-aan-de-Leie. Daar
werd Raveel nu 45 jaar geleden geboren. Daar werkt hij nog steeds. En hij vindt,
precies als Pascal, ‘le monde entier dans son jardin’.

De eerste (en enige?) Belgische dadaïst
‘Ik wil begraven worden zonder bloemen en zonder toespraken’, schreef Paul
Joostens in zijn testament, in zijn barok Ensoriaans Frans, ‘maar op mijn graf wens
ik twee pinakels van de kathedraal, een houten kruis, en verder alleen mijn naam’.
Op 26 maart stonden enige mensen onder regenschermen op het erepark van het
Schoonselhof (Antwerpen). Zij luisterden naar drie korte toespraken en legden
bloemen neer zonder dat Joostens uit zijn graf kwam. In zijn leven heeft hij nooit
gekregen wat hij wenste, waarom zou het anders gaan na zijn dood? Maar de twee
gotische pinakels staan er nu, precies vijf jaar nadat hij gestorven is, en precies
zoals hij ze getekend heeft in zijn fantastisch testament. Het houten kruis zal een
bronzen worden: het officieel reglement verzet zich tegen houten kruisen, zeker op
het erepark.
Nu het vijftig jaar geleden is dat het dadaïsme te Zürich gesticht werd, kan de
vraag worden gesteld of Paul Joostens niet de enige kunstenaar in België is geweest
die tot deze baan- en bandenbrekende richting heeft behoord. Zijn geschilderd
oeuvre (cfr. Streven, februari 1966, p. 484), een wonderlijke combinatie van
constructivistische, gotiserende en symbolistische elementen, zijn nymphettes of
‘poezeloezen’, een bepaald deel van zijn grafisch oeuvre ook (lang niet het
belangrijkste) - dit alles werd herhaaldelijk getoond; maar veel minder bekend is dat
hij zijn loopbaan begonnen is, én beëindigd, als een autenthiek (ofschoon misschien
wel onbewust) vertegenwoordiger van Dada. Niet alleen zijn de assemblages die
hij in de jaren twintig en op het laatst van zijn leven maakte, de collages die een
vergelijking met Kurt Schwitters verdragen, sommige mappen met erotische en ook
wel pornografische tekeningen (Les Mollusques) puur dada, ook naar de geest
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hoorde Joostens erbij, zoals blijkt uit zijn nog steeds onuitgegeven geschriften en
tot zelfs uit zijn testament.
Het wordt tijd dat de zes vrienden, die hij als zijn testamentuitvoerders aanwees,
eens ernstig een (desnoods confidentiële) uitgave van die geschriften gaan bezorgen,
dat het oeuvre wordt gecatalogeerd vóór het in alle richtingen verspreid is, en dat
er een uitgebreide retrospectieve komt waarin de minder gekende aspecten van
deze werkelijke peintre maudit - de assemblages, de
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tekeningen, de geschriften, de collages - de volle aandacht krijgen.

Antwerps revival in mineur
Tijdens de tweede helft van het seizoen hebben een paar symptomen erop gewezen
dat de ‘Metropool der Kunsten’, zoals men Antwerpen op het stadhuis nog gaarne
blijft noemen, uit haar provincialistische dommel wil ontwaken. Misschien is onze
hoop alleen maar voorbarig, en ging het slechts om enige pogingen zonder echo,
waar Antwerpen de specialiteit van heeft. In elk geval leverden die pogingen dan
toch enkele prettige tentoonstellingen op. De avantgarde kreeg er twee galerietjes
bij, Wide White Space, een ware uitdaging vlak achter het sluimerende Koninklijke
Museum voor Schone Kunsten, en Kontakt, gelanceerd door een jonge danser en
leerling van René Guiette, Guy Schraenen. Space opende met een nogal laborieuze
happening van het Milkway-trio Hugo Heyrman, Panamarenko en Berndt Lohaus,
en toonde voorlopig hoofdzakelijk polychrome zweef stoeltjes uit zeewier, een
duikerspak, monochrome papierreliêfs en (veel) zilverpapier. Kontakt bracht enige
nog onbekende buitenlanders, nieuw werk van Wybrand Ganzevoort en de
verrassende assemblages van een jonge Kempenaar, Jef Geys. Geys weet met
kegels, ballen, dozen en speelgoedsoldaatjes bijzonder geestige combinaties te
maken, die hun trefkracht vooral krijgen door de felle blinkende lakverf waarin hij
alles doopt. Jasper Johns schijnt ook in Balen-Nete geen onbekende meer te zijn,
maar de wijze waarop Geys met vlaggen en cijfers omspringt is beslist origineel.
Ook in de al langer moeizaam voortbestaande galerietjes krijgt men nu en dan
nieuwe en frisse dingen te zien: in Vécu zeer goede tekeningen van de jonge,
onlangs met de Berthe Art-prijs bekroonde beeldhouwer Wilfried Pas en boeiende
foto's van John Huybrechts, in de Kunstkamer de revelatie van Niko Van Daele,
een jonge globetrotter die ‘uit verveling’ grote witte panelen vol figuurtjes en bolletjes
en streepjes schildert, in een kinderlijk naïeve maar beslist niet zó naïeve stijl, waarin
het constructivisme van Van Doesburg en de (Engelse) pop art elkaar op
onverwachte wijze ontmoeten. Stimulerend voor het oog en voor de geest, - en
troostend dat er eindelijk toch nog eens wat gebeurt in de ateliers.
Mare Callewaert

Beeldende kunst in Nederland
Integratie der kunsten
Onder integratie der kunsten wordt verstaan het samengaan van, of misschien beter
het samenspel tussen, diverse takken van kunst. Onder integratie van architectuur
en beeldhouwkunst dus het samenspel tussen deze beide uitingsvormen vóór en
tijdens de bouw (in tegenstelling tot het later willekeurig plaatsen van een vaak
slecht passend beeld in of voor het gebouw, louter als versiering). Hoewel het met
de integratie der kunsten in ons land niet zo vlot verloopt als velen wel zouden willen,
gebeuren er toch van tijd tot tijd dingen die het signaleren waard zijn. In Streven
van vorig jaar juni schreef ik al iets over muziek en beeldende kunst (Ton Bruynèl
en Carel Visser in het Stedelijk Museum). In het Kunsthistorisch Instituut te
Amsterdam worden de laatste tijd door leerlingen van prof. dr. H.L.C. Jaffé
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tentoonstellingen georganiseerd, waaronder die van Paul op de Coul opviel: muzikale
grafiek, waarbij het niet ging om de grafisch goede vormgeving, maar waarbij het
de bedoeling was dat de vormgeving inspirerend werkte op uitvoerende kunstenaars.
Op de door Op de Coul samengestelde expositie waren werken aanwezig van de
componisten Louis Andriessen, Earle Brown en Anestis Logothesis. Vooral Earle
Brown bindt de uitvoerende kunstenaar met zijn partituren slechts in geringe mate.
De partituur voor het stuk ‘December 1952’ dat aan een schilderij van Bart van der
Leek doet denken, mag volgens de componist ook gerust op zijn kant of op zijn kop
gehouden worden. Bij een orkestuitvoering staat het de dirigent en ieder lid
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van het orkest vrij zelf te beslissen hoe hij dit werk wil vertolken.
Binnenkort gaat ook (eindelijk!) Peter Schat's ‘Labyrint’ in première, een
manifestatie waarbij ballet, muziek, film en beeldende kunst een rol spelen (Carré,
Amsterdam, Holland Festival). De Stichting Liga Nieuw Beelden (architectuur en
beeldende kunst) belegde dit voorjaar een drietal druk bezochte forum-avonden in
het Stedelijk Museum. In hun atelier op de Lauriergracht 109 in Amsterdam werken
al meer dan een jaar de schilder Hans Nahuys, de beeldhouwer Jan de Baat en
grafisch ontwerper Ad Werner samen. En tenslotte: in Delft werd onlangs de
Adviescommissie Beeldende Kunst geïnstalleerd tijdens een bijzonder zitting in de
nieuwe aula van de Technische Hogeschool. De commissie A.B.K., die is ontstaan
op initiatief van de Bond van Nederlandse architecten in samenwerking met de
Vereniging van beoefenaars van beeldende kunsten en de Nederlandse kring van
beeldhouwers, heeft tot taak de verbinding te vormen tussen architect en beeldend
kunstenaar. Voor het werk van de commissie, die onder voorzitterschap staat van
prof. ir. J.H. van den Broek, zal van groot belang zijn het Documentatiecentrum voor
architectuur en beeldende kunst, waarmee prof. dr. A.M. Hammacher voor de
afdeling bouwkunde van de T.H. te Delft een aanvang heeft gemaakt.

Britten in Nederland
Londen is op het ogenblik een van de allerbelangrijkste centra van moderne kunst
ter wereld. Het is een plezierig toeval dat er in ons land twee tentoonstellingen
tegelijk worden gehouden, waarop wordt duidelijk gemaakt waarom dit zo is.
Om met Rotterdam te beginnen: nog tot en met 22 mei is in het prentenkabinet
van Museum Boymans-Van Beuningen de expositie ‘Nieuwe stromingen in de Britse
grafiek’ te zien, die werk omvat van tien kunstenaars. Van Henry Moore, Ceri
Richards en Graham Sutherland kleurenlitho's, van Victor Pasmore, Gordon House,
Richard Lin, R.B. Kitaj en Brett Whiteley serigrafie (zeefdruk). De laatste twee
kunstenaars maken bij hun tot de nieuwe figuratie behorende voorstellingen ook
gebruik van foto's. Van Eduardo Paolozzi is er een serie van 12 serigrafieën ‘As Is
When’, gebaseerd op leven en werken van de filosoof Ludwig Wittgenstein. Joe
Tilson drukt sommige van zijn serigrafieën af op polystyreen en andere kunststoffen
en laat ze vervolgens langs machinale weg tot driedimensionale constructies persen.
In het prentenkabinet van het Stedelijk Museum te Amsterdam hangt nog t/m 8
mei een aantal etsen en tekeningen van de 28-jarige David Hockney, figuren,
landschappen of tafereeltjes, intelligent en eenvoudig, grappig vaak en er in ieder
geval op uit om de kijker even aan het denken te zetten.
In de nogal kleurloze expositie-lawine van dit seizoen - zonder echte uitschieters
en nogal retrospectief ingesteld - zijn deze Engelse tentoonstellingen echte
verfrissingen.

Triënnale der Zuidelijke Nederlanden
Behalve een jaarlijkse overzichtstentoonstelling van jonge Nederlandse kunst (de
Contour-tentoonstelling in het Delftse Prinsenhof) kennen we nu ook een driejaarlijkse
expositie van jonge Nederlandse en Belgische kunst: de Triënnale der Zuidelijke
Nederlanden, georganiseerd door het Eindhovense Van Abbemuseum, het Gentse
Museum voor Schone Kunsten en het cultureel centrum De Beyerd te Breda. De
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Triënnale is eigenlijk een logisch vervolg op de sinds 1953 in Eindhoven gehouden
reeks tentoonstellingen ‘Kunstenaars in Brabant’. De organisatoren en de
deelnemende kunstenaars voelden de laatste tijd steeds duidelijker behoefte aan
het loslaten van de provinciegrens. Om niet in conflict te komen met de Delftse
Contour werd aansluiting gezocht en verkregen met noordelijk België. Op de eerste
Triënnale zijn ongeveer zeventig werken te zien, o.a. van Jan van Eyk, Johan
Lennarts, Jef Verheijen, Vic Gentils, Roger Raveel en Paul van Hoeydonck, die de
vorige maand met succes in Amsterdam exposeerde (Galerie Krikhaar). De
tentoonstelling is tot 22 mei
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in Van Abbe, daarna in Gent (27 mei tot 26 juni) en in Breda (8 juli tot 15 augustus).
De Triënnale is een verheugend en opmerkelijk verschijnsel.

Vermeldenswaardigheden
Kunstschatten uit Haarlem naar Utrecht Volgens een in enkele dagbladen
gepubliceerd communiqué zal het Bisschoppelijk Museum in Haarlem ten gevolge
van een onrendabele exploitatie worden opgeheven. De collectie wordt t.z.t.
overgebracht naar het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht. Het ligt in de bedoeling
beide verzamelingen samen te brengen in een nieuw Museum voor Religieuze
Kunst.

Erasmusprijs
De Erasmusprijs 1966 is toegekend aan de Franse kunsthistoricus René Huyghe
(60) en de Engelse auteur en kunsthistoricus Sir Herbert Read (73). Prins Bernhard,
regent van de Stichting Praemium Erasmianum zal de prijs op 27 juni in de Haagse
Riddelzaal uitreiken. Diezelfde dag wordt in het Mauritshuis te Den Haag de
tentoonstelling ‘In het licht van Vermeer’ geopend, die wordt gehouden ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Mauritshuis en die vijf eeuwen
schilderkunst bestrijkt.

Nederlandse affiches in India
Van 10 tot 20 april zijn in het Balbhawan-museum in New Delhi affiches geëxposeerd
van Pieter Brattinga (esthetisch adviseur van Steendrukkerij De Jong te Hilversum)
en van Dick Bruna (verbonden aan uitgeverij Bruna te Utrecht, zie ook Streven van
juni 1965). De tentoonstelling werd geopend door de gouverneur van Kasjmir.

Hannes Postma bekroond
De Nederlandse sectie van de Association Internationale des Critiques d'Art heeft
de prijs van de kunstkritiek 1966 toegekend aan de graficus Hannes Postma. Volgens
het juryrapport geeft deze, in 1933 in Haarlem geboren, kunstenaar in zijn in prent
gebrachte thema's blijk van een bijzonder boeiend samengaan van mens en ruimte.
Zijn vliegende mensbeelden als bewegingssignalen in de imaginaire ruimte geplaatst,
getuigen van een origineel talent.
De Amsterdamse graficus Dick Cassee kreeg een eervolle vermelding.

Juno - nog even - in Boymans
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Nog slechts korte tijd hangt in Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam
Rembrandt's schilderij ‘Juno’, dat onlangs door een Amerikaanse verzamelaar werd
gekocht uit de collectie van de Haagse kunsthandel H.M. Cramer. Het doek, dat
een bewogen geschiedenis achter de rug heeft, zal door de eigenaar in langdurig
bruikleen worden gegeven aan het Metropolitan Museum in New York. Hiermee is
dan voor de zoveelste keer een waardevol Nederlands kunstwerk voor ons land
verloren gegaan.

Nederlandse schilderijen in Polen
Vorige maand werd in Warschau een tentoonstelling gehouden van na-oorlogse
schilderkunst uit twee Nederlandse musea. Het Stedelijk Museum te Amsterdam,
dat de expositie organiseerde, en het Van Abbe Museum in Eindhoven stonden
hiertoe samen meer dan 50 werken uit hun eigen verzameling af, die een beeld
geven van enkele belangrijke stromingen in de kunst van na 1945. Behalve 21
buitenlandse schilders waren ook 10 Nederlandse kunstenaars vertegenwoordigd.
Het was de eerste keer dat in Polen een - zij het beknopt - overzicht werd gegeven
van de zg. Ecole de Paris, het Europese en Amerikaanse (abstract) expressionisme,
de materieschilderkunst en actuele stromingen als pop art en nul.

Aansporing
In het volgend nummer van Streven hoop ik uitvoerig te kunnen ingaan op twee
belangrijke exposities, die ik om druktechnische redenen nu nog niet kan bespreken:
de tentoonstelling van Belgische schilderkunst van 1890-heden in het Centraal
Museum te Utrecht en de expositie ‘De Meesterwerken van de Europese prentkunst
1410-1914’ in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum te Amsterdam. Het is beslist
de moeite waard deze manifestaties te gaan zien!
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Profieltje
Er zijn in ons land flink wat jonge kunstenaars, die werk maken dat op hoog niveau
staat. Meestal is dit werk te zien op groepstentoonstellingen of op eenmansexposities
van betrekkelijk korte duur in kunstzalen of kleine culturele centra. Omdat het mij
in Streven onmogelijk is uitvoerig in te gaan op grote tentoonstellingen en omdat
de - nu eenmaal noodzakelijke - lange inzendtermijn van kopij me niet toestaat
regelmatig exposities in kunsthandels te bespreken (die zijn immers al weer voorbij
als het nummer van Streven uitkomt), leek het me een goed idee u van tijd tot tijd
een kunstenaar of kunstenares voor te stellen, die naar mijn smaak de moeite waard
is. Ik beperk me daarbij tot het vermelden van enkele summiere gegevens en tot
het afbeelden van een of meer werkstukken (t.g.v. de reproduktie-mogelijkheden
doorgaans tekeningen of grafiek). Het presenteren van deze mensen is dus eigenlijk
een signaleren, een confronteren en niet een portretteren of recenseren. Dit laatste
lijkt me in kort bestek niet doenlijk en ook niet wenselijk. Als werktitel voor dit rubriekje
(dat thuishoort onder ‘Beeldende kunst in Nederland’) hanteer ik het liefst ‘profieltje’.

Marte Röling
Het is eigenlijk heel gek gegaan met de stromingen in de beeldende kunst. Terwijl
nog maar een paar jaar geleden de figuratieve kunst zowat in diskrediet dreigde te
raken onder de mokerslagen van de abstracte kunst, is er nu geen sprake meer
van felle tegenstellingen, discussies, rumoer en verhitte hoofden. De abstracte kunst
bestaat nog en telt vele vitale beoefenaars, maar in alle rust en vrede is de figuratieve
kunst weer opgebloeid en neemt nu een minstens zo belangrijke plaats in als haar
abstracte tegenvoeter. Er is in de tussentijd wel iets met de figuratieve kunst gebeurd.
Naast de al dan niet lieflijke landschappen, stillevens en portretten staken nieuwe
figuratieve stromingen de kop op. Zo bereikte ons uit Amerika en Engeland de zg
pop-art (afkorting van popular art), een kunststroming die beïnvloed wordt door en
dankbaar gebruik maakt van het stripverhaal en bepaalde reclame-uitingen. Pop-art
is in ons land snel geaccepteerd (de term wordt nu te pas en te onpas gebruikt) en
leidde tot het
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ontstaan van een nieuwe figuratieve kunststroming in Nederland, waarbij hier en
daar (als laatste ‘snufje’) nu ook Jugendstil-elementen vallen te onderkennen.
Tot de meest talentvolle vertegenwoordigers van de nieuwe figuratieve richting
in Nederland behoort m.i. de grafica Marte Röling, geboren in 1939, wonende in
Amsterdam (Amstel 22). Zij studeerde 6 jaar aan de Rijksacademie te Amsterdam,
nam vorig jaar deel aan de Biënnale de la Jeunesse te Parijs en was
vertegenwoordigd op de expositie van Nederlandse grafiek die de vorige maand in
Warschau werd gehouden. Marte Röling exposeerde veelvuldig in groepsverband,
o.m. in de musea van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, op Contour
'65 in Delft, in Groningen en in Hilversum; alleen o.a. bij kunsthandel Ina Broerse
in Amsterdam en in Delft, Schiedam en Maastricht. Werk van Marte Röling bevindt
zich in collecties in binnen- en buitenland. Ze houdt zich voornamelijk bezig met
litho's in zwart-wit. De kleur heeft eigenlijk pas sinds kort z'n intrede gedaan in haar
werk, dat naar mijn gevoel interessant is en getuigt van vakmanschap.
Paul Mertz
Afbeeldingen:
R 24, een litho in zwart-wit uit 1964, te beschouwen als een zelfportret
En een litho uit de serie ‘10 vrouwen’ uit november 1965.

Nieuws in de Nederlandse literatuur
De literaire kritiek heeft zich tot nu toe nog maar weinig met Louis Paul Boon
bemoeid, evenals degenen die gewoonlijk de literaire prijzen verdelen. In dat eerste
is nu enigszins verandering gebracht doordat de redactie van het blad Komma een
speciale aflevering aan Boon gewijd heeft, die ook los als paperback (Nijgh en Van
Ditmar) verkrijgbaar is. Men vindt er o.a. stukken in over ‘De twee edities van Mijn
kleine oorlog’ en ‘Het thema van de eenzaamheid in Menuet’. Voorts is een bio- en
bibliografie opgenomen.
Tegelijkertijd verscheen een herdruk van Boons Zomer te Ter-Muren
(Arbeiderspers), het tweede boek over de Kapellekensbaan.
Ruim 20 jaar na de bevrijding verschijnen er nog steeds boeken waarin ervaringen
uit de oorlogsjaren verwerkt zijn. De neerslag van de concentratiekampervaringen
van Theun de Vries vindt u in Doodskoppen en kaalkoppen (Van Kampen). In Wakker
worden (Querido) beschrijft Paul Frische hoe twee Nederlanders in het begin van
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de oorlog via België en Frankrijk in Engeland terecht komen. Het dubbelspoor
(Bezige Bij) van Lizzy Sara May verhaalt de ervaringen van een joodse vrouw in
het Duitsland van nu. Bij deze boeken moeten dan ook nog de herdrukken genoemd
worden van Vestdijks lang uitverkochte Pastorale 1943 (Arbeiderspers) en Abel
Herzberg's klassieke Amor Fati (Moussault).
Jan Gerhard Toonder beschrijft in Opstaan op zaterdag (Bezige Bij) een demonisch
toekomstbeeld, waarin iedereen gehoorzaamt aan de Voorschriften.
De zoon van de levende stad (Querido) van Gerrit Krol is een man die op straat
steeds iemand hoopt te ontmoeten met wie hij kan praten, aan wie hij zich kan
openbaren.
Willy Roggeman verzamelde zijn lyrische werk van de jaren 1953 tot 1964 in
Nardis (Nijgh en Van Ditmar).
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Herinneringen aan o.a. Lodewijk van Deyssel, Alphons Diepenbrock en Hein Boeken
vindt u in Gisteren leeft (Laverman) van Henriétte Mooy. Het boekje is verlucht met
curieuze foto's en manuscripten.
Hollands kwartier (Arbeiderspers) van Nico Scheepmaker bevat een selectie van
de aardigste stukjes uit zijn gelijknamige rubriek in het Hollands Maandblad.
Moedwil en misverstand (Bezige Bij) is een herdruk van de uit 1948 daterende
verhalenbundel van Willem Frederik Hermans.
Op 9 april j.l. is Karel Jonckheere 60 jaar geworden. Ter gelegenheid daarvan
verscheen de verzamelbundel De ringen van de boom (Manteau), waarin
Jonckheeres laatste bundels vrijwel compleet zijn opgenomen.
Tenslotte verdient nog vermelding De twee wegen van de kritiek (Van Oorschot),
de inaugurele rede van Prof. H. Gomperts.
Jaco Groot

Film
Coproduktie film België - Nederland in vooruitzicht
Als het lukt met de contracten zal de Belgische filmer Harry Kümmel in juni aan de
opnamen beginnen voor de eerste Belgisch-Nederlandse speelfilm in co-produktie.
Op dit moment is de Antwerpenaar Kümmel, die van de overheid en van particulieren
steun ontvangt voor dit project, in onderhandeling met Nederlandse producenten.
Het produktiefonds voor Nederlandse speelfilms is in principe geïnteresseerd in
deelname. Kümmel maakte voor de B.R.T. verscheidene films, waarvan er enkele
vorig jaar tijdens de filmweek Arnhem in Nederland werden vertoond.

Reclamefilms zijn ook films
Speciaal voor hen die geïnteresseerd zijn in de commerciële toepassingen van film
een mededeling. Op 25 mei wordt in Amsterdam (Flora Theater) de zeventiende
reclamefilmdag georganiseerd door het Genootschap voor Reclame. De Nederlandse
reclamefilms uit 1965 zullen worden getoond en eventueel bekroond. De moeite en
een vrije dag waard voor hen die willen zien hoe het hier met de reclamefilm is
gesteld.

Benelux Filmfestival in Den Bosch
Van 19 tot 24 mei wordt in 's-Hertogenbosch voor de vierde keer het Benelux
Filmfestival gehouden. Oorspronkelijk uitsluitend voor amateurs zullen dit jaar voor
het eerst ook professionele filmers kunnen deelnemen met nieuw werk.

Filmkeuring
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Filmkeuring wordt door sommigen gezien als noodzakelijk, door anderen als
overbodig. Verandering in de moeilijke gemeentewet is vereist om de keuring in
Nederland op te heffen. Hoe men er ook over denkt, het is niet vol te houden dat
films voor televisiegebruik niet gekeurd behoeven te worden en voor bioscoopgebruik
wel. Dan is er sprake van bioscoopdiscriminatie. De korte film ‘Schermerhoorn’ die
een verhouding aanduidt tussen een man en een jongetje wordt verboden voor
vertoning in de bioscoop, niet op gronden van ethiek of esthetiek, maar omdat de
film een onderwerp behandelt dat in strijd is met de wet. Een weinig slimme
formulering, op deze manier kan geen enkele misdaadfilm door de keuring komen.
Zeker geen James Bond. Met andere woorden: De keuring schoot een bok. Een
tweede korte film van Louis van Gasteren over politie-optreden in Amsterdam werd
korte tijd later voor vertoning in de bioscoop verboden. Wel kunnen de films eventueel
voor televisie worden vertoond. Met dergelijke beslissingen bespoedigt de keuring
het eigen heengaan. Gelukkig maar. In Frankrijk is iets anders aan de gang. Daar
dreigen leden van de keuringscommissie af te treden omdat de minister van
voorlichting zich niet aan uitspraken van de
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commissie houdt. De nieuwe Franse voorlichtingsminister Yvon Bourges vaardigde
een verbod uit tegen de film ‘La Religieuse’. Keuring en directie van het Centre
National du Cinéma hadden de film tot twee keer toe goedgekeurd voor vertoning
aan boven-achttienjarigen. De film is gemaakt door Jacques Rivette naar een boek
van Denis Diderot dat in de achttiende eeuw speelt. Anna Karina is in de film een
meisje dat door haar moeder wordt gedwongen in een klooster te gaan.
Ontsnappingspogingen en afstraffingen worden in de film getoond evenals een
lesbische moeder-overste. Het meisje pleegt ten einde raad zelfmoord. Geen
opwekkend verhaal. Neen. Maar wel gebaseerd op het klassieke boek van Diderot
dat in elke boekhandel te koop is en niet op de index staat. Een speciale commissie
samengesteld uit geestelijken acht de film toelaatbaar voor boven-achttienjarigen.
Geen bezwaren, oordeelt men, maar de voorhchtingsminister denkt er anders over
en verbiedt de film. Men zal het er in Frankrijk niet bij laten zitten. Een minder prettig
gevolg is dat de producent van de nog op te nemen film ‘De monnik’ van Bunuel
zich heeft teruggetrokken om geen onnodige financiële risico's te lopen zolang men
in Frankrijk dit soort onvoorziene sprongen maakt. Bunuel heeft meegedeeld de
film nu waarschijnlijk in Italië te zullen maken met Claudia Cardinale, Peter OToole
en Omar Sharif. De Italianen werken graag mee, zelfs aan films van Bunuel.

Produktie
Nieuwe films van Truffaut en Chaplin
Universal International is een Amerikaanse filmproduktie-maatschappij die dit jaar
Europa heeft ontdekt. In Londen werkt François Truffaut voor Universal aan
Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 is ‘the temperature at which books burn’. Eveneens
in Londen is Charles Chaplin bezig met zijn filcomedie A countess from Hong-Kong.
Verantwoordelijk voor deze Europese richting bij Universal is de
negenendertigjarige in juni j.l. benoemde Jay Kanter. Universal heeft plannen om
binnenkort met verscheidene andere Europese filmers aan het werk te gaan. Truffaut
is gelukkig dat hij nu na zes jaar zijn filmplan kan realiseren. In Frankrijk kwam hij
door ‘klimaatmoeilijkheden’ nauwelijks aan de slag. Quatre cent coups, Jules et Jim,
Tirez sur le Pianiste en La Peau Douce behoren tot zijn oeuvre.

Fahrenheit 451 is een pleidooi voor het individu, een schreeuw om begrip voor een
persoonlijk standpunt, een aanval op een wereld waarin massa-reacties en collectieve
waarden het leven bepalen. Oskar Werner (ondermeer Jules et Jim en thans in de
bioscopen in The Spy Who Came in From the Cold) is in Fahrenheit de
brandweerman Montag die de waarde van het boek leert inzien en daardoor in
gewetensstrijd komt. Het regiem heeft hem opgedragen alle boeken die zijn
achtergehouden te vernietigen. Truffaut las in 1960 voor het eerst Ray Bradbury's
science-fiction satire. In de zomer van 1962 kreeg hij de filmrechten. Frankrijk kon
hem niet voldoende steun geven om de verfilming financieel rond te maken. Het
script schreef Truffaut samen met Jean Louis Richard. Onder invloed van pop-art,
James Bond en tieners is het script in de loop der tijd veranderd. Van
strak-science-fiction is Fahrenheit satirisch geworden met fiction-elementen. In 1963
kwam Lewis Allen als mede-producent en vorig jaar is Harry Horner toegevoegd.
Julie Christie, Oskar Werner en Cyril Cusuck (uit The spy who came in) zijn
gecontracteerd. Fahrenheit gaat over een wereld waarin boeken zijn verboden,
originaliteit wordt ontkend en intellect moet worden ontluisterd en vervolgd. De
staatspolitie is in dit geval staatsbrandweer met als taak ondermeer het opsporen
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van boeken die ter plaatse moeten worden verbrand. Montag, een van de
brandweerlieden met goede promotiekansen, ontmoet Clarisse die tot een
verzetsbeweging behoort. De vrouw van Montag, Linda, verraadt aan zijn superieur
dat hij leest, waardoor Mon-
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tag uit zelfbehoud wordt gedwongen zijn chef in brand te steken.
De functionele kleuren roepen de noodzakelijke onwezenlijke sfeer van het
filmverhaal op. Julie Christie is zowel Montags vrouw als de jonge onderwijzeres
Clarisse, die Montag overhaalt in het verzet te komen. In de Fahrenheit-wereld
domineert de wandtelevisie met ‘participation-programs’, luistert men verplicht naar
transistorradio's en kijkt men tekstloze plaatjesboeken, de enige vorm van lezen die
de staat tolereert. Bernard Herrman componeert de muziek. Herrman debuteerde
25 jaar geleden met Citizen Cane. Sinds 1955 maakt hij alle muziek bij de films van
Hitchcock. Herrman kreeg van Truffaut de opdracht muziek te schrijven uit de 22e
eeuw in een klankkleur die zo oud is dat het nieuw zal zijn.
De andere Europese film in produktie bij Universal International is van Charles
Chaplin. Na tien jaar toch een nieuwe film van good-old Chaplin, met Sophia Loren
en Marlon Brando. Het verhaal is eenvoudig. Een aan lager wal geraakte gravin die
in Hong-Kong aan boord van een passagiersschip gaat en zich verbergt in de hut
van een diplomaat met wie ze een nieuw leven begint. Een lichte comedie met een
serieuze ondertoon zoals we van Chaplin gewend zijn.
Beide films zullen tegen het einde van het jaar worden uitgebracht.
Henri v. Dongen
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Boekbespreking
Theologie
M. Pflieger
Het Celibaat
(Theologische Meditaties). - Brand, Hilversum-Antwerpen, 1965, 62 pp.,
ing. F. 95.
Dit kort en systematisch theologisch essay wil een inleiding bieden op de huidige
problematiek en discussies over het celibaat. Na een wat te summiere beschrijving
van het celibaat als godsdiensthistorisch verschijnsel, zoekt S. naar het eigene van
het christelijk celibaat en volgt zijn evolutie, die alles behalve rechtlijnig is, in de loop
van de kerkgeschiedenis. Het boekje biedt niet zozeer stof voor meditatief gebed,
als voor theologische consideraties.
L. Braeckmans

J. Comblin
Le Christ dans l'Apocalypse
(Bibl. de Théol. - Théol. Biblique). - Desclée, Doornik, 1965, 268 pp.
Wie Comblin kent, vooral uit zijn opmerkelijk boek over de verrijzenis, moet even
gewaarschuwd worden: dit boek is voor een beperkter publiek bestemd. Het lijkt
wel een proefschrift te zijn. Geduldig moet de lezer de schrijver volgen waar hij,
overvloedig stavend met verwijzingen en aanhalingen, toets na toets aanbrengt tot
geleidelijk de grote trekken van het Christusbeeld van de Apocalyps uit de verf
komen: de Dienaar van God (vooral aangeduid door het Lam), de Mensenzoon, het
Woord van God, de Getuige, de Messias-Koning. Achter de meeste van deze titels
staat een reeds uit het O.T. bekende figuur, maar ze worden verrijkt door hun
toepassing op Jesus; de centrale titel is daarbij die van de (lijdende) Dienaar, op
grond waarvan Jesus ook de Mensenzoon en de Messias-Koning is. Deze Jesus
openbaart zich nu ook als de actueel in zijn Kerk voortlevende, bepaaldelijk in de
situatie van de christenen voor wie de Apocalyps bestemd is (de vervolging), en
tegelijk als degene die hun strijd en lijden eens tot de volle overwinning zal voeren.
In die zin is de Apocalyps een profetie en een getuigenis: een laatste profetische
interpretatie van het tijdsgebeuren in het licht van het verlossingsmysterie. In het
leven van de christenen zet Jesus zijn historische functie als Mensenzoon, als
Getuige en Woord van God voort, en kondigt reeds zijn oordelend eindoptreden in
dezelfde hoedanigheid aan. Daarmee neemt de Apocalyps haar eigen plaats in het
N.T. in: ze bouwt voort op het Christusbeeld van de synoptici en van Paulus en
kondigt dat van het vierde evangelie aan. Het was de moeite waard deze eigen
bijdrage van de Apocalyps aan de christologie van het N.T. te bestuderen. Indirect
is dit boek ook een commentaar op de Apocalyps: door ze vanuit deze bijzondere
hoek te benaderen en kriskras te doorkruisen, leert de lezer de betekenis en de
rijkdom ervan beter ontdekken.
L. Geysels

J. Giblet, e.a.
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Aux Origines de l'Eglise
(Recherches bibliques, 7). - Desclée De Brouwer, Brugge, 1965, 206 pp.,
ing. F. 165.
Dit verzamelwerk bevat de verslagen van de Leuvense Bijbel week 1962.
Vanzelfsprekend werd, in dat eerste Conciliejaar, de Kerk als studie-object gekozen.
Oudtestamentische voorbereiding en zijdelingse belichting vanuit essenisme en
gnose; johanneïsche literatuur; de Twaalf, de Eucharistie en het priesterschap; de
problematiek van de Kerk bij Bultmann: ziedaar een summier overzicht

Streven. Jaargang 19

802
van de rijke inhoud van het boek. Men kan betreuren dat aan de paulinische literatuur
niet wat meer aandacht kon worden geschonken. Toch betekent ook dit deel een
wezenlijke verrijking van de collectie ‘Recherches Bibliques’.
J.-M. Tison

Heinz Schürmann
La Prière du Seigneur à la lumière de la prédication de Jésus
(Etudes théologiques 3), vert. F. Diverres en C. Richard. - Orante, Paris,
1965, 117 pp.
Er verschenen in de laatste jaren talrijke commentaren op het Onze Vader: vermelden
we slechts die van Lohmeyer, Jeremias, De Fraine en Van den Bussche. Het eigene
van deze commentaar (1958 in het Duits verschenen) bestaat hierin dat het Onze
Vader verklaard wordt in het licht van zijn ware achtergrond, de verkondiging van
Jesus. Omgekeerd ontvangt Jesus' boodschap vanuit het Onze Vader zijn diepste
intelligibiliteit. Schürmann is een van de beste onder de huidige katholieke exegeten:
wie voor een kleine inspanning niet terugschrikt, zal door dit boek zijn religieuze
kennis en beleving kunnen verrijken. Een Nederlandse vertaling van dit boek, een
vijftal jaren geleden verschenen, liet op een aantal punten nogal te wensen over.
J.-M. Tison

Donald J. Wolf S.J., e.a.
Current Trends in Theology
Doubleday & Comp. New York, 1965, 283 pp., $4.95.
Deze introductie in de huidige theologische stromingen is ontstaan uit voordrachten
die een aantal jonge Amerikaanse theologen hebben gehouden voor leken. De
opzet is in sterke mate historisch beschrijvend, dat wil zeggen, men krijgt de
ontwikkeling te zien die het theologisch denken in de loop der eeuwen heeft
doorgemaakt. De niet-vakman kan zich door de heldere opzet en uitwerking snel
oriënteren, als hij zich niet laat afschrikken door nog al wat termen en namen die
van de theologische schoolbanken stammen. Een zeker triomfalisme in het gemak
waarmee allerlei kwesties worden aangepakt is aan dit boek niet vreemd. Misschien
moeten we er ook het optimisme van de theologische jeugd in zien, die enthousiast
zijn medegelovige op excursie neemt naar zijn school.
W. Pisa

Godsdienst
B. de Roeck
Voor een nieuw leven
(Serie Diepgang nr. 6), Diepgang, Gent, z.j. (1965), 49 pp.
Dit boekje geeft een originele, op de spreektaal afgestemde vertaling van uitgelezen
stukken ‘uit de brief van paul aan de mensen van rome’. Op de pagina naast de

Streven. Jaargang 19

tekst geeft de vertaler een actualiserende verklaring, meestal aan de hand van
andere teksten uit het Nieuwe Testament. Zo vertoont deze commentaar een grote
gelijkenis met de Joodse midrasj of tekstverklaring. De vertaling zelf is niet alleen
exegetisch verantwoord, maar weet de kern van het betoog dikwijls zeer raak te
formuleren in een voor ieder begrijpelijke taal. Vooral het mooie achtste hoofdstuk
werd een echte réussite. Het is jammer dat sommige andere belangrijke perikopen
niet werden opgenomen. Vooral bij het begin van de brief heeft de samensteller
flink met de schaar geknipt, zodat het hele vierde hoofdstuk over Abraham, onze
vader in het geloof, tot de prullenmand werd veroordeeld. Toch werd dit
bezinningsboekje een uitstekende inleiding op de moeilijke Romeinenbrief omdat
het de hoofdlijnen van Paulus' inzicht in het Christus-mysterie zo eenvoudig en
duidelijk weet voor te stellen.
P. Verdeyen

Lettres du Vénérable Père Libermann
présentées par L. Vogel C.S.Sp. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1965,
476 pp., F. 300.
De betekenis van pater Libermann, de bekeerde Jood die (tussen 1840 en 1850)
de Congregatie van het Heilig Hart van Maria stichtte, en door haar de Congregatie
van de Heilige Geest als herstichtte, - die betekenis, geestelijk en apostolisch, kan
moeilijk overschat worden. Van zijn persoonlijke begenadiging uit, leek hij wel
wonderen te verrichten. Zijn die wonderen nu voorbij? Zijn Commentaire sur Saint
Jean dringt thans ver door; deze verzameling-van-brieven (van 1838 tot 1850) heeft
een buitengewoon rijke existentieel-theologische en pastorale inhoud. Ze wordt ons
ook heel bruikbaar aangeboden: de samenvattingen, boven bij elke brief, staan ook
in de inhoudstafel. Maar lees niet alles ineens!
Em. Janssen
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Anni Spiegl
Therese Neumann, een teken voor onze tijd
Vrij naar het Duits (door P. Paulus C.P.), eigen uitg. Anni Spiegl,
Westenstrasse, Eichstätt/Bay., besteladres: Passionistenklooster, Post
Koningsbosch L., 1965, 99 pp.
Dit werkje over Therese Neumann is niet bedoeld als een complete biografie. Het
is een uittreksel uit de memoires van Anni Spiegl, die een vriendin van Therese was
en waarin zij een voorproef geeft van een uitgebreider werk. De Nederlandse
bewerker P. Paulus heeft gedurende vele jaren Konnersreuth bezocht en hij kent
dan ook Therese van zeer nabij. Deze selectie ‘herinneringen’ omvat, na een verhaal
van de laatste levensdagen en de dood van Therese, hoe de schrifster Therese
leerde kennen, de Konnersreuther kring, politiek bewogen jaren te Eichstatt, de
jeugdjaren van Therese en haar diensttijd, haar ongeval en ziekte, haar genezing,
passie en stigmatisatie, haar voedselloosheid en het onderzoek daarvan,
buitengewone gebeurtenissen en de vizioenen. Verder: Therese in de openbare
mening, haar tegenstanders en haar vrienden, uit haar dagelijks leven, haar ouders
en haar geestelijke leidsman, Pastoor Naber. Tot slot volgen drie
herdenkingsredevoeringen bij haar begrafenis uitgesproken.
De S. verontschuldigt zichzelf voor gebrek aan stijl en taalvaardigheid: ‘Ik ben
geen schrijfster’. Zij schrijft echter met grote eenvoud en oprechtheid. Door haar
grote toegewijdheid aan haar vriendin komt vooral het zichtbare en wonderbare
naar voren: men zou dit alles liever in verband met haar inwendig geestelijk leven
hebben gezien, waarin het Lijden van Christus zeker een centrale plaats heeft
ingenomen. Over het wonderbare karakter van al de uiterlijke verschijningsvormen
daarvan zal de Kerk spreken als de tijd daartoe gekomen is. Het werkje is fraai
geïllustreerd.
P. Grootens

Pieter van der Meer de Walcheren
Dagboek 6, 1962-1964
Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1965, 200 pp., geb. F. 145.
De schrijver droeg dit boek dankbaar op aan zijn dochter Anna-Marie en aan zijn
jeugdige vriend Jan de Ridder: zonder hen zouden de zo maar neergegooide
dagelijkse aantekeningen nooit ‘dagboek’ geworden zijn. Persoonlijk wilde hij
nochtans dat het geheel ‘een wervelwind en geen essai’ zou zijn: ‘ruig moest het
blijven’ (p. 185). Oud en bijna blind, duikt de grijze zwerver nog dieper in het leven:
in dat van de Kerk, de kosmos, de mensen. Hij vindt er de God die hij kende, nog
geweldiger en geheimzinniger: ‘Ik begin pas te ontdekken wat het geloof is: het
totale aanvaarden van het harde zijn’ (p. 80). ‘Ze zitten allemaal te hannessen over:
brave mensen, slechte mensen - dit mag niet, dit mag wel. Ik ben er dwars doorheen
gemarcheerd. Ze kennen eigenlijk het evangelie, Jesus niet. Ze zijn misvormd door
een tot conventie geworden christendom’ (p. 83). Men ziet hoe diep de monnik in
de moderne omvorming nog onderduikt. In het einde-en-het-begin, welke beide
onze tijd kenmerken. Hij doet het met de bijna roekeloze avontuurlijkheid,
godsvertrouwen en vertrouwen-in-mensen, welke hem nog méér eigen zijn geworden.
En deze oude man, met veel tekenen van hoge leeftijd en verminderde krachten,
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draagt in zich een jeugdige vitaliteit, een open gemoed, een álles-vattend hart, - als
zou hij voor deze zware tijd zijn hoogste boodschap bewaard hebben.
Em. Janssen

De Oecumenische situatie in de verschillende landen
(Doc.-dossiers, 3). Brand, Hilversum-Antwerpen, 1965, 184 pp., F. 130
(in reeks: F. 115).
Dit rijke en boeiende dossier biedt bijdragen over Frankrijk (P. Biot), de All Africa
Conference of Churches, Kampala 1963 (J. Hamer), de USA (Th. Stransky), Italië
(A. Bellini), Scandinavië (H. Martensen), Latijns Amerika (J. Bonino en J. Mejia),
het nabije Oosten (J. Corbon), Spanje (J. Desumbila) en een zeer gedetailleerd
bericht over Nederland van de hoofdredacteur van DOC, L. Alting von Geusau. De
tekst van de ‘bisschoppelijke richtlijnen over grenzen en mogelijkheden van
godsdienstige gemeenschappen tussen katholieken en protestanten’ van het
Nederlandse episcopaat bevindt zich in aanhangsel. Het geheel vormt een
hoopgevende documentatie betreffende een religieus domein dat na het Concilie
om geduldig en volhardend werk vraagt. De taal (en de vertaling) van sommige
hoofdstukken is wel eens zwak.
J. Kerkhofs
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J. Bonda
Het Marcus evangelie.
Vertaling en commentaar
Bijbel Kiosk Vereniging, Amsterdam, 1965, 161 pp., f 3.25.
F. Jaakke O.S.B.
Paulus' tweede brief
in Benedictijns Tijdschrift, mei 1965, 25 pp., Sint-Adelbertsabdij,
Egmond-Binnen, f 1.-.
Er verschijnen de laatste tijd heel wat alledaagse vertalingen van bijbelboeken (vgl.
ons artikel in Streven van febr. 1965). De gereformeerde predikant Bonda vertaalde
en commentarieerde Markus, speciaal voor zoekenden die niet in de Bijbel thuis
zijn. Wij betwijfelen, of hij er veel intellectuelen mee zal boeien. Hij gaat bijv. niet in
op historisch-kritische problemen. Zijn verklaring is dogmatisch en kerygmatisch
overbelast, vanuit een nogal rechts protestantisme. Wel valt te waarderen, dat hij
klare wijn wil schenken, en de evangelische waarheid niet wenst te verdraaien naar
modieuze vooroordelen. Het boekje is fraai geïllustreerd. Leiders van bijbelkringen
doen er goed aan, minstens de vertaling telkens te raadplegen, als zij Mk.
behandelen. - Pater Jaakke publiceerde ook reeds over 1 Tess. Zijn commentaar
moet men niet in een verloren ogenblik doorlezen, maar degelijk bestuderen. Dat
kan goed inzicht geven met betrekking tot 2 Tess., en verder in de H. Schrift, dank
zij vele verwijzingen. Clubs die al enige tijd lopen, kunnen van deze publikatie
profiteren.
P. den Ottolander

Herbert May and Bruce M. Metzger
The Oxford annotated Bible with the Apocrypha
Revised Standard version. Oxford University Press, New York, 1965,
$18.50.
Deze keurige uitgave is een revisie van de Amerikaanse standaardeditie van 1901,
die op haar beurt terugging op de King James version van 1611, de geauthoriseerde
versie van de Engels sprekende volkeren. De revisie kwam in 1952 klaar, maar men
heeft terdege rekening gehouden met kritiek en opmerkingen die daarna gemaakt
zijn. Men heeft niet de bedoeling gehad een nieuwe vertaling te geven in hedendaags
Engels en zeker geen parafrase bedoeld. In de King James versie worden veel
woorden gebruikt die nu verouderd zijn, of die nu hetzij een andere betekenis hebben
of helemaal niet meer gebruikt worden. Deze nieuwe editie heeft getracht het beste
in de Engelse Bijbel vast te houden en van de andere kant geprofiteerd van de
ontwikkeling die het Bijbelonderzoek in de laatste eeuw heeft doorgemaakt. Het
resultaat is een zeer vloeiend en prettig leesbaar Engels, dat volgens vakmensen
er ook in geslaagd is, b.v. in het N.T., wonderlijk dicht bij het Grieks te blijven.
Inleidingen en noten, alsook meer algemene artikelen over het verstaan en gebruik
van de Bijbel maken deze uitgave bruikbaar voor, zoals de bewerkers zeggen, zowel
de openbare als de privé eredienst.
G. Adriaansen
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Pierre Etienne, Frère de Taizé
Spiritualité protestante
Les Editions du soleil levant, Namur, 1965, 204 pp.
Wil men met vrucht contact opnemen met de Reformatie, dan zal men er niet alleen
van buiten af over moeten spreken en denken, maar ook hun gedachten moeten
kennen. Vandaar dat het een goed idee is, een aantal teksten over wezenlijke zaken
bijeen te brengen. Behandeld worden Luther, Calvijn, Bunyan, Tersteegen,
Zinzendorf, Blumhardt, Monod, Kierkegaard en Bonhoeffer. Een waardevol boekje.
G. Adriaansen

Filosofie
Dr. A. Gommers
Blaise Pascal
vert. Ton van Ewijk, (Denkers over God en wereld 12), Lannoo, Tielt,
1965, 129 pp., ing. Fr. 70.
Het zoveelste boekje over Pascal. Met liefde en eruditie werd het geschreven, en
vlot en aangenaam uit het Frans vertaald. Voor vulgarisering lijkt het uitermate
geschikt omdat het pascaliaanse denken er vanuit onze eigen naoorlogse
problematiek gezien wordt en de filosofische vaktaal niet te nauw genomen. De
volstrekte afwezigheid van voetnoten, het ontbreken van een systematische
bibliografie en een aantal journalistieke vrijheden zullen enkel de vakgeleerden
ergeren.
A. Poncelet
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Jose Ortega y Gasset
De taak van onze tijd
(Uit het Spaans vertaald door prof. G.J. Geers). Leopold, Den Haag,
1964, 200 pp., f 10,90.
In het werk van Ortega Y Gasset (1883-1955) neemt El tema de nuestro tiempo,
dat van 1923 dateert, een bijzondere plaats in. Weliswaar schreef Ortega al sinds
1902 regelmatig in tijdschriften, maar pas in 1914 publiceerde hij zijn eerste boek,
Meditaciones del Quijote (Bespiegelingen over Don Quichotte), waarin hij wees op
de synthese van fantasie en werkelijkheid dit; Cervantes z.i. bereikt had, en vooral
aandacht vroeg voor het quichotteske van de schrijver zelf. In 1921 volgt Espana
invertebrada (Het ongewervelde Spanje, of, zoals prof. Geers het noemde: Spanje
zonder ruggegraat): volgens de schrijver heeft Spanje nooit een organisch geheel,
een werkelijke natie gevormd, maar bestaat het uit een aantal hermetisch gesloten
vakken die geen communicatie met elkaar hebben (als in een schip waarvan de
waterdichte schotten gesloten zijn) en de reden ervan is dat er in Spanje nooit een
‘selecte minderheid’ is geweest die de massa van het volk leiding heeft gegeven;
dit vond, op zijn beurt, zijn oorzaak in het feit dat in de tijd van vorming van de natie,
volgens Ortega de tijd van de Gothen, de nieuwe invasoren Spanje al gecorrumpeerd
en zonder culturele vitaliteit binnenkwamen.
In 1925 verschijnt La deshumanización del arte e ideas sobre la novela, dat niets
anders was dan een diagnose van de situatie van de kunst in zijn tijd, maar dat hem
bij jongere Spaanse generaties de kwade naam bezorgd heeft te hebben gepleit
voor een bewust ontmenselijkte kunst, een kunst waar bewust het menselijk element
uit verwijderd werd gehouden. In 1930 komt dan uit La rebelión de las masas, over
de opstand der horden onmondigen, die alle terreinen van het leven binnendringen,
en de noodzaak van een ‘selecte minderheid’ die de natie moet leiden, een thema
dat verder zijn werk blijft beheersen.
Tussen deze vier werken in zit dan het boek dat de in 1965 overleden Groningse
hoogleraar G.J. Geers vertaalde en de titel gaf De taak van onze tijd (1923); op het
eerste gezicht bepaald iets anders dan wat er in het origineel staat. Terecht is echter
deze vertaling gekozen: Ortega spreekt voortdurend over de plicht, de taak, de
roeping van de intellectueel met betrekking tot de tijd waarin hij leeft. In dit werk
formuleert Ortega voor het eerst wat, in op den duur steeds uitgewerkter vorm, de
basis van zijn denken zal bijven.
Na in de eerste hoofdstukken gesteld te hebben dat er z.g. ‘cumulatieve’ en
‘eliminerende’, of ‘polemische’, tijdperken bestaan - in de laatste waarvan Spanje
zich volgens Ortega duidelijk bevindt -; dat het mogelijk, en noodzakelijk, is vooruit
te zien in de toekomst om aldus de voorwaarden te scheppen voor de nieuwe
cultuurfase die komen zal, zegt hij (hfdst. 3) dat in de Europese geschiedenis sinds
de Renaissance rationalisme en relativisme de schuld dragen van het feit dat men
het leven aan abstracties is gaan onderwerpen: ‘... dus noch rationalistisch
absolutisme - dat de rede sauveert maar het leven tot nul herleidt - noch relativisme
dat het leven weliswaar laat voortbestaan maar de rede vervluchtigt’ (p. 42). ‘De
cultuur wordt geboren uit de levende diepte van het subject en is (...) leven in de
strikte zin van het woord, spontaniteit, “subjectiviteit”’ (p. 59). Daarna houdt hij een
pleidooi voor een volledige aanvaarding van de immanente waarden van het leven
en een opheffing hierdoor van de in Europa - in tegenstelling tot bijv. Azië - ver
doorgevoerde scheiding tussen leven en cultuur: ‘De taak van onze tijd bestaat
daarin de rede aan het leven te onderwerpen, haar een plaats te geven binnen het
biologische, haar ondergeschikt te maken aan de natuurlijkheid’ (p. 68). Het leven
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op zichzelf heeft waarde, men hoeft die niet in eerste instantie te zoeken in ascetisme
of cultuur. Men heeft eeuwenlang gesproken over de behoefte die het leven heeft
aan cultuur, maar de cultuur heeft op zijn minst evenveel behoefte aan spontaan
en natuurlijk leven. In de jonge kunst ziet hij één van de symptomen van een
aanvaarding van de weg die hij wijst: de kunstenaar beschouwt de kunst niet meer
als een sacrosanctum, waaraan al het andere onderworpen behoort te worden wil
het leven zin hebben, maar als één van de vele aspecten van zijn leven, van de
vele bezigheden in zijn leven. Wanneer Ortega dan via een definitie van ‘kennis’ ‘het best definieerbare deel van de cultuur’ (p. 103) - de cultuur zelf in haar essentie
tracht te benaderen, komt hij tot de formulering van zijn ‘leer van het standpunt’:
kennis sub specie aeternitatis in de zin van Spinoza is een fictie; ‘elk leven is een
gezichtspunt op het heelal’ (p. 108), iedere waarheid is een bepaald deel van de
werkelijkheid gezien vanuit het vitale perspectief van een bepaald individu en daarom
niet minder waar dan andere waarheden, maar evenmin de enige waarheid, daar
leven ‘historie’ is en ‘historie’ essentieel: ‘beweging’, vitale
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beweging. Dit leidt dan later tot zijn uitspraak: ‘yo soy yo y mi circunstancia’ (ik ben
mijzelf plus mijn om-standigheden). Een sleutelboek, wil men de geestelijke weg
van Ortega volgen. Het is de grote verdienste van professor Geers geweest dat hij
een belangrijk deel van het werk van de Spaanse denker voor het Nederlandse
publiek toegankelijk heeft gemaakt en in de vertalingen van zijn werk de briljante
stilist die Ortega was, recht gedaan heeft.
J. Lechner

Ferdinand Ebner
Schriften III. Briefe
Ed. Franz Seyr. Kösel-Verlag, München, 1965, 810 pp., geb.
Deel I en II van deze Ebner-editie hebben we al eerder besproken (febr. en maart
1964). Met dit weer prachtig uitgevoerde bandje is het werk voltooid. De bekende
Oostenrijkse denker heeft veel gecorrespondeerd, zodat het ondoenlijk was, alle
brieven in hun geheel op te nemen. Het doel en de methode van de uitgave wordt
achterin verantwoord (748, 770v., 774v.). Men wilde vooral de geestelijke
ontwikkeling van de auteur laten uitkomen. We maken kennis met zijn
correspondenten, stemmingen, lectuur, ontdekkingen en muzikale smaak. Dit alles
werpt veel licht op de persoonlijke strijd die een achtergrond vormt van zijn
publikaties, het is ook een spiegel van de tijd waarin hij schreef (1912-1931). Wij
mogen de uitgever en de subsidiërende instanties zeer dankbaar zijn. Behalve
brieven bevat dit dee een appendix. Deze stelt ons Ebners bekenden voor, bevat
noten met toelichting en verwijzing naar de eerste twee delen, bibliografie en
namenregister op deel I, II en III. Wij herhalen onze aanbeveling voor vakfilosofen,
en feliciteren Franz Seyr en het Kösel-Verlag van harte.
P. den Ottolander

Dr. B. Delfgaauw
Over de schreef: christendom en humanisme communisme en
democratie
Het Wereldvenster, Baarn, (De Branding, Antwerpen), 1964, 216 pp., Fr.
265.
Eigenlijk krijgen we hier een reeks opstellen en voordrachten over zeer actuele en
diverse onderwerpen, gaande bijv. van de verenigde staten van Europa en de
moderne menselijke lichamelijkheid tot Gods afwezigheid in de godsbewijzen en
het deconfessionaliseren van de politiek. De twee laatste hoofdstukken van het
boek handelen resp. over geboortenregeling en over het Evangelie in de wereld.
Ondanks deze grote diversiteit kringt de argumentering duidelijk om één enkel
grondmotief: het beter maken van deze aardse wereld, voor een betere menselijkheid
en vooral medemenselijkheid. Door de kracht zelf van het eerlijke en moedige
denken gaat het betoog dan geregeld over de schreef, d.w.z. buiten de perken van
vele gangbare maar soms verstarde ideeën. Zo brengt het daadwerkelijk de dialoog
op gang tussen christendom, humanisme, communisme en democratie. Overal
wordt gezocht naar het echte, het levende, het vruchtbare. Nochtans zou op elk van
de eenentwintig hoofdstukken heel wat aan te merken zijn, maar dit bewijst precies
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ook hun grote waarde voor het hedendaagse gesprek en voor de algemene
vernieuwing die aan de hand is. Deze dialogale waarde wordt nog verhoogd door
een schrijftrant die lange volzinnen schuwt en meesterlijk het korte, affirmatieve
aforisme hanteert. Het boek is in zijn geheel een markant symbool van het
aggiornamento, dat heden als een zwaard het hart van de Kerk doorboort opdat de
gedachten van velen openbaar worden.
A. Poncelet

Dr. G. Nuchelmans
David Hume
(serie: Wijsgerige monografieën), Het Wereldvenster, Baarn; Brand,
Antwerpen, 1965, 135 pp., Fr. 110.
Het is zeker niet gemakkelijk een Britse filosoof uit de pruikentijd uit te beelden als
iemand ‘die, bijna als een nog levende tijdgenoot, de huidige Angelsaksische
generatie het meest boeit en inspireert’. Dr. Nuchelmans biedt een heldere en
neutraal-lovende uiteenzetting van Hume's empiristische kennisleer, met enkele
afsluitende hoofdstukken omtrent zijn overtuigend atheïsme, zijn typisch scepticisme
en tenslotte zijn goedmoedige ethiek. Het monografisch genre wordt heel streng
geëerbiedigd, in deze zin dat geen enkele poging wordt gedaan tot weerlegging,
aanvulling of confrontatie met andere wijsgeren. In de rij van occasioneel vermelde
filosofen is W. Windelband († 1915) de meest recente. De lezer wordt verder in de
doorlopende tekst bijna door geen enkel citaat gehinderd. Hij zal dit misschien
betreuren, omdat hem gezegd wordt dat Hume een meester was van het Engelse
proza.
A. Poncelet
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K.J. Popma
Nadenken over de tijd
(serie Christelijk Perpectief, deel VIII) Buijten & Schipperheijn,
Amsterdam, 1965, 286 pp.
De auteur streeft naar een filosofische benadering van het tijdsprobleem, maar zoekt
contact met fysica, theologie en kunst. Het boek is niet streng systematisch bedoeld.
Het eist van de lezer wel bekendheid met de wijsbegeerte der wetsidee, wil hij de
bedoelingen van schr. aanvoelen. Deze heeft een nogal irrationele kijk op
conceptueel, theoretisch denken (99-101, 267), een merkwaardige ecclesiologie
(247-253, 230, 232), fulmineert opnieuw tegen de klassieke eeuwigheidsopvatting
van Boëthius (108-122, 143, 246, 277), en tegen de boventijdelijkheid van de engelen
(71, 74, 101). Daartegenover staan behartigenswaardige opmerkingen inzake
discriminatie van de tijd (116 v., 131-134, 143), duur en successie (102108),
primitieve mentaliteit (238).
P. den Ottolander

Walter Strolz
Widerspruch und Hoffnung des Daseins
Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1965, 194 pp., geb. D.M. 13.80.
Wanneer een tijd zijn verstarde mens- en godsbeelden grondig aan het afbreken
is, ligt meer dan ooit de diepte van de menselijke existentie bloot. W. Strolz tracht
te interpreteren wat in deze diepte zichtbaar wordt aan tegenstrijdigheid en aan
levende hoop. Daartoe gaat hij bij een aantal profetische figuren te rade die naar
zijn oordeel representatief en exemplarisch zijn voor de hedendaagse situatie.
Vooraan komt Pascal die, als geniaal uitvinder en tegelijk wijsgeer, de eerste was
om het menselijk tekort en de noodlottige beperking van elke louter
natuurwetenschappelijke kennis in het licht te stellen. Hoe grondig en radicaal
daarentegen de mens door de bijbelse waarheid aangesproken wordt leert J.G.
Hamann, de ‘magiër uit het Noorden’. Door Shakespeare komt de diepe dichterlijke
waarheid van al wat menselijk is aan het woord. Tegen deze solide cultuurhistorische
achtergrond laat de auteur dan de grote hedendaagse thema's opklinken: het
moderne atheïsme van Descartes tot Kafka en Camus, de menselijke angst bij
Heidegger, de menselijke existentie als ondoorgrondelijk geheimenis, de mythus
en de christelijke ontmythologisering bij Bultmann, de onverwoestbaarheid van het
principe ‘hoop’ binnen de historische mensheid naar het recente werk van de marxist
Ernst Bloch. Maar waarop steunt die hoop? Het antwoord wordt ons gegeven door
de levenswijsheid van het boek Qohelet en door de vrome revolte van het boek Job
uit het Oude Testament. Om dit alles echter te begrijpen moet de mens weer een
open oor hebben voor de diepe waarheid van de muziek, en nog wel het meest voor
wat het grondbeeld blijft van elke menselijke existentie: het onsterfelijke kind-zijn.
Tot zover W. Strolz. Zijn boek is nogal onsystematisch en meditatief-essayistisch
van aard. Zeer onlangs behandelde hij een soortgelijk thema op een strenger
filosofische wijze: het mens-zijn als godsvraag. Beide werken munten uit door de
helderziende en zeer positieve hermeneutiek van het huidig menselijk bestaan.
A. Poncelet
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Emmanuel Levinas
Totaliteit en het oneindige
Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 304 pp., f 14,50.
Dit is de Nederlandse vertaling van Levinas’ in 1961 verschenen werk, waarover
Prof. Kwant in Streven, april 1966, p. 612 ss., uitvoerig geschreven heeft.
R.S.

Moraal
E.L. Smelik
De ethiek in de verkondiging moraal zonder moralisme
(Ethische verkenningen). Tweede, vermeerderde druk. G.F. Callenbach
N.V., Nijkerk, 1964, 187 pp., f 8,90.
Van dit boekje bleek na twee jaar een herdruk nodig, en dat bevreemdt niet. Het is
een gaaf en wijs werkje, dat zeker veel goeds zal doen in de protestantse kringen
waarvoor het bedoeld is. Het opent met een verantwoording van de ethische
prediking, en bespreekt daarna de uitgangspunten van de ethische oordeelsvorming
- theologische en niet-theologische - en de gevaren van
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de ethische prediking. In de paragraaf over de relativiteit van de ethische
oordeelsvorming en het ethische handelen komen o.a. enige zeer mooie gedachten
voor over vrijheid, over goed en kwaad en over het zgn. ethische compromis. In de
tweede helft van het boek bespreekt de auteur in korte paragraafjes de tien geboden.
Het theologisch uitgangspunt van de ethische oordeelsvorming blijkt, zoals het door
de auteur wordt behandeld, verrassend overeen te komen met zienswijzen van
hedendaagse katholieke theologen. De eerste druk van dit boek werd besproken
in Streven, mei 1962, p. 788.
H. van der Meer

S.P. de Roos
De ethiek van de ongehuwde staat (Ethische verkenningen)
G.F. Callenbach N.V., Nijkerk, 1964, 210 pp., f 8,90.
In dit deeltje van de sympathieke serie ‘Ethische verkenningen’ onder redactie van
enige protestantse hoogleraren, wordt op een veelzijdige manier de situatie van de
ongehuwde mens onderzocht. Na de vele redenen onderzocht te hebben die achter
het ongehuwd-zijn kunnen staan, gaat de auteur in op enige speciale problematieken
van het ongehuwde leven, zoals het verlangen naar kinderen, vereenzaming, afgunst,
vrijetijdsbesteding, de seksuele problematieken e.a. Wanneer men ervan uitgaat
dat de auteur - logischerwijze - vanuit een in protestantse kringen levende ethiek
spreekt, kan men zijn boekje bijzonder waarderen om de vele van echte
levenswijsheid getuigende inzichten die het ontwikkelt en die hun waarde kunnen
hebben voor de ook in katholieke kringen over deze zaken lopende discussies.
Overal zoekt de auteur naar de juiste wijze om elke mens in zijn eigen waarde te
achten. Een passage uit het hoofdstuk over de ontmoeting tussen gehuwden en
ongehuwden moge dit illustreren: ‘Het heeft zin, als een ongehuwde wordt
uitgenodigd in het gezin van een gehuwde. Maar alleen als de ongehuwde wordt
uitgenodigd omdat men prijs stelt op zijn aanwezigheid. Niet omdat men medelijden
heeft met diens eenzaamheid. Het zedelijk gebod voor de gehuwde is dus: voor de
ongehuwde die men op zijn weg ontmoet genoeg aandacht te hebben om zijn
persoon op prijs te leren stellen. De ongehuwde heeft er niets aan als men, als
gehuwde, enkel aandacht heeft voor zijn eenzaamheid; hij is pas gediend met
aandacht voor zijn persoon en met erkenning van zijn waarde en geldigheid’ (p.
168). De schrijver spreekt op meerdere plaatsen over het ongehuwd-zijn om
godsdienstige, of beter: om kerkelijke motieven, waarbij hij een naar het positieve
neigend standpunt inneemt, zij het onder afwijzing van een voor het leven bindende
gelofte; maar hij maakt toch niet echt duidelijk waarom hij op andere levensgebieden
- met name in het huwelijk - wel een ongeklausuleerd engagement aan een persoon
of aan een taak op zijn plaats acht, doch op dit punt niet. Zijn exegese van
verschillende Bijbelpassages is helaas wat schraal uitgevallen, en het paragraafje
over de Kerkvaders doet nogal dilettantisch aan.
H. van der Meer

Th. D. Roberts
Geboorteregeling en katholieke levensvisie
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(Pastorele Cahiers). - Brand, Hilversum-Antwerpen, 1965, 285 pp., ing.
F. 235.
Aangekondigd als een boek van Mgr. Roberts, had de oorspronkelijke uitgave grote
verwachtingen gewekt. Maar de voormalige bisschop van Bombay leidt het werk
slechts in en patroneert met zijn gezag tien verschillende bijdragen van
vooraanstaande Amerikaanse intellectuelen. O.i. ligt de waarde van het boek niet
in de originaliteit van de uiteenzettingen, waarvan enkele zich inspireren op
publikaties uit de lage landen; wel in de wijze waarop het boek tot stand kwam door
samenwerking tussen een bisschop, priesters en leken, waarbij ook twee vrouwen,
en in de poging om het probleem van de geboortebeperking kritisch te benaderen
vanuit de gegevens van de voornaamste wetenschappelijke disciplines, als biologie,
zoölogie, demografie en antropologie, en natuurlijk ook vanuit de filosofie en de
theologie. Telkens komt de oprechte vraag terug naar meer openheid in de
traditionele leer van de Kerk. Een paar maal echter doet de taal wat hard aan. De
beste artikelen lijken ons: Geweten en Geboortebeperking door St. E. Kutz, en Kan
de Kerk haar standpunt over de geboortebeperking wijzigen? door G. Baum. Als
geheel vertoont het werk te veel herhalingen (zo wordt in drie opeenvolgende
artikelen de groot-inquisiteur nog eens opgeroepen....) en zijn de bijdragen te weinig
gecoördineerd.
L. Braeckmans

Streven. Jaargang 19

809

Geschiedenis
Daniël J. Boorstin
The Americans
1: The Colonial Experience
Pelican, Harmondsworth, 1965, 487 pp., 7/6.
Met dit eerste deel van een grote geschiedenis van de Verenigde Staten heeft
Boorstin in 1959 de Bancroft Prijs gewonnen. Begin maart van dit jaar '66 is het
tweede deel verschenen, ‘The national Experience’. Het is moeilijk te zeggen onder
welke categorie het werk van Boorstin gerangschikt moet worden. Het is geen
geschiedschrijving in de gebruikelijke zin van het woord. Het is sterk cultuurhistorisch
en sociologisch. Boorstin werkt met losse schetsen die ieder op zich stukken brillante
lectuur vormen. Ook in het deel dat nu als pocket verschenen is en dat de koloniale
periode behandelt, schijnt de auteur maar één bedoeling te hebben: onthullen wat
het unieke van de Amerikaan is. En volgens het motto dat hij aan dit eerste deel
laat voorafgaan heeft die Amerikaan praktisch geen, of hoogstens maar een
summiere historie, omdat ‘men kan zeggen dat in zekere zin zij de wereld opnieuw
zijn begonnen’. Pretentieus? Zeker, maar ook dat behoort tot het Amerikaanse
karakter, zoals Boorstin het laat proeven.
W. Pisa

K. Schoeters S.J.
P.-J. Beckx S.J. (1795-1887) en de ‘Jezuïtenpolitiek’ van zijn tijd
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1965, 277 pp., ingen. 160
F.
Een interessante, vlot geschreven hoger-vulgariserende monografie over een
belangrijk personage en een zeer belangrijke tijd. Petrus Beckx, geboren te Sichem
bij het Brabantse stadje Diest, werd eerst priester in het aartsbisdom Mechelen,
maar trad kort daarop in de pas weer opgerichte Sociëteit van Jezus in. Na een
avontuurlijk apostolaat in Duitsland, werkte hij aan het hof van Wenen en in België,
en was van 1853 tot 1887 generale overste van de hele jezuïetenorde. De jezuïeten
waren in de 19e eeuw uitgesproken ultramontaans, zoals de grote meerderheid van
de katholieken, al waren er in België en in Frankrijk heel wat jezuïeten die met de
katholieke liberalen sympathiseerden. Herhaaldelijk werden de jezuïeten verbannen.
Op een prettige wijze vertelt ons de auteur de oprichting en activiteit van de Civiltà
Cattolica in Rome, de moeilijkheden van de jezuïeten met de universiteit van Leuven,
hun actie te Rome naar aanleiding van de Syllabus en vooral van het eerste
Vaticaans concilie - het hoofdstuk over het concilie is in zijn beknoptheid zeer
geslaagd -; wij lezen hier over Lamennais en Döllinger interessante zaken, over de
Duitse oratoriaan Theiner, vijand van de jezuïeten, enz. Al is deze studie geen zuiver
wetenschappelijk werk, zoals blijkt uit een tekort aan geschiedkundig kader waarin
de verhaalde gebeurtenissen plaats hebben, en ook uit de stijl van de auteur, toch
is deze zijn gegevens gaan putten uit eersterangs werken, en heeft hij een uitgebreid
bronnenonderzoek in Rome en vooral in België ingesteld. Door herhaaldelijk langere
citaten uit de onuitgegeven bronnen te citeren leert hij ons de personen en feiten
beter kennen. Beckx komt ons niet als een markante persoonlijkheid voor, maar
wel als een diep-godsdienstige, wijze en tolerante man die in die strijdlustige en
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woelige eeuw zijn onderdanen steeds tot matigheid en kalmte aanzette, en daarmee
heel wat conflicten vermeed of oploste. Om zijn degelijkheid en prettige leesvorm
en om het belang van de verhaalde historische feiten bevelen wij deze biografie
graag aan.
M. Dierickx

Von Versailles zum zweiten Weltkrieg. Verträge zur Zeitgeschichte
1918-1939
Herausg. v. Erhard Kloess. (DTV Dokumente 334). Deutscher
Taschenbuch Verlag, München, 1965, 278 pp.
Eerst geeft de auteur een korte Inleiding om de verdragen historisch tegenover
elkaar te situeren. Daarop volgen 68 verdragen of publiekrechtelijke afspraken van
de vrede van Brest-Litovsk op 3 maart 1918 tot de Tsjechische crisis van september
1938 tot maart 1939. Telkens worden de teksten deskundig ingeleid en in hun
historische context geplaatst. Achteraan vindt men nog een bronnenopgave, een
lijst van de voornaamste verdragen met de exacte datums en een beknopte
bibliografie. M.a.w. hier hebben wij een onmisbaar instrument voor al wie zich
interesseert voor de bewogen geschiedenis tussen de twee wereldoorlogen.
M. Dierickx
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Literatuur
Samuel Beckett
A collection of Critical Essays
Edited by Martin Esslin. 182 pp., Prentice-Hall Inc., $1.95.
Dit boek verscheen juist voor Becketts zestigste verjaardag, 13 april jl. Merkwaardig
dat juist aan Beckett, die pertinent weigert ook maar één verklaring over zijn eigen
werk af te leggen en elk interview weigert, zo'n enorme hoeveelheid essays gewijd
is. Dertien o.a. van Kenner, Nadeau en Robbe-Grillet vindt u er in dit boek, dat een
vrij compleet beeld geeft van de auteur Beckett, omdat zowel zijn poëzie, zijn
toneelstukken, zijn romans als zijn hoorspelen belicht worden. Ten onrechte is
Beckett het meest bekend als toneelschrijver. M.i. is hij als romanschrijver minstens
zo belangrijk. Gelukkig is nu ook een begin gemaakt met de vertaling in het
Nederlands van zijn romans. Molloy en Malone Dies zijn reeds verkrijgbaar, terwijl
de uitgeefster (Bezige Bij, Amsterdam) meerdere titels in het vooruitzicht heeft
gesteld.
J. Groot

Alfred Andersch
Bericht, Roman, Erzählungen
(Walter-Sonderband 1965). Walter-Verlag, Olten und Freiburg i.B., 1965,
463 pp., D.M. 12.80.
Nu de incubatietijd van Andersch' aangekondigde nieuwe roman lang blijkt te gaan
duren, heeft Walter-Verlag deze pauze benut voor een uitgave die weliswaar niet
de volledige tot nu toe verschenen werken van deze auteur omvat, maar toch meer
is dan een bloemlezing. Volledig afgedrukt werden het autobiografisch verhaal Die
Kirschen der Freiheit (lidmaatschap van en vlucht uit de communistische partij,
desertie uit het Duitse leger), de roman Sansibar oder der letzte Grund (Andersch'
denkbeelden over vrijheid, o.a. gecondenseerd in dat onvergetelijke houten beeldje:
een jonge monnik die in volkomen overgave, maar toch kritisch en door geen
hartstocht of vooroordeel gebonden, zit te lezen), en een tiental verhalen van
uiteenlopende kwaliteit, die ten dele als hoorspel ontstonden. Andersch' andere
roman Die Rote is met een fragment van zestig pagina's vertegenwoordigd, zodat
eigenlijk alleen Ein Liebhaber des Halbschattens (drie vertellingen, 1963) ontbreekt.
In een kort essay tekent Christoph Burgauner daarna de hoofdlijnen van Andersch'
romankunst: de scenisch-dramatische stijl en structuur, waardoor dit werk zich zo
bij uitstek voor omzetting in hoorspelen en voor verfilming leent; de anaforische
zinsbouw, die het ‘stotteren’ van het menselijk denkproces moet weergeven; de
karakteristieke versnelling van reportage en gedachtencitaat; en tenslotte het hoofden in feite enige thema van al Andersch' werken: de dialectiek van vrijheid en
gebondenheid, de vlucht uit elke binding die de vrijheid zou kunnen verkrachten.
Een uitvoerige bibliografie completeert deze verdienstelijke uitgave, die hoogstens
de vraag achterlaat, of men niet met evenveel of meer recht tot een editie van de
volledige werken had kunnen besluiten.
Th. van Oorschot
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A.L. Schneiders
De trek van de struisvogel
Reuzensalamander, Querido, Amsterdam, 1965, 170 pp., f 6.90.
Na de roman Een kater in blik (1963) blijkt Schneiders in De trek van de struisvogel
weer teruggekeerd tot het genre van zijn eersteling Langs het schrikdraad (1961):
het korte verhaal. Van roman naar kort verhaal, van Alfred Vogel naar Ik of Mark
als hoofdpersoon, van maatschappijsatire naar zelfironie, het zijn veranderingen
die uiteindelijk niet meer dan accentverschuivingen blijken. Werd in de roman in
ik-vorm de hoofdfiguur Alfred Vogel geen hoogvlieger in de blikken wereld van een
concern, omdat hij te zeer de vrije vlucht beminde en liever de kat uit de boom keek
dan ergens in te vliegen, ook de Mark/ik in deze verhalen lijdt aan de onmogelijkheid
tot kiezen. Het daaruit resulterende gevoel van onbehagen wordt echter niet meer
allereerst afgereageerd in een satirische beschrijving van een benauwende
omgeving, de ironie treft nu meer de hoofdfiguur zelf met zijn vage vrijheidsdrang
enerzijds en zijn behoefte aan geborgenheid binnen zijn gegoede burgerdom
anderzijds; Vogel weet zich inmiddels een struisvogel. Juist deze verschuiving had
literaire winst kunnen opleveren, als de zelfironie intenser was geweest, niet een
wapen tegen onbehagen, doch tegen wanhoop, zoals bij wijlen Piet Paaltjens; nu
blijft alles binnen het redelijke, ook de spot daarmee. Schneiders speelde met veel,
doch er wordt weinig op het spel gezet.
F. van Tartwijk
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Bertolt Brecht
Prosa
5 Bde. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965, 331, 308, 482, 235 en 211 pp.,
elk deel D.M. 18 Ln., D.M. 16 Pp.
Na de 7 delen Schriften zum Theater, de (binnenkort volledige) 10 delen Gedichte,
nu ook 5 delen Prosa van deze 20e-eeuwse classicus. Prosa betekent hier verhalend
proza en een aantal van de opgenomen verhalen en romans liggen dan ook al elders
ter beschikking. Toch blijven dl. 1 (vele, meestal ongebundelde verhalen) en 2 (de
Kalendergeschichten, alle (dus vele ongepubliceerde) Keuneranecdotes en de
Flüchtlingsgespräche) stukken belangrijker dan 3 en 4 (de Dreigroschenroman en
Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar) die alleen het voordeel bieden, nu in een
gezamenlijke uitgave te zijn opgenomen. Dl. 5 is echter een revelatie, het zgn. Me-Ti:
Buch der Wendungen. Het zijn korte fragmenten tegen een andermaal Chinese
achtergrond gesitueerd maar duidelijk te interpreteren als marxistische commentaren.
Hegeliaans-dialectische meesterstukjes, besprekingen van communistische
partijpolitiek, en allemaal heel autobiografisch. De ontstellende openhartigheid
waarmee S. hier over zijn levensproblematiek spreekt, is van een niet hoog genoeg
te schatten betekenis voor het complete Brecht-begrip.
C. Tindemans

Bertolt Brecht
Die Antigone des Sophokles Materialien zur Antigone
(ed suhrk 134), 152 pp.
Hans Mayer
Anmerkungen zu Brecht
(ed suhrk 143), 110 pp.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965, elk D.M. 3.
Volgens het bekende nuttige patroon stelt uitgever W. Hecht de volledige tekst van
B. Brechts Antigone-bewerking van 1948 ter beschikking, aangevuld met alle zowel
historische als technisch-dramaturgische inlichtingen. H. Mayers boekje stelt in deze
zin teleur, dat alle samengebrachte opstellen simpele herdrukkken zijn, op één
radiotoespraak na (Brecht und die Humanitat). Dit heeft wel het voordeel dat we
daardoor zijn immobiele verhouding tot zijn vriend en studie-object kunnen napluizen,
waarbij voor de aandachtige lezer belangrijker informatie valt te halen uit wat hij niet
dan uit wat hij wel de behandeling waard heeft geacht.
C. Tindemans

Walter Breedveld
Seger Baas
De Fontein, Utrecht, 1965, 287 pp., f 9.75.
De hier genoemde roman van Breedveld kan de lezer, bekend met vroeger
verschenen werken van deze auteur, moeilijk als een stijging voorkomen. Dat ook
dit verhaal zich grotendeels in 's-Bosch afspeelt, kan geen bezwaar heten; wél
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echter de onbelangrijkheid van het thema dat geen moment uit de grondverf gekomen
is. Dit relaas van de levensgang van een jongen tot de mannelijke leeftijd bevat al
zeer weinig opmerkelijks dat de aandacht van de lezer vermag vast te houden. Nog
minder interesse zal een lezer kunnen opbrengen voor de uitgesponnen
bijzonderheden in de eerste hoofdstukken omtrent straten en huizen en buurten en
leefgewoonten e.d. Misschien dat deze zaken een geboren en getogen Bossenaar
belang kunnen inboezemen - voor ieder ander zijn ze kortweg vervelend. Mag er
in de laatste hoofdstukken wat vaart komen in het verhaal, het geheel is en blijft een
alledaagse weergave van een alledaags gegeven.
Joh. Heesterbeek

André Demedts
Alleen door vuur
‘Korenaren’, Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1965, 208 pp., gen.
F. 120, geb. F. 150.
Kanunnik Professor Paul De Gryse offert zich op, bij een bosbrand in Zuid-Frankrijk,
voor priester Georges Van Ronck en voor Dokter Dirk Van Gerven. Het zijn twee
oud-leerlingen van hem: een priester, maar die van een verpleegster een kind moet
hebben; een eenzaam weduwnaar, die al te spoedig vrouw en kind verloor. Dit
sterven bezegelt een nieuwe harmonie. De verdienste van het werk ligt niet in de
intrige: de ‘Deus ex machina’ is té duidelijk. Maar lees het boek mijmerend; volg de
kalme, de wijze en milde verteller: het hart wordt er warm bij, de geest vredig, en
rustig stappend zoekt u het diepere mysterie. U vindt het mysterie van de mystieke
Christus, met mensen die als geofferden anderen voorgaan. En u houdt van de
zachte man, die uit één gemoed kan dichten, spreken, vertellen, telkens weldoend
en voedend.
Em. Janssen
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Raf van de Linde
En leid ons niet in bekoring
De Clauwaert, Leuven, 1965, 236 pp., geb. F. 145.
Meer dan tien jaar geleden werd deze roman geschreven: hij mocht toen niet
verschijnen; eindelijk is hij er door. Maar hij blijft getekend door het moment en de
psychologie van zijn ontstaan; ook nu nog kunnen wij het opgelegde achterhouden
begrijpen. Twee paters-studenten aan de Leuvense Universiteit, de Franciscaan
Herman-Jozef en zijn vriend Eugène Deroy, maken dezelfde religieuze, morele,
zelfs sociale weifeling door. Eugène ontvlucht zijn klooster; Herman-Jozef, die van
hem de leiding van werkmeisjes overneemt, vindt uiteindelijk redding waar de andere
verderf vond. De intrige (ook de karaktertekening in verband daarmee) behelst iets
heel schoons en heel dieps: de ambivalentie van goed en kwaad in een mens, in
veel menselijke verhoudingen. Maar noch menselijk noch literair noch religieus komt
de auteur tot een bevredigende uitkomst: hij speelt met vuur, zonder een geslaagd
vuurwerk te leveren. Niet alleen omdat de taal niet helemaal bevredigt, omdat
structuur en verloop gedeeltelijk formeel bedacht en gedeeltelijk vitaal dynamisch
zijn; ook en vooral omdat de gespletenheid nergens volkomen harmonisch wordt
opgelost. Het is, bij een wezenlijke groeicrisis en waardevolle ontdekkingen, een al
te vroeg geplukte vrucht.
Em. Janssen

Kurt Lothar Tank
Günter Grass
(Köpfe des 20. Jhts), Colloquium Verlag, Berlin, 1965, 87 pp., D.M. 5.50.
De bescheiden bedoelingen van deze reeks verhinderen S. niet op vele nog
onbekende jeugdteksten van G. Grass in te gaan en op deze wijze zijn groei naar
de grote epische romans uit te diepen; vooral de aandacht voor Grass' lyriek (zijn
dramatiek wordt toch té lichtvaardig als experimentering afgedaan) brengt degelijke
informatie. Het sterk op documenten en interviews steunende boekje blijft niet blind
voor voorlopige of wezenseigene tekorten en biedt een prima introductie tot deze
nu ook internationaal erkende auteur.
C. Tindemans

Margot Benarylsbert
Das Abenteuer des Alterns
Knecht, Frankfurt, 1965, 210 pp., D.M. 12.80.
Een vijfenzeventigjarige weduwe uit Californië, eens een Duitse vluchtelinge en met
veel avonturen achter de rug, maakt nog een reis naar Griekenland en schrijft nog
een boek. Het levensavontuur loopt nog door; al kent zij beproeving en eenzaamheid,
toch beweegt en werkt ze nog onder de mensen, en het avontuur van haar ouderdom
wordt een zachter bestaan, milder, wijzer, oprecht tegenover de nakende dood en
daardoor inniger opgaand in de diepere levenservaring: tijd en eeuwigheid.
Em. Janssen
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Ronald Gray
The German Tradition in Literature 1871-1945
Cambridge University Press, 1965, 384 pp., 60/.
De eminente Britse Duitslandkenner stelt in dit merkwaardige boek de boeiende,
tevens gevaarlijke vraag: heeft de literaire traditie die de Duitse cultuur zo sterk
karakteriseert, er sedert 1871 toe bijgedragen om die sfeer en mentaliteit te creëren
en te verspreiden waarin zich het regime tussen 1933 en 1945 kon vestigen en
handhaven? Met een bij het eerste contact wat vreemde methode van brede en
sterk geformuleerde synthese, naast sterk gedetailleerde analysen (van Th. Mann,
R.M. Rilke en H. von Hofmannsthals Der Schwierige), tracht S. een bevestigend
antwoord te zoeken. Hij schuwt geen generalisering en plaatst literaire cultuur zonder
meer in verbinding met de gemeenschap waaruit ze resulteert en die ze tegelijk
bepaalt (Writers and Politics, in drie fasen: 1871-1918, 1918-1933, 1933-1945). Hij
formuleert daarmee enkele pijnlijke waarheden over de Duitse cultuur en mens maar
er kleeft geen humeurig, onwetenschappelijk geurtje aan vast omdat hij zich
voldoende Germanofiel mag achten om Duitslands onheil als een persoonlijke crisis
aan te voelen. Vooral het slothoofdstuk (English Resistance to German Literature
From Coleridge to D.H. Lawrence) is ontstellend knap en raak en tot in de details
dient het door iedereen die wat om Duitse literatuur geeft, ter harte te worden
genomen.
C. Tindemans
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Kunst
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek
Deel 16, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1965, 205 pp., geïll., f 29.50.
In dit fraai verzorgde en rijk geïllustreerde boek zijn zeven gespecialiseerde bijdragen
afgedrukt: drie in het Nederlands (‘De landschaptekeningen van Coraelis Massijs’
door An Zwollo, ‘De ontwikkeling van Herman Saftlevens kunst tot 1650’ door J.
Nieuwstraten en ‘Chris Lebeau’ door H.E. van Gelder), twee in het Engels (‘Sir
Robert Bruce Cotton and his illuminated Genesis Manuscript’ door Gay van der
Meer en ‘A modello by Jacob Jordaens’ door Wolfgang Stechow), één in het Duits
(‘Ingres und die Familien Thévenin und Taurel’ door Hans Naeff) en één in het Frans
(‘Sur un jugement dernier de Dieric Bouts’ door A. Chatelet). Zoals uit de opsomming
van de opgenomen essays al blijkt, hebben we hier niet te maken met een voor
grote groepen lezers gemakkelijk toegankelijk boek, maar met een wetenschappelijke
publikatie, waarin de onderwerpen gedegen worden behandeld. Gelukkig is de stijl
waarin dit gebeurt niet al te hoogdravend, zodat met name de artikelen over Saftleven
plezierig leesbaar zijn. Het Kunsthistorisch Jaarboek is voor werkelijk
geïnteresseerden een waardevol bezit. (Het verdient m.i. wel aanbeveling in volgende
uitgaven een korte samenvatting in het Nederlands te geven achter elk artikel in
een vreemde taal).
Paul Mertz

Dona Meilach and Elvie ten Hoor
Collage and Found Art
Studio Vista, London, 1965, 68 pp., ruim 100 ill., f 14.50.
Collage and Found Art (in Nederland spreken we van ‘objet trouvé’) is een curieus
boekje, bij mijn weten het enige gewijd aan de verschillende verschijningsvormen
van de collage (de tak van beeldende kunst waarbij o.m. gebruik gemaakt wordt
van stukken papier en textiel) en aan het objet trouvé (gevonden voorwerp, verheven
of verwerkt tot kunstvoorwerp). Het peil van de afgebeelde en besproken werken
is nogal wisselend. Dat neemt echter niet weg dat het boek (waarin o.a. Marcel
Duchamp, Milton Glaser en Robert Weaver aan bod komen) instructief en opmerkelijk
is.
Paul Mertz

Celestino Piatti
ABC der Tiere
Artemis Verlag, Zürich, 1965, 32 pp., geb. Zw. Fr. 14,80.
De bekende graficus Celestino Piatti heeft een abc der dieren opgesteld voor - ja
voor wie? Het kan voor een van zijn kinderen zijn geweest. Maar ik geloof dat hij
het eigenlijk voor zijn plezier deed. Zijn voorliefde voor dieren is bekend uit zijn
illustratief werk. Hier heeft hij een volle abc samengezet in krachtige zwarte strepen
en prachtige vale kleuren, waarin nog veel van het zwart van zijn lijnen is
overgevloeid. Tussen de alligator en de giraf, de rhinoceros en de walvis heeft hij
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zelf ook een diersoort uitgevonden, Xopiatti, die veel van zijn trekken vertoont: het
schreeuwt zelden en bijt nooit; het is een wonderdier. We kunnen er de auteur
dankbaar om zijn.
G. Bekaert

La mosaique gréco-romaine
Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1965,
386 pp., geïll., geb. FFr. 196.
Van 29 augustus tot 3 september 1963 werd te Parijs onder voorzitterschap van
André Grabar een internationaal colloquium gehouden over de grieks-romeinse
mozaïeken. Meer dan vijfentwintig referaten werden door geleerden uit een vijftien
verschillende landen voorgedragen. Bij de keuze van de onderwerpen zat duidelijk
de bedoeling voor een overzicht te verkrijgen op de zeer verspreide vindplaatsen
van de grieks-romeinse mozaïekkunst. In de laatste jaren zijn er een beetje overal
belangrijke ontdekkingen gedaan, die nog niet in een samenvattende studie werden
gepubliceerd. Door het samenbrengen van de verschillende specialisten werd een
eerste poging ondernomen om een inzicht te krijgen in de samenhang van deze
kunstwerken. Dit colloquium was daarenboven bedoeld als eerste stap voor de
oprichting van een internationaal documentatie- en informatiecentrum, dat dan de
uitgave van een corpus van de antieke mozaïeken op zich zou kunnen nemen. Een
resultaat is alvast de uitgave van dit volumineuze en rijk gedocumenteerde boek,
dat de akten van het colloquium bevat. Bij elke lezing is een rijke illustratie gevoegd,
die op zichzelf al deze publikatie onmisbaar maakt voor de kennis van de antieke
mozaïekkunst.
G. Bekaert
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W. Zweers, e.a.
Kunst en Communicatie
Publikatie no. 1 van de dr. E. Boekmanstichting, Erven J. Bijleveld,
Utrecht, 1965, 72 pp., f 4,90.
Het kunstsociologisch studiecentrum dr. E. Boekmanstichting werd enkele jaren
geleden te Amsterdam opgericht. Zoals uit het voorwoord van prof. dr. J, Pen blijkt,
ging de eerste bijeenkomst die door de stichting op touw gezet werd (op 6 en 7
november '64) over de communicatie tussen kunstenaars en hun publiek, over de
wisselwerking van kunst en maatschappij. Het boekje ‘Kunst en Communicatie’ is
het verslag van de conferentie. Het bevat een uitmuntende bijdrage van dr. J.M.M.
de Valk (‘Kunst en Communicatie’), de pre-adviezen (van de hoogleraren Van Leent
en Van de Waal en van dr. P. Thoenes), de discussieverslagen van de
sociaalpsychologische, de kunstwetenschappelijke en de sociologische sectie, een
verslag van de forumdiscussie en verslagen van interviews met negen kunstenaars
(de componisten Marius Flothuis en Peter Schat, de schrijvers Gerrit Kouwenaar,
Adriaan Morriën, Sybren Polet en Bert Schierbeek en de beeldende kunstenaars
Wim Brusse, Ger Lataster en André Volten). Het boek wordt besloten met een
heldere (niet tot de conferentiestukken behorende) beschouwing van drs. W. Zweers
over het begrip artistieke communicatie, artistieke belangstelling en publiek en
kunstzinnige vorming en maatschappelijke integratie van de kunst. ‘Kunst en
Communicatie’ is gelukkig niet de obligate wazige verhandeling over ‘de schier
onoverbrugbare kloof tussen publiek en kunst’, maar een intelligente poging tot
analyse van oorzaken en tot het aangeven van nieuwe wegen.
Paul Mertz

Modern Chinese Woodcuts
Foreign Languages Press, Peking, 1966, 86 pp., 81 ill.
In het boekje ‘Kunst en Communicatie’ van de dr. E. Boekmanstichting schrijft dr.
J.M.M. de Valk: ‘Al te grote tegemoetkomendheid jegens het publiek blijkt funest
voor het artistieke gehalte van het kunstwerk, zoals de ervaringen opgedaan met
het socialistisch realisme en de “volkse kunst” voldoende hebben aangetoond’. Wie
naar nieuwe bewijzen van de juistheid van De Valk's stelling zoekt, behoeft slechts
het boek ‘Modern Chinese Woodcuts’ ter hand te nemen, een verzameling van 81
(van de beste) recente Chinese houtsneden. Er zijn landschappen en stillevens
onder, maar vooral beelden uit het leven van het Chinese volk en van de opbouw
van de volksrepubliek. De afgebeelde houtsneden (in kleur en zwart-wit) laten zich
in geen enkel opzicht vergelijken met de verfijnde oude Chinese houtsneden.
Technisch komt men hier en daar nog wel behoorlijk voor de dag, maar afbeeldingen
en onderwerpen (‘De leider van een volkscommune’, ‘De produktiebespreking duurt
voort’ en ‘Gebouwd voor het volk’) zijn vaak rauw, vervelend en deprimerend.
Paul Mertz

Erich Lessing
Die Odyssee
Verlag Herder, Freiburg, 1965, 300 pp., 115 klpl.
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De verhouding van god tot mens, van mythe tot geschiedenis, van kunst tot
werkelijkheid is tegenwoordig het voorwerp van een bijzondere belangstelling. Ook
het interesse voor de antieke wereld is nu zo gericht. Meer en meer geleerden
doorbreken de grenzen van hun specialisatie als filoloog, archeoloog, kunsthistoricus
en wat weet ik meer om eenvoudigweg de vraag te stellen naar het antieke
mensbeeld in zijn totaliteit, zoals dit in alle mogelijke sporen voor ons werd bewaard.
Met die evolutie gaat een andere gepaard: de literaire bronnen worden ingeschakeld
in hetgeen Karl Kerényi de ‘sinnliche Tradition’ noemt. Deze ligt voornamelijk vervat
in het landschap, de architectuur, de kunstwerken, de ikonografie. Het boek van
magnum-fotograaf Erich Lessing over de Odyssee geeft van deze evolutie een
prachtig voorbeeld. Het feit dat een fotograaf het signeert is al veelzeggend. Het is
echter geen gewoon platenalbum. Daarvoor staan de studies borg van Karl Kerényi
over ‘Homeros en zijn Odyssee’, van Michel Gall die op een vlotte wijze de pogingen
voorstelt om het Odyssee-verhaal te lokaliseren, van Heinrich Schliemann over
‘Ithaka, de heimat van Odysseus’, van Hellmut Sichtermann over de
‘beeldvoorstellingen van de Odysseus-sage’. Men kan al deze studies en ook het
beeldverhaal (met episoden van de Odyssee in vertaling van J.H. Voss) uit het
geheel van dit boek afzonderen. Ze zijn af op zichzelf. En toch staan ze niet toevallig
naast elkaar. Want alle samen stellen zij de ene vraag naar de figuur van Odysseus,
naar zijn betekenis voor ons, vandaag.
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Nergens wordt die vraag expliciet gesteld en noch minder expliciet beantwoord.
Maar zij is overal aanwezig. Ze is de reden van bestaan van dit boek dat ons in tekst
en beeld de Odysseus-sage laat zien. Odysseus wordt een moderne figuur, op een
mysterieuze wijze onder ons aanwezig. Men kan de schitterende foto's van Lessing
misschien een té grote nadrukkelijkheid verwijten, men kan ze echter niet, in het
geheel van het boek, hun evocatieve kracht ontzeggen. Bewust van de
uitzonderlijkheid van dit boek heeft de uitgever zich geen moeite gespaard om het
een feilloze uitvoering te geven.
G. Bekaert

Angelos Prokopiou
Athen, Ursprung und Blüte der attischen Kultur
Umschau Verlag, Frankfurt/Main, 1965, 240 pp., 119 pl., waarvan 26 in
kleur, geb. DM. 45.
Dit boek behoort tot de serie waarvan de delen Maurisches Spanien en Mekka und
Medina vroeger in Streven (april 1965, p. 734) uitvoerig werden voorgesteld. Het
doet aan een soort hoogstaand, wetenschappelijk toerisme. De auteur is professor
van kunst-geschiedenis aan de Technische Hogeschool van Athene en bijzonder
goed geïnformeerd over al wat de geschiedenis van Athene betreft. Zijn beschrijving
van de stad geeft hij een historisch kader waarin hij achtereenvolgens bekijkt: de
eerste sporen van menselijke nederzetting in de steentijd, de mykeense beschaving,
de opkomst van de democratie, Athene's hegemonie en verval. Athene is een
bevoorrechte stad om een dergelijke historische doorsnede van te maken. Weinige
steden bleven in die mate van rampen en verwoestingen gespaard. De foto's van
Edwin Smith zijn over het algemeen voortreffelijk. Sommige kleurplaten verraden
echter te duidelijk hun Italiaanse oorsprong.
S. Heester

Varia
Het nederlands als muzische taal
Jubileumnummer van het Gregoriusblad (jaargang 90 - aflevering 1 februari 1966).
Het hoofdonderwerp van dit jubileumnummer, dat feestelijk ingeleid wordt met enkele
gelukwensen, o.a. van Paus Paulus VI, is ‘Het nederlands als muzische taal’.
Daarmee heeft de redactie een uitstekende greep gedaan, want de vraag naar de
zingbaarheid van onze taal is bij de huidige vernieuwingen in liturgie en kerkzang
van niet te onderschatten belang. Zij heeft een twintigtal prominenten uit de wereld
van de muziek (musicologen, componisten, uitvoerende kunstenaars, etc.) en die
van de letteren bereid gevonden hun opvattingen over dit thema kenbaar te maken
en de ontvangen reacties onverkort afgedrukt.
Zoals te voorzien was lopen de meningen sterk uiteen, en wel van een welhaast
volledig afwijzen tot een bijna zonder voorbehoud aanvaarden van het Nederlands
als zangtaai. De meeste schrijvers, waaronder enkelen die hun preferentie voor het
kerklatijn niet verhelen, zijn wel bereid de zingbaarheid van het Nederlands te
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erkennen. Meestal geschiedt zulks met het nodige voorbehoud; zo wijst men op
psychologische factoren als onze zorg om zelfs de schijn van pathos te vermijden,
onze neiging tot ‘understatement’ en ons onvermogen om grote collectieve emoties
adequaat tot uitdrukking te brengen. Daarom wordt het in het Nederlands zingen
van dramatische werken door sommige scribenten sterk ontraden, terwijl ook het
Nederlandse kunstlied geen onverdeelde instemming ontmoet. Het volkslied brengt
het er veel beter af en dit geldt ook voor de kerkzang. Verschillende auteurs achten
onze taal zelfs zeer geschikt voor kerkelijk gebruik.
In enkele bijdragen wordt er terecht op gewezen dat ook in allerlei talen die de
reputatie hebben alleszins zingbaar te zijn (zoals Frans, Duits en Russisch)
zangtechnische moeilijkheden schuilen die voor die van het Nederlands niet
onderdoen en dat het met de verstaanbaarheid overal droevig gesteld is. Het is in
dit verband wel opmerkelijk dat geen der auteurs op de volledige verstaanbaarheid
van verreweg de meeste vocale amusementsmuziek wijst.
In enkele artikelen zijn waardevolle aanwijzingen voor de praktijk te vinden, hetzij
zuiver zangtechnisch of compositorisch, hetzij taalkundig. Zo wijst men er terecht
op dat een vertaalde tekst op de oorspronkelijke melodie meestal slecht zingbaar
is, tenzij de vertaling door een bekwaam dichter met een duidelijk muzikale inslag
geleverd wordt. Ook waarschuwt men tegen een Nederlands dat al te actuele
neigingen vertoont. Wat deze beide aspecten betreft zou wel het een en ander van
de protestantse kerkmuziek te leren zijn, al was het alleen
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maar van de daar vroeger en nu gemaakte fouten. Het is te betreuren, dat aan deze
sector van de kerkmuziek met zijn eeuwenlange traditie en ervaring geen bijdrage
werd gewijd, temeer waar ook hier een duidelijke vernieuwing gaande is. Dit gebied
komt nu slechts zeer terloops aan de orde en dan nog niet steeds geheel juist (bijv.
wanneer een ‘nieuw-berijmde psalm van Datheen’ ten tonele wordt gevoerd).
Al met al is een zeer leesbaar en lezenswaardig geheel ontstaan, dat stellig tot
vruchtbare discussie zal stimuleren. De redactie heeft reeds aangekondigd dat zij
in een volgende aflevering een samenvatting en een aantal conclusies voor de
praktijk van nu hoopt te geven en ook die zien wij met belangstelling tegemoet.
Rest nog te vermelden dat in het jubileumnummer naast de boven besproken
reacties op het hoofdthema een zeer uitvoerige studie is opgenomen van Prof. Dr.
J. Smits van Waesberghe, getiteld ‘Het motorisch-ritmische in groepsgebed en
cantilatie’. Deze bijdrage hangt weliswaar nauw met het hoofdthema samen maar
stelt ook tal van andere zaken aan de orde; zij zal daarom binnenkort afzonderlijk
worden besproken.
E. Pieroen-Roodvoets

Pennethorne Hughes
Witchcraft
Pelican, Harmondsworth, 1965, 236 pp., 5/.
Het vaste geloof in allerlei occulte zaken is bij de Britten onuitroeibaar. In zijn boek
Witchcraft toont Hughes zich ook zo'n ongeschokt gelovige. Hij is ervan overtuigd
dat er door de eeuwen heen een vrij straf georganiseerde wereld van tovenaars en
heksen heeft bestaan. Hij populariseert daarbij de theorieën van Prof. Margaret
Murray, een egyptologe die in de twintiger jaren dezelfde conclusie trok uit de
verbinding van drie zaken: de import van egyptische vruchtbaarheidsritussen, het
voortbestaan van de oude inheemse magie in afgelegen streken van West-Europa
en de verklaringen in de heksenprocessen. Met haar neemt de schrijver aan dat er
veel meer waarheid schuilt in de bekentenissen van ‘heksen’ dan men op het eerste
gezicht geneigd is aan te nemen. De hevige vervolgingen zouden, behalve duizenden
onschuldigen, ook de echte aanhangers van wat hij noemt ‘de Oude Religie’ hebben
uitgeroeid. Maar ondanks alle gegevens die door hem worden bijeengebracht en
die overigens weinig nieuws bevatten, moet het bestaan van talrijke, eeuwenoude,
geheime genootschappen, waartoe ondermeer ook een Jeanne d'Arc zou behoord
hebben, voorlopig toegeschreven worden aan de fantasie van Prof. Murray en
Pennethorne Hughes.
W. Pisa

Die UebenTiere
Eine Unmenge vierbeiniger Scherze
Buchheim, Feldafing, 1965, D.M. 6.80.
Een verzameling dierengrappen met cartoons, o.a. van Mose, Michel Douay en
Bosc.
R.S.
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Jane Jacobs
The Death and Life of Great American Cities
Pelican, Harmondsworth, 1965, 474 pp., 8/6.
Dit boeiend betoog tegen de kortzichtigheid waarmee de Amerikaanse mens (en
wij?) zijn steden onbewoonbaar aan het maken is, wordt door deze pocket-editie
gemakkelijk voor ieder bereikbaar. Bij het verschijnen van de Duitse uitgave is er
in Streven al een bespreking aan gewijd (oktober 1964, p. 101). Nu het begrip
urbanisatie de kring van architecten, planologen en sociologen aan het verlaten is
en zelfs door theologen druk wordt gebruikt, is het goed dit boek bij de hand te
hebben. Er wordt namelijk nog al eens naar verwezen, als suggestieve bron van tal
van andere ideeën.
W. Pisa

Linus Bopp
Zin en zending van de ouderdom
Uit het Duits door Louis Van der Paal. - Patmos, Antwerpen, 1965, 100
pp.
Zeer veel werd hier bijeengebracht: uit liturgie, Schrift, kerkgeschiedenis, psychologie
en sociologie, cultuur en kunst, velerhande ervaring. Kenmerkend is de eenheid
tussen humanisme en christelijk geloof, de harmonie van de zintuiglijke met de
symbolische werkelijkheid, de berustende aanvaarding die de vorderende vitaliteit
niet uitsluit. De ouder wordende mens bewaart belangstelling en werkzaamheid;
het leven verschuift naar een taak met meer wijsheid en God naderbij.
Em. Janssen
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Bedoyere, M. de la, e.a., The Future of Catholic Christianity. - Constable,
London, 1966, 313 pp., 21/-.
Bender, Dr. F., George Berkeley. (Wijsgerige monografieën). - Wereldvenster,
Baarn 1965, 120 pp., f 8,90.
Berna, K., Jezus niet aan het kruis gestorven. - Kluwer, Deventer, 1966, 249
pp., f 24,50.
Blackham, H.J., Religion in à Modern Society. - Constable, London, 1966, 216
pp., 21/-.
Bovis, André de, Vivre de la foi. - Beauchesne, Paris, 1966, 320 pp., NF. 19,80.
Centrum voor Staatkundige Vorming, Nederland en de internationale
ontwikkelingssamenwerking. - Centrum S.V., Den Haag, 1966, 84 pp., f 6,25.
Corsini, R.J., M.E. Shaw en R.R. Blake, Vorming en instructie in het bedrijf,
rollenspel. - Marka, Utrecht, Antwerpen, 1966, 222 pp., f 2,90.
Daudt, Dr. H., en B.A. Sijes, Beeldreligie. - Polak en van Gennep, Amsterdam,
1966, 113 pp.
Eyquem, M.-Th., Pierre de Coubertin. L'épopée. - Calmann-Lévy, Paris, 1966
300 pp., NF. 18,50.
Frank, H., Niet bang voor het nieuwe. - Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 264 pp.,
f 14,50.
Fries, H., Wort und Sakrament. - Kösel, München, 1966, 247 pp., DM. 22,50.
Galot, J., La prière intimité filiale. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1966, 252
pp., ing. F. 132.
Goddijn, Dr. H., en Dr. W., De Kerk van morgen. - Romen en Zn., 1966, 219
pp.
Hermans, W.F., Nooit meer slapen. - Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 249 pp., f
9,50.
Hubbeling, Dr. H.G., Spinoza (Wijsgerige Monografieën). - Wereldvenster,
Baarn, 1966, 130 pp., f 8,90.
Jones, H., Alcoholisme. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 215 pp., f 2,90.
Kuypers, Dr. K., Immanuel Kant (Wijsgerige Monografieën). - Wereldvenster,
Baarn, 1966, 142 pp., f 8,90.
Leeming, B., The Vatican Council and Christian Unity. - Darton, Longman &
Todd, London, 1966, 333 pp.
Loen, A.E., Säkularisation. - Kaiserverlag, München, 1965, 228 pp., DM. 17.
Louis-Chevrillon, H., Le coeur de chair. - Desclée de Brouwer, 1966, 120 pp.,
F. 78.
Macauly, R., en R. Beny, Schoonheid van Ruïnes. - Contact, Amsterdam,
Antwerpen, 1965, 288 pp., 168 foto's (12 kleur), 29 tek., f 75,-.
Macfarlane, L.J., The British Communist Party. - Macgibbon, London, 1966,
63/-.
Macpherson, C.B., The Real World of Democracy. - Clarendon, Oxford, 1966,
67 pp., 12/6.
Malphettes, P., Mini-prière. - Ed. Prière et Vie, Toulouse, 1966, 144 pp., 28 pl.,
NF. 3.
Mariën, Sp., Ordening van het bedrijfsleven. - Standaard-Wetenschappelijke
Uitgeverij, Antwerpen, 1966, 110 pp.
Matthiesen, P., At Play in the Fields of the Lord. - Heinemann, London, 1966,
370 pp., 30/-.
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[1966, nummer 9]
Bisschop Bekkers
Redactie
Op maandag 9 mei verloor Nederland een bisschop. De dood van Mgr. Bekkers is
niet alleen als een schokkend verlies ervaren in zijn eigen bisdom van
's-Hertogenbosch, maar in het hele land, bij gelovigen en niet-gelovigen, bij
christenen uit alle kerken, bij mensen uit alle rang en stand. De taak waarvoor hij
negen jaar geleden geplaatst werd, was op zich al zeer zwaar: bisschop te zijn over
een diocees van 1.120.000 katholieken, een gebied bovendien waar snelle
maatschappelijke en geestelijke ontwikkelingen aan de gang zijn. Maar voor zijn
uitzonderlijke persoonlijkheid waren de grenzen van dat bisdom nog te nauw. Hij
liet zich ook horen over de landsgrenzen, sprak voor de B.R.T. en temidden van
studenten van Leuven en Gent. Zo heeft hij vorm gegeven aan een misschien nog
niet zo duidelijk vermoed gevolg van de collegialiteitsgedachte: een plaatselijke
bisschop, naar de geest van het concilie meer in zijn waarde hersteld, dient tegelijk
ook de grotere Kerk naar de gaven die een ieder worden toebedeeld.
Zijn persoon werd gekenmerkt door een unieke combinatie van menselijkheid en
zakelijkheid. Menselijkheid in de zin van het door hem zo vaak gebruikte woord:
mede-menselijkheid, of in de woorden van zijn eerste herderlijke schrijven: ‘Ik blijf
zo graag dicht bij u....’. Zakelijkheid in de zin van altijd ter zake zijn, voortdurend
trachten te achterhalen waar het eigenlijk om gaat, daarover spreken zonder omhaal
van woorden en beslissingen nemen in dienstbaarheid aan de gegevenheden die
op dit moment te achterhalen zijn. Talloze malen heeft hij zijn gelovigen
voorgehouden dat je dan risico's en onzekerheden op de koop toe moet nemen. Hij
was een geliefd mens, en zo had de volksmond hem al spoedig de oude, eerbiedige
titulatuur van ‘monseigneur’ ontnomen en sprak tegelijk zakelijker en vertrouwelijker
van ‘bisschop Bekkers’. Over de mens en zijn ambtelijk uniform heeft hij eens in
een toespraak tot katholieke onderofficieren gezegd: ‘De jonge mensen leren
tegenwoordig al vrij vroeg om minder te letten op titels en waardigheid en uniform,
maar veel meer op de persoon die ze draagt’.
In deze tijd waarin theoretisch en praktisch zoveel vragen gesteld worden naar
plaats, taak, wezen van de priester, schreven zelfs niet-katholieken na de dood van
Mgr. Bekkers zonder aarzelen: dat ons een priester ontvallen was. En weer kunnen
wij dat bij hem, voor wie de afstand tussen leven en spreken zo gering
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was, terugvinden in zijn eigen woorden, gesproken op een bijeenkomst van
Nederlandse priesterstudenten: ‘Het is wat anders om niet de wijwaterskwast te
zwaaien als een gewoon glas water nodig is, om niet de onfeilbare antwoordman
te spelen en de apologeet die met spitse argumenten de stellingen van de ander in
puin schiet. Het wordt eis priesterlijke mens en menselijke priester te zijn, die kleine
gelovige met de ander durft te zijn, daarom solidaire in twijfels, onzekere in
problemen, bescheiden raadgever, die, zelf ook - en niet verwijzend naar wetboekjes
- een stuk verantwoordelijkheid durft te nemen voor de beslissing, die concrete
mensen in concrete moeilijkheden in geweten verantwoord achten....’.
Het dicht bij de mensen zijn is voor bisschop Bekkers geen vrome, machteloze
wens gebleven. Hij heeft daarvoor op een tot dan toe ongebruikelijke wijze gebruik
gemaakt van allerlei organisatie- en communicatievormen en technieken. In die zin
was hij ook een voortreffelijk, modern, gedecideerd bestuurder. Zijn bereikbaarheid
en beschikbaarheid voor de informatie-organen van pers, radio en televisie was
onbeperkt. Hij schonk daarbij aan ieder een soort collegiaal vertrouwen. Daardoor
ook kon hij op een zelfde vertrouwen en medewerking rekenen. Zo is hij voor de
Nederlanders op de eerste plaats de bisschop van de televisie geworden. Door zijn
vaste televisietoespraakjes in de rubriek ‘Brandpunt’ van de KRO heeft hij een
onuitwisbare invloed gehad op het geestelijk klimaat van katholieken en
niet-katholieken. Daarnaast was hij altijd bereid in interviews de zaken nog eens te
verduidelijken. Die toespraken waren zelden vrijblijvend. Bijna altijd betroffen zij
actuele, levende kwesties. De drie toespraken over de rol van het persoonlijk
geweten, die naar algemeen gevoelen de discussies over de huwelijksproblematiek
uit het slop hebben gehaald, vormen de kern van zijn geestelijk testament. Hoezeer
zijn gedachten cirkelden rond geweten en verantwoordelijkheid zien we ook in vele
andere speeches die zijn bijeengebracht in het boek met ‘zijn’ titel, ‘Gods Volk
onderweg’.
Zijn verlangen naar het afbreken van scheidsmuren bleek ondermeer uit het
openhartige gesprek dat hij voerde met Mevr. Zeldenrust-Noordanus, voorzitster
van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming. De tekst van dat gesprek
is grotendeels publiek gemaakt in ‘De Nieuwe Linie’. Een oude onverzoenlijkheid
bleek minstens bij deze twee mensen te wijken voor opvallende toenadering en
begrip.
In de roerige dagen rond de overgang van prinses Irene tot het katholicisme en
haar omstreden huwelijk wist hij onmiddellijk woorden te vinden die aanvaardbaar
waren zowel voor katholieken als protestanten. Hij kon dat omdat hij in voortdurend
contact stond met christenen van andere kerken en wist wat er onder hen leefde.
Dat niet alleen op ambtelijk niveau, maar ook voor veel gewone reformatorische
gelovigen was hij een beetje ‘onze bisschop’.
In de zaak van ‘De Nieuwe Linie’, toen de jezuïeten door hun overheid aan het
weekblad onttrokken werden, nam hij zonder omzien een beslissing waardoor de
betrokkenen onder zijn gezag konden verder werken. Hij deed dat ook op grond
van zijn ervaring en inzicht in de verlammende tendensen van bepaalde kerk-politieke
structuren en de positie van de regulieren daarin.
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In zijn vaderlijke zorg voor de religieuzen van zijn bisdom stimuleerde hij bewust
een moedige bezinning van geest en leven. Zo op een bijeenkomst van zusters op
pinksteren 1961: ‘Blindelings gehoorzaamheid eisen kan betekenen verkrachten
van wezen en zin van de gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is alleen maar
menswaardig wanneer er een innerlijke affirmatie, een innerlijke eens-verklaring is.
Dat betekent niet dat alles begrepen moet worden, maar wel dat er ruimte, vrijheid
moet zijn voor een moment van nadenken en oordelen, om daarna te kunnen
beslissen. Zo niet dan is er geen gehoorzaamheid meer. Gehoorzaamheid zonder
innerlijke affirmatie is geen gehoorzaamheid, maar nog slechts slaafsheid en
onderworpenheid die het persoonlijke miskent’.
Het zou kunnen lijken dat Mgr. Bekkers vooral bijzondere begaafdheid had pijnlijke
knelpunten in het katholieke leven op te kunnen lossen of op zijn minst met grote
wijsheid op te kunnen vangen. Zo toen hij zelf in een Eindhovense parochiekerk in
elk van de vijf H. Missen van de preekstoel bekend maakte dat twee priesters van
de parochie om reden van het celibaat hun ambt hadden neergelegd. Het waren
natuurlijk vooral deze zaken die algemene bekendheid kregen. Onpeilbaar nog is
de uitwerking van hetgeen hij minder opvallend aan de gang heeft gebracht. Daarvan
is veel begonnen met zijn typerende zin: ‘Kom maar eens praten....’. Nog vóór het
concilie heeft hij een algemeen beraad op gang gebracht, eerst van al de priesters
van het bisdom. Spoedig namen daar ook leken aan deel, 350, toen nog een handvol.
Het onderwerp was: ‘De armoede en de rijkdom van het katholieke leven in ons
bisdom’. In 1963 volgden de gesprekken over de eucharistie met 6000 deelnemers.
Over biecht en boete in 1964: 14000 deelnemers. Deze getallen behoeven op zich
niet veel te betekenen. Maar er is een houding en een klimaat door ontstaan die
Mgr. Bekkers zelf zo bijzonder kenmerkten. Hij zocht naar ruimte, zoals hij zei,
waarin het mogelijk is te denken, opnieuw te denken, te ontdekken. Hij was zelf een
geweldig luisteraar, een schepper van ruimte waarin hij wilde dat de gewone mensen
tot hun recht konden komen, op hun best, en dan ook de gewone mens in iedereen.
Hij verwees vaak naar paus Joannes. De gelijkgezindheid was een ieder duidelijk.
‘Goddank dat hij paus is geweest’, liet hij zich eens ontvallen. Goddank dat hij
bisschop is geweest.
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Vietnam is anders
Franz Richter

Begrip voor Vietnam
Heeft de Westerse Wereld Vietnam ooit begrepen? Hoe kwam het tot het kennelijke
bankroet van de Westerse offerbereidheid? Zijn voor de Vietnamese chaos werkelijk
alleen de Vietnamezen en hun slechte eigenschappen verantwoordelijk en zijn de
Amerikanen de beklagenswaardige slachtoffers van een blinde blankenhaat? Schuilt
achter deze dikwijls gehoorde interpretatie van de verslaggevers niet het simplistisch
rechtlijnig denken vanuit een Westers meer-derwaardigheidscomplex, dat tot dusver
de weg naar een werkelijk leren kennen van dit land heeft versperd?
Het optreden van de Europeanen in Oostazië lijkt, in het verloop van de
Vietnamese geschiedenis, op enkele uitzonderingen na op dat van een olifant in
een porseleinwinkel. In Vietnam zouden deze olifanten veel minder porselein
gebroken hebben als ze beter gedresseerd geweest waren. De vergelijking blijft
hoogst actueel, nu massa's Amerikaanse soldaten en specialisten voor de oorlog
tegen het communisme naar Vietnam trekken met niet meer dan een flauw benul
van het land en zijn bevolking. Zelfs journalisten die al jarenlang in het land wonen
spreken slechts bij zeer grote uitzondering Vietnamees en kunnen dus ook geen
werkelijk contact met de bevolking onderhouden. Evenals vroeger is het echter
zonder meer noodzakelijk om de taal van een land te leren als men er de mensen
wil begrijpen. Vele ervaringen in het verleden, juist ook in Azië, spreken daarover
een duidelijke taal.
Zowat vierhonderd jaar geleden bezochten de eerste katholieke missionarissen
Vietnam. Ze bleven er slechts een korte tijd, op doorreis naar China en Japan. Ze
heten de doopformule door een tolk in het Vietnamees vertalen en dienden, in deze
bewoordingen, het doopsel toe aan honderden Vietnamezen. Toen in het begin van
de zeventiende eeuw de jezuïeten in het land kwamen, namen ze deze formule
over en bedienden zich van een tolk bij de geloofsverkondiging.

*

Dit artikel, gepubliceerd in het Zwitserse Orientierung, 1966, pp. 58-59 en 72-73, brengt een
kant van de kwestie Vietnam onder de aandacht van onze lezers, waar misschien door velen
te weinig op gelet wordt. De schrijver is een jonge Oostenrijker die drie jaar in Zuid-Vietnam
heeft gewoond en in de landstaal met de mensen gesproken heeft. Het gaat hem in dit artikel
niet om de politiek maar om de menselijke kant, om het begrijpen van het volk, vooral de
bevolking van het platteland. In hen, niet in de stedelingen, ziet hij de krachten verborgen die
tot vernieuwing kunnen leiden, die op een betere toekomst voor Vietnam laten hopen.
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Ze trokken de dorpen door, een voor een, en stonden verstomd toen ze daar
Vietnamezen in het openbaar op het toneel een klucht zagen opvoeren waarin een
Europeaan aan een Vietnamees het doopsel toedient, waarop deze zich, onder
donderende bijval van het publiek, in een Europeaan verandert. Een missionaris
Het zich toen nog eens precies de betekenis van de formule uitleggen en men kwam
tot de ontdekking dat men tot dusver de Vietnamezen gedoopt had met de woorden:
‘Wilt ge Nederlander worden?’ De Nederlanders waren namelijk de eerste blanke
kooplui in midden-Vietnam geweest.
Na deze klap begonnen de missionarissen koortsachtig Vietnamees te leren en
er zijn waarschijnlijk geen Europeanen geweest die later dichter bij de Vietnamezen
hebben gestaan en ze beter begrepen hebben dan deze missionarissen rond
Alexander de Rhodes in de eerste helft van de zeventiende eeuw. In die tijd spraken
de missionarissen met het volk, leefden er midden in en pasten zich aan de
levenswijze aan. Met groot enthousiasme schreven ze over de openheid, de moed,
en de menslievendheid van de Vietnamezen. Christophoro Bori constateerde in zijn
reisbeschrijvingen: ‘Terwijl alle andere volkeren in het verre Oosten de Europeanen
als minderwaardig beschouwen en ons daarom vermijden of meteen op de vlucht
slaan als wij hen voor het eerst bezoeken, is hier in Cochinchina en Vietnam precies
het tegendeel het geval. Ze komen ons hier met velen tegemoet, stellen duizend
vragen, vragen ons bij hen thuis te eten en gaan met ons om met een uitgelezen
hoffelijkheid, vertrouwelijkheid en een groot gevoel voor tact...’. Alexander de Rhodes
rapporteerde in 1653: ‘Ik moet bekennen dat wat betreft de gaven van het hart de
Vietnamezen hun gelijken niet hebben onder de bewoners van Europa. En toch
denkt men daar dat de rest van de wereld bevolkt wordt door barbaren’. Gedurende
mijn eigen verblijf in Vietnam kon ik me er van overtuigen dat deze stellingen nog
steeds opgaan. Ook vandaag nog zal de Vietnamees ondanks vele bittere ervaringen
iedere Europeaan in zijn land als vriend accepteren, voorzover deze oprecht zijn
best doet de eigen aard van de Vietnamees te waarderen en probeert met hem op
voet van gelijkheid om te gaan.
Vietnam kan men misschien pas goed begrijpen wanneer men de drukte van de
door het Westen beïnvloede steden verlaat en met de eenvoudige boer van het
platteland, die niets weet van vreemde talen, in gesprek komt. Men zal zich verbazen
over zijn grote openhartigheid, zijn tegemoettreden zonder enige vreemdelingenhaat
en zijn helder oordeel over de toestand in Vietnam. Steeds opnieuw vroegen deze
mensen me hoofdschuddend, wat de Amerikanen met hun vliegtuigen en bommen
toch eigenlijk willen in Vietnam, waarom ze met zovelen naar dit land kwamen zonder
interesse te hebben voor de bewoners, hoe het toch komt dat ze maar steeds naar
de bedorven stedelingen luisteren en met hen tegen de belangen van het volk
samenwerken, waarom ze met geld de meisjes verleiden en zich zo weinig gelegen
laten liggen aan godsdienst. In eenvoudige woorden werden steeds de tragische
misrekeningen van een door elektronische hersenen getest en op grond daarvan
als onfeilbaar voorgesteld oorlogsapparaat aan het licht gebracht. De problemen
van Vietnam kunnen
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vast niet met allesbedekkende bommentapijten opgelost worden. De mensen op
het platteland zeggen dikwijls dat de ambtenaren, generaals, politici, handelaren
en geestelijken in Saigon van het ware geloof en het werken in harmonie met de
Hemel zijn afgedwaald en zichzelf daarmee tot een zekere ondergang hebben
veroordeeld. Dezelfde uitspraken vielen te beluisteren over de afschuwelijke daden
en terreurmaatregelen van de Vietcong.
De plattelandsbevolking heeft het ware gezicht van het communisme al sinds
lang doorschouwd. Met heldenmoed dragen ze het lijden van een oorlog zonder
einde. De gewone Vietnamees, die overdag voor de grootgrondbezitter in Saigon
- die wellicht een Chinese communist is! - slaven moet, die 's nachts wapens en
materieel transporteert, onderaardse gangen graaft en zijn laatste geld afdraagt als
schatting aan de Vietcong, snakt naar het einde van de vijfentwintigjarige oorlog.
De prijs laat hem koud. Als het maar vrede wordt: niet meer leven onder de druk
van het eeuwige komen en gaan van communisten en regeringstroepen, weg met
de drievoudige schatplicht aan grootgrondbezitter, regering en communisten, weg
met de chemische bommen die het hele landschap verpesten en ziekte en dood
zaaien onder de bevolking, geen zinloze martelmethoden en afgrijselijke
slachtpartijen meer onder landgenoten. Vrede en twee handen rijst per dag, daarmee
wil de eenvoudige Vietnamees het doen. In de gezonde boerenbevolking ligt de niet
te vernietigen kracht van Vietnam en naar mijn mening zal die de stormen van de
Westerse beschaving - tenslotte gaat het hier toch om een strijd tussen het vrije
Westen en de evenzeer Westerse ideologie van het communisme - overleven en
er gesterkt uit opstaan.
Bij ontmoetingen met Engels of Frans sprekende Vietnamezen viel me steeds
weer op hoe dezen dikwijls van karakter schenen te veranderen wanneer ze
overgingen van de vreemde taal op hun moedertaal. Bij meisjes viel het me op hoe
geheel anders ze zich gedroegen als ze de Vietnamese kleding ruilden voor de
Westerse, en wel geheel in het nadeel van de ‘tijd der Westerse kleding’. Met het
kritiekloos en gedwongen overnemen van de Westerse beschaving schijnen de
Vietnamezen dikwijls aan een nog grotere geestelijke verdeeldheid ten prooi te
vallen dan de Westerse mens zelf, die heden ten dage luid klaagt over de
schizofrenie van zijn persoonlijkheid. Bij veel Vietnamezen gaat het aannemen van
de Westerse beschaving gepaard met verlies van menselijk evenwicht; in de plaats
van Vietnamees gemeenschaps-denken komt de asociale houding van het
individualisme. Het politiek gebeuren in Saigon legt hier een welsprekend getuigenis
van af.
Veel Europeanen en Amerikanen raken vertwijfeld als ze zich precies rekenschap
geven van de werkelijke resultaten van hun goedbedoelde bemoeiingen tot
verspreiding van de Westerse beschaving in Azië. Ook in Vietnam gingen de Fransen
en de Amerikanen steeds weer van de theorie uit dat men het Vietnamese volk
Westers moet maken om het op te heffen tot zijn volle waarde. En hier ligt nu juist
de beslissende fout van het Westen in de ontmoeting met Vietnam. Een ‘ontmoeting
tussen Vietnam en het Westen’ kwam tot nu toe nog niet tot stand in de ware
betekenis van het woord, tenzij men kolonialisme met
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ontmoeting gelijk stelt. Velen vragen zich af of het eigenlijk wel mogelijk is tot een
echte ontmoeting te komen.

Oost en West
De Vietnamees staat als Aziaat met een geheel andere levensbeschouwing in de
wereld dan wij Westerlingen. Toen ik bezig was de taal te leren, viel mij direct op
dat een woord als ‘ik’ pas bekend werd bij het verschijnen van de Westerse
beschaving. De Vietnamees leeft, zoals andere Aziaten, geheel in de Natuur en zijn
persoon gaat op in de omgeving. Deze omvat allereerst zijn gezin: dat is wel het
belangrijkste wat er binnen zijn gezichtskring komt.
Bij bezoeken aan gezinnen zei ik dikwijls: ‘Hoe maakt u het?’ Dan werden de
mensen verlegen en dachten dat ze niet begrepen wat ik feitelijk bedoelde. Als ik
herhaalde: ‘Hoe gaat het met uw gezin’, verhelderden de gezichten en had ik snel
contact. Het geldt als onbeleefd en wordt dikwijls geringschattend ‘Westers’ genoemd
wanneer een Vietnamees die een Franse opvoeding heeft gekregen, steeds maar
weer over zichzelf spreekt en zijn zinnen nu en dan met een ‘ik’ versiert. Amerikanen
en Europeanen beweren dat Vietnamezen leugenachtig en achterbaks zijn, omdat
ze niet in de Westerse betekenis van het woord open van persoon tot persoon
spreken - voor Vietnamezen is dit echter zowel vanzelfsprekende beleefdheid als
noodzakelijke voorzichtigheid. Als men hun taal begrijpt, is hun manier van spreken
even open als die van Europeanen. De Westerse mens is er steeds op uit zijn ‘ik’
staande te houden tegenover de omgeving, de Natuur is hem vreemd en hij moet
ze eerst ontsluiten. Zijn ‘ik’ tekent zich duidelijk af tegen de omgeving. De geweldige
ontwikkeling van de techniek en de natuurwetenschappen die in het Westen heeft
plaats gevonden, is met het Aziatische denken als grondslag onvoorstelbaar.
Wij nemen snel en ten onrechte aan dat de Vietnamees lui is en laf, omdat hij
zich gelaten schikt naar het lot en alle leed berustend over zich heen laat komen.
De Vietnamees voegt zich naar de loop van de natuur en de wil van de Hemel.
Wij in het Westen vragen om een strenge scheiding tussen godsdienst en politiek
- juist omdat wij typisch Westers zijn en politiek vaak als een smerige zaak opvatten,
Oostaziaten leven in een eenheid van politiek en godsdienst. Men zou kunnen
zeggen dat het typisch is voor Aziaten om niet aan het oppervlak van de materiële
werkelijkheid te blijven hangen, maar door te stoten naar de diepte van het bestaan.
De werkelijkheid is voor hen een spiegelbeeld van de andere wereld waaraan zij
niet slechts vaag geloven, maar die zij als uiterste werkelijkheid overtuigd aanhangen.
In deze levensbeschouwing kunnen geen tegenstellingen tussen politiek en
godsdienst bestaan: antropologie en mythologie vallen uiteindelijk in een eenheid
samen.
Bij het volk wegen de woorden van een bonze of priester zwaarder dan de
communiqué's van een generaal of minister, wiens daden niet overeenkomen met
wat hij in het openbaar zegt.
De belangrijke rol van de godsdienst in het leven van de Aziaten werd duidelijk
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onderkend door de communisten. Dikwijls heeft men met succes geprobeerd zich
van de godsdienst te bedienen om een politiek doel te bereiken. Het niet lang geleden
bekend geworden incident in Da-Nang, waar een Amerikaans soldaat een
Boeddhabeeld onthoofd zou hebben en de volksmenigte daarom in oproer kwam,
vindt in de geschiedenis veel voorgangers.
De in het begin genoemde jezuïetenmissionarissen kwamen, na veel succes in
het begin, in zeer grote moeilijkheden, toen de bijvrouwen van de koning en de
dorpstovenaars, die voor hun bestaan te vrezen hadden, vernielde godenbeelden
aan het volk lieten zien en er de missionarissen de schuld van gaven. Het volk zag
de onteringen en geloofde zonder verder vragen te stellen. Met één slag keerde de
stemming zich tegen de missionarissen.
In Vietnam zijn instructies gevonden van de Vietcong waar in staat dat de
godsdienstige gemeenschappen systematisch door infiltratie ondergraven moeten
worden. Merkwaardigerwijze ontmoeten hier de communisten en de Amerikanen
met hun beschermelingen elkaar in hun streven de godsdienst te gebruiken en te
misbruiken voor hun doel. Ieder op zijn eigen manier. De communisten hebben er
belang bij, de onschendbaarheid van de geestelijken en de bedehuizen te gebruiken
voor het ongestoord uitvoeren van hun plannen, en hun eisen een godsdienstige
formulering te geven. De Amerikanen zien in de macht van de godsdienst een
betreurenswaardige wantoestand die remmend werkt op het bereiken van hun doel:
democratie. Daarom toont men zo nu en dan onverholen ijver in het ondermijnen
van het aanzien van de godsdiensten en het uitspelen van boeddhisten en
katholieken tegen elkaar. De perscampagne over de ‘Boeddhistenvervolging door
het Katholieke regime Ngo-dinh-Diem’ heeft in de wereld voldoende bekendheid
1
verworven . Maar ook na de val van de regering kwam het tot daden van twijfelachtig
gehalte bij de Amerikaanse geheime dienst (CIA). Op een dag bijvoorbeeld reed
een jeep een katholieke wijk binnen om te melden dat de boeddhisten in de buurt
waren om de katholieke kathedraal te plunderen - even daarop reed dezelfde jeep
een boeddhistische stadswijk binnen om te zeggen dat de katholieken een grote
pagode zouden gaan plunderen. Boeddhisten en katholieken vormden hulptroepen
en trokken naar de aangegeven plaats. Het spreekt vanzelf dat beide groepen slaags
raakten en er volgde een wilde slachtpartij waarin aan beide zijden doden vielen.
De affaire werd een volledig succes voor de aanstichters: de reputatie van beide
godsdiensten leed schade. De pogingen om de godsdienst te exploiteren en te
vernietigen vormen wel het zwartste hoofdstuk in deze oorlog. Wie de Aziaten kent,
weet dat daarmee hun diepste wezen vernield moet worden. Tegelijkertijd wordt
het dan duidelijk, wat voor gevolgen men kan verwachten, wanneer Westerse
denkbeelden - in ons geval het ideaal van een strikte scheiding van Kerk en Staat
- ondoordacht toegepast worden op Aziatische verhoudingen.

Het karakter van de Vietnamezen
Naast de reeds genoemde eigenschappen die men in mindere of meerdere mate

1

Vgl. het artikel Religionskrieg in Vietnam?, in Orientierung 1963, p. 199 ss.
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vindt bij alle bewoners van Oostazië, ziet men ook veel wat in het bijzonder typerend
schijnt te zijn voor de Vietnamezen.
Opvallend is in Vietnam het gevoel voor saamhorigheid, dat vooral in het sociale
bestel van de Vietnamese dorpen tot uiting komt. De dorpsgemeenschap wordt
getekend door een bewuste wederzijdse hulpverlening en samenwerking zonder
tegenprestatie te vragen. Toen het koningschap onder invloed van de Chinese
beschaving aan invloed won, bleef het principe ‘dorpsrecht gaat vóór de wet van
de koning’, nog steeds bestaan.
Zonder twijfel zijn vreugde en vrolijkheid te beschouwen als de hoofdkenmerken
van de Vietnamezen. Zingend gaan ze aan de gemeenschappelijke arbeid. Of het
nu rijstbouw is, visvangst, houthakken of een andere bezigheid - alles gaat volgens
het ritmisch gevoel voor maat en melodie dat men in de natuur heeft gevonden. Er
is geen volk dat beter de kunst verstaat een vrolijk feest te vieren, en iedereen wordt
erbij uitgenodigd. Als men elkaar tegen komt heeft men direct een reden tot lachen
- wil men iemand troosten dan doet men dat ook lachend. Naar de mening van veel
Amerikanen en Europeanen kan men de Vietnamezen niet ernstig nemen omdat
ze altijd moeten lachen. Alle narigheid nemen ze blijmoedig op zich, omdat ze
denken: ‘Als de Hemel het in dit leven niet wil, wordt het zeker voor het andere leven
bewaard’ (Nguyen Du). Met dit vooruitzicht verdragen ze met ongelooflijke taaiheid
en dapperheid de slagen die het noodlot hen toedient in dit leven.
Ik kan me nog een nationale feestdag in Saigon herinneren, toen plotseling een
handgranaat over de hoofden vloog en vlakbij dof op de grond viel - een
verlammende angst greep om zich heen. Plotseling wierp een gewone soldaat zich
bovenop de granaat en begroef die onder zich, totdat de ontploffing kwam en de
soldaat in duizend stukken scheurde. De omstanders bleven hierdoor echter in
leven. Zonder een ogenblik te aarzelen gaf deze onbekende zijn leven voor de
anderen. Dergelijke dingen gebeuren op het platteland dagelijks, zonder dat er een
journalist bij staat om het op te schrijven, en dit alles gebeurt met een grote
vanzelfsprekendheid.
Als laatste punt kan men noemen, dat de Vietnamees geboeid wordt door alles
wat mooi is. Deze schoonheid was aanvankelijk overal in de natuur: zon, maan,
planten, dieren.... en nog steeds kunnen de Vietnamezen enthousiast opgaan in de
wonderen van de natuur. De natuur is het gemeenschappelijk bezit van allen. Met
de Chinezen en nog meer met de Westerse beschavingen komen veel nieuwe
dingen het land binnen die ook de stempel van schoonheid dragen. Deze dingen
zien ze wel, maar ze bezitten ze niet, men heeft geld nodig, veel geld, om al deze
goederen te kunnen bezitten. Hier ligt, simpel gezegd, de voorsprong die het
communisme heeft op de in de praktijk nog steeds asociale maatschappelijke
ordening van het kapitalisme: de Vietcong belooft de Vietnamezen deze goederen
in gemeenschappelijk bezit te geven en tegelijkertijd een einde te maken aan het
steeds groter wordende klasseverschil tussen de grootgrondbezitters enerzijds en
de mensen die uitgebuit worden anderzijds, een ongelijkheid die in scherpe
tegenstelling staat tot de oorspronkelijke ordening van de maatschappij op het
Vietnamese platteland.
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De Chinese invloed
In het begin van onze jaartelling werd Vietnam een Chinese vazalstaat. De
Vietnamezen, die van nature open staan voor elke vreemde invloed, namen, vooral
in hun leidende klassen, de nieuwe cultuur geheel over. Het oorspronkelijke
matriarchaat werd opgeheven en vervangen door het patriarchaat. De vrouw verloor
haast elk aandeel aan het openbare leven en werd verlaagd tot werkdier en
baarmachine. Het Chinese schrift werd ingevoerd en daarmee het Chinese
opvoedingsideaal met zijn nadruk op geheugenprestaties. (Spoedig na de komst
van de Europeanen echter verdrong het veel eenvoudiger latijnse schrift de
ingewikkelde Chinese schrifttekens). Het eenvoudige volk in de dorpen, vooral in
het Zuiden, werd echter door de Chinese beschaving maar weinig beïnvloed en
beperkte zich tot het overnemen van enkele uiterlijke vormen.
In de tegenwoordige situatie in Vietnam is het opvallend hoe afhankelijk het
Noorden is van de Chinezen. Peking schijnt voor een groot deel het Vietnamees
gebeuren mede te bepalen. China's greep naar Zuidoostazië is niet zozeer een
toekomstdroom als wel een voldongen feit. In Vietnam wonen op het ogenblik
ongeveer een miljoen Chinezen, die ten onrechte lange tijd tot de anticommunisten
werden gerekend omdat een deel van hen gevlucht was uit China. De Chinezen
hebben door hun hegemonie in de handel en in het zakenleven een grote invloed
op het politiek gebeuren in het land. In Vietnam hebben ze alles in de hand, maar
in het openbaar wordt er door niemand uitgeweid over dit feit. Zeven families
controleren de rijsthandel van Zuidvietnam, ze hebben het vervoer in handen en
tenslotte zijn zij de grootgrondbezitters die de Vietnamezen onbarmhartig uitzuigen
en daarbij Peking financieel steunen. De Chinezen houden zich gaarne op de
achtergrond, ze leren allen de taal van het land, hebben een ongelooflijk geduld,
passen zich handig aan alle omstandigheden aan en trouwen met Vietnamese
vrouwen om hun vermogen te beschermen tegen een eventuele golf van naasting,
maar ze blijven toch een gesloten gemeenschap, wat met een blik op hun centrum
in Cholon direct opvalt. Ze zijn op het ogenblik de onuitputtelijke hulpbron van de
Vietcong en ondermijnen systematisch de economie van het land, doordat ze de
gelden beleggen bij buitenlandse banken. De Amerikaanse financiële hulpverlening,
wapens en materiaal schijnen in een vat zonder bodem te vallen waar de Chinezen
hun zak onder houden. Veel Vietnamezen zijn zich nog niet bewust van dit Trojaanse
paard waarin het merendeel van de Chinezen in het land aanwezig is. De Chinese
broeders zouden hen na de overwinning van het communisme verslinden met huid
en haar en de droom van een inheems nationalisme naar Joegoslavisch voorbeeld
zou hen wreed ontnomen worden. Maar juist hier zou het ontwaken van het gevoel
voor Vietnamese eenheid, dat zich op het ogenblik richt tegen de Amerikanen, een
onverwachte wending ten gevolge kunnen hebben. In het verloop van de laatste
tweeduizend jaar hebben de Vietnamezen zich altijd verdedigd tot de laatste druppel
bloed als de Chinezen de hand uitstaken naar Vietnam.

Streven. Jaargang 19

827

Het Westen in Vietnam
De eerste vertegenwoordigers van het Westen waren handelaren en ze vielen de
Vietnamezen vooral op wegens hun eeuwige ruzie en onenigheid. In het begin van
de negentiende eeuw kwamen de Fransen in het land. Met als motivering dat de
vervolgde Franse missionarissen bescherming nodig hadden, legden ze de grondslag
van het Franse koloniale rijk van Indochina, dat ongeveer honderd jaar is blijven
bestaan.
De koloniale machthebbers en de huurtroepen die met hen meekwamen, waren
voor het merendeel grote individualisten, die vrij van morele banden materiële
successen najaagden en voor geen methode van uitbuiting terugschrokken. Ze
kwamen in het land en trokken zich heel beslist van alles wat Vietnamees was niets
aan. Ze verkeerden in de mening dat de Vietnamees pas mens zou worden als hij
perfect Frans zou leren en zich de Franse cultuur eigen zou maken. Dit programma
werd door het Franse onderwijs, dat in het begin slechts voor een kleine groep
toegankelijk was, consequent verwezenlijkt. Het huidige onderwijs in Vietnam is
geheel gebaseerd op het Franse schema, dat tot in de lagere scholen grote invloed
heeft weten te winnen. De basis is de filosofie van de Verlichting: Rousseau, Voltaire,
Montesquieu zijn de voorbeelden. Het laicistische Franse programma kenmerkt zich
door zijn anti-godsdienstige structuur. Wanneer men de schoolboeken van de lagere
scholen en nog sterker die van de middelbare school doorleest, komt de geestelijke
situatie van het land als logisch resultaat te voorschijn van dit Franse
opvoedingssysteem, dat men de Vietnamezen onder het mom van een voorrecht
heeft opgedrongen. De Fransen hebben daarmee de Amerikanen geen eenvoudige
nalatenschap bezorgd.
De Amerikanen kunnen moeilijk opschieten met de Frans opgevoede ambtenaren,
politici en militairen, die al op grond van hun opvoeding niet veel van de Amerikanen
moeten hebben. In Saigon schijnt de vorming van eigen kleine groepjes onder deze
mensen elke samenwerking op bredere basis onmogelijk te maken. Het hoort tot
de bon ton om alles te bekritiseren en een eigen partij te stichten. Deze Vietnamezen,
die er van dromen eenmaal minister of meer te worden, werden door hun opvoeding
van het volk vervreemd en tonen dit overal in het koortsachtige leven, dat ver van
de eigenlijke Vietnamese werkelijkheid in Saigon heerst. Hoewel de Fransen zich
officieel uit Vietnam hebben teruggetrokken, wonen er nog duizenden in het land
en tonen zich de directe tegenstanders van de Amerikanen, - al was het alleen maar
dat veel van hun plantages al sinds jaren door de Vietcong gebruikt worden als
opleidingscentra.
Over de Amerikanen werd al eerder iets gezegd. Zeker zijn ze van goede wil waar
het er om gaat Vietnam van het communisme te redden, maar hun methodes
bevorderen dikwijls eerder het tegendeel. Verwarrend is de verdeeldheid onder de
Amerikanen zelf. Ze vallen in vele groepen uiteen die elkaar onderling bestrijden
en boycotten. Amerikaanse diplomaten en journalisten hebben een speciaal zwak
voor de toverwoorden ‘democratie’ en ‘vrijheid’.
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Door ook maar de kleinste demonstratie tegen ‘een ondemocratische en tirannieke
regering’ raken de Amerikanen in pijnlijke verlegenheid en gaan onmiddellijk op
zoek naar nieuwe vrienden, die misschien hun democratisch ideaal wel in enkele
weken zouden kunnen verwezenlijken. Bij de speurtocht naar zulke nieuwe vrienden
mengt Washington zich - ondanks heftige dementi's - zeer actief in zuiver
binnenlandse aangelegenheden. De Vietnamezen hebben hun vertrouwen in de
Grote Helpers, die van vrienden wisselen als van een hemd, verregaand verloren.

De toekomst van Vietnam
De oplossing van de kwestie Vietnam moet - met sterkere nadruk - gezocht worden
op het gebied van sociale verbeteringen. Wat de Amerikanen betreft volgens het
goede idee van het ‘peacecorps’. De kritische stemmen met betrekking tot de
zinloosheid van een escalation (Robert Kennedy) verdienen de aandacht. Van alle
opgesomde fouten hebben tot nu toe eigenlijk alleen de communisten belangrijk
kunnen profiteren. Zij zijn meesters in de tactiek van het ontdekken en meedogenloos
uitbuiten van andermans zwakke punten. De Vietcongs hebben in de eerste plaats
het grote voordeel, dat ze met hun sociale ideologie het gemakkelijk winnen van
het Westers individualisme, dat in vergelijking met het sociale materialisme van de
communisten niets anders is dan een egoïstisch materialisme. Het communisme
kan echter zijn afkomst al evenmin verloochenen: het is tenslotte te beschouwen
als een Westerse reactie op een Christendom dat zijn taak op sociaal gebied in de
loop der tijden vergat. De communistische methode van gewetenloos toepassen
van ongeoorloofde middelen om een illusionair doel te bereiken is voor het
Vietnamese karakter even onaanvaardbaar als het individualisme van de Verlichting.
Men mag daarom aannemen, dat geen van de strijdende machten in de Vietnamese
arena de zege zal behalen. Vietnam heeft onmiddellijke sociale ontwikkelingshulp
nodig, die de grondstructuur van het volk, de dorpsgemeenschap, respecteert. Voor
deze ontwikkeling zijn veel vredeshelpers nodig, die zich gemakkelijk kunnen
aanpassen, die de bevolking begrijpen en hun leven delen; over het gehele land
verspreid zouden ze een beslissende rol kunnen spelen bij het bouwen aan een
vreedzame oplossing van de oorlog in Vietnam, De strijd daar kan werkelijk niet
beslist worden met wapens, wel met overtuigende sociale acties. Landen en
ideologieën, die tot nu toe dachten dat zij ook aan andere volkeren hun beschaving
moesten opleggen, zullen zich langzamerhand tevreden moeten gaan stellen met
een wereldwijd pluralisme, dat het diepste wezen van elk volk respecteert. Het
Oosten zal, als het eenmaal zichzelf gevonden heeft, het Westen veel te bieden
hebben, en wel speciaal dat wat wij Westerlingen zijn kwijtgeraakt: menselijk
evenwicht. In Vietnam zelf kan naar mijn mening slechts een vernieuwing van de
godsdiensten, Boeddhisme en Christendom, de gewenste uitkomst brengen. De
laatste tijd komen in Vietnam ondanks grote moeilijkheden een aantal boeddhisten
samen die proberen het boeddhisme dienstbaar te maken aan onze tijd, door te
stellen dat het geloof in de eerste
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plaats een uitoefenen van daadwerkelijke naastenliefde betekent en eerlijke
bereidheid om samen te werken met alle mensen van goede wil.
Voorlopig is de wil tot samenwerking tussen godsdienstige groeperingen nog
slechts bij perifere groepen van boeddhisten en christenen te vinden. Het initiatief
gaat meestal uit van leken. Van de zijde van de katholieken is de Song-Dao groep,
die uit priesters, arbeiders, academici en studenten bestaat, al geruime tijd geleden
begonnen zich in te zetten voor contact met de boeddhisten en voor nauwere
samenwerking op sociaal gebied. Toonaangevend was het initiatief van katholieke
leken, die in 1963 in nieuw-ontgonnen gebieden modeldorpen met een godsdienstig
gemengde bevolking stichtten. (In het algemeen namelijk leven de katholieken,
vooral diegenen die uit het Noorden gevlucht zijn, in gesloten gemeenschappen
van volledig katholieke dorpen). Deze nieuwe dorpen werden echter in het voorjaar
door de Vietcongs verwoest, omdat ze hen een doorn in het oog waren. Grote
tegenstand ondervond ook het toekennen van een beurs aan twee boeddhistische
nonnen door de Duitse caritas.
In dit soort samenwerking van de godsdiensten, gepaard aan een energieke
sociale inzet, zou een begaanbare weg kunnen liggen voor de toekomst van Vietnam.
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Marx' visie op de geschiedenis 2
Louis Van Bladel S.J.
In een vorig artikel hebben we een overzicht gegeven van Marx' visie op het verleden
van de mensheid. Marx interesseert zich echter niet alleen, en zeker niet vooral
voor het verleden. Het gaat hem om de toekomst. Volgens hem opent echter de
sleutel op het verleden ook de poort op de toekomst. De historische diagnose van
de menselijke zelfvervreemding maakt een dialectische prognose van de
communistische toekomst mogelijk.

De proletarische revolutie
Hoe negatief zijn oordeel over heel het verleden van de mensheid ook is, toch blijft
Marx de mening toegedaan, die hij mede aan Hegel heeft te danken, dat de
geschiedenis van de mensheid een ontwikkeling is naar de volledige vrijheid toe.
Hoe is dit mogelijk?
Hegel leerde niet alleen dat de geschiedenis progressief was. Zij was ook
dialectisch: door overwinning van tegenstellingen naar de synthese. Marx nam de
dialectiek van Hegel over om het probleem waartoe de geschiedenis had geleid,
op te lossen. Hij interpreteerde de toenemende conflictsituatie, met name het feit
dat de situatie op een bepaald ogenblik totaal onhoudbaar wordt, als een dialectisch
onontbeerlijke fase voor de realisering van de ware vrijheid.
Er is, zoals we in het vorige artikel zagen, in de loop van de geschiedenis door
het werk zelf van de mensen, door de strijd op leven en dood die zij voortdurend
hebben geleverd om hun vrijheid op de natuur en op elkaar te veroveren, een
almachtig produktiesysteem ontstaan, waarvan zij op den duur allemaal zelf de
slachtoffers zijn geworden. Dat kwam omdat zij hun vrijheid niet gemeenschappelijk,
maar precies op en tegen elkaar hebben willen veroveren. Dat was maar heel
normaal, omdat de vrijheid nu eenmaal haar aanzet vindt in de behoefte, de begeerte,
de machtswil. De mens weet niet vanaf het begin waarin zijn vrijheid moet en kan
bestaan. Er staat geen idee aan het begin. Hij moet daar door de geschiedenis toe
opgevoed worden, door zijn eigen arbeid en de gevolgen daarvan. Zijn opvoeding
gebeurt dan ook letterlijk door schade en schande. Hij moet een bepaalde logica
ondergaan.
In zekere zin neemt Marx dus op zijn manier de conceptie van Hegel over, dat
de geschiedenis wordt voortgedreven door een transcendente logica. We
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hebben gezien hoe volgens Hegel enerzijds de geschiedenis wel het werk van de
individuen en groepen zelf is, maar dat de mensen anderzijds toch ook zonder het
zelf te beseffen meewerken aan een proces dat hun individualiteit te boven gaat en
dat zich listig van hun daden bedient om een resultaat te bewerken waarvan zij pas
achteraf de ware zin kunnen ontdekken. Bij Hegel gaat het dan om een absolute
idee, die de geschiedenis beheerst.
Ook Marx zegt dat de mensen in stijgende mate gewoon een schakel geworden
zijn in een raderwerk, dat onafhankelijk van hun wil, soeverein en ongenadig hun
hele leven is gaan beheersen: de economische wetmatigheid van het kapitalistische
produktiesysteem, dat de vorm heeft aangenomen van een verpletterende almacht,
waartegen alle vroegere transcendentie-ervaringen verbleken. Het fundamenteel
verschil met Hegel is echter hierin gelegen, dat Marx de transcendentie van die
macht ontmaskert door aan te tonen dat deze macht een produkt is van de menselijke
arbeid en strijd zelf. Marx ontraadselt dus het geheim van de geschiedenis door het
geheim van de transcendentie te ontmaskeren. Deze ontmaskering was echter
slechts mogelijk nadat de enige reële transcendentie, de economische almacht, op
een onbeschaamde wijze zelf haar maskers had afgerukt en zich op een brutale
wijze openbaarde als de totale breuk die er tussen de mensen onderling en in hen
zelf was ontstaan. Deze totale breuk openbaarde zich thans met heel haar
onhoudbaarheid in de proletarische existentie.
De proletarische existentie bestaat in de radicale tegenstelling tussen het feitelijk
bestaan van de mens en zijn menselijke mogelijkheden, zijn vrijheid, zijn macht,
zijn zelfbeschikking. Deze vrije zelfbeschikking, deze ongebreidelde mogelijkheden
bestaan, zij kwamen zelfs tot hun hoogste ontwikkeling, dankzij de
ondernemingsgeest en de techniek, maar zij bestaan buiten en boven de mens, als
de instrumenten van zijn uitbuiting. Het eigenlijke wezen van de mens bevindt zich
dus aan de overzijde van zijn feitelijk bestaan.
Door de concrete onhoudbaarheid van de situatie (zowel voor de kapitalisten als
voor de proletariërs - Marx dacht hier aan de onvermijdelijkheid van een algemene
catastrofale crisis) en door het bewustzijn dat de mensen nu kunnen hebben of dat
hun meegedeeld moet worden, dat de macht die hen verplettert, de macht aan de
overzijde van hun bestaan, hun eigen macht en vrijheid, hun eigen
wezensmogelijkheid is, die hun uit de handen is gelopen, kan het volgens Marx niet
anders dan dat er een radicale revolutie moet uitbreken, die hierin zal bestaan dat
de mensen, alle mensen, zich hun eigen ontvreemde macht weer toeëigenen. Dit
is slechts te realiseren door de collectieve toeëigening van het produktie-apparaat
en de produktiegoederen.
Deze revolutie kan alleen door de proletariërs gewild worden, omdat de kapitalisten
nog in de waan verkeren dat zij tegen de anderen zullen kunnen stand-houden. De
proletarische revolutie kan alleen maar totaal zijn, omdat de proletariërs geen
verandering in hun bestaan kunnen brengen tenzij zij de hele maatschappelijke
structuur, die op de privé-eigendom is gebouwd, revolutioneren. Deze revolutie zal
echter volgens Marx niet anarchistisch zijn, maar juist dialectisch. Dit wil zeggen
dat zij niet de vernietiging beoogt van een van
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de twee polen, de economische almacht, maar de toeèigening daarvan en de
beschikking daarover door alle mensen op een socialistische wijze.
De ware socialistische revolutie veronderstelt dan ook volgens Marx het bestaan
van een machtig uitgebouwd kapitalistisch produktie-apparaat. Dit brengt van de
ene kant op een onvermijdelijke wijze in zijn eigen schoot zijn eigen doodgravers
voort, de proletariërs, maar biedt anderzijds aan de proletariërs ook de mogelijkheid
om werkelijk vrij te worden. Om werkelijk vrij te worden moet de mens onbegrensd
over de natuur kunnen heersen, en deze mogelijkheid wordt geboden door de
technische ontwikkeling en de industriële produktiedynamiek.
Het doel van de revolutie, althans het uiteindelijke doel, is niet een nieuwe
overheersing, nu van de proletariërs over de anderen. Het doel, of liever het resultaat
zal zijn: een klassenloze maatschappij, waarin het eigenlijk nog maar pas mogelijk
zal worden waarlijk mens te zijn. De revolutie zal de sprong mogelijk maken van
het rijk der algemene onvrijheid naar het rijk van de algemene vrijheid. Al de rest is
in die zin slechts voorgeschiedenis geweest: de ware menswording moet nog, maar
zal ook plaatsgrijpen.

De communistische menselijkheid
Over die toekomstige communistische menselijkheid heeft Marx niet heel veel
gezegd. De enkele bladzijden echter die hij eraan heeft gewijd en die te vinden zijn
in de zogenaamde Parijse manuscripten, behoren tot de mooiste die hij ooit heeft
geschreven. Zij kunnen doorgaan voor het manifest van het marxistisch humanisme.
Marx maakt daar een duidelijk onderscheid tussen het grove, egalitaire
communisme, dat sommige van zijn tijdgenoten propageerden, en het organisch
communisme dat hem voor ogen staat. Hij heeft m.a.w. geen de-personaliserende
collectivisering op het oog, geen nivellering naar beneden toe, maar een vrije
functionele samenwerking tussen de mensen. De mensen zullen daar volgens hem
toe gebracht worden, dankzij de gemeenschappelijke toeëigening van het
produktie-apparaat in zijn geheel, omdat daardoor de verbinding hersteld zal worden
tussen de subjectieve behoeften en de objectieve mogelijkheden van de mensen.
Daardoor zal volgens hem ten eerste de verbinding hersteld worden tussen de
mensen en de natuur. De mensen zullen van de natuur hun eigen anorganisch
lichaam maken, d.w.z. dat ze zichzelf, zoals ze zijn, natuurlijke wezens, vrij en
produktief zullen kunnen materialiseren, bevestigen, uitoefenen en ontplooien. Dit
betekent ten tweede dat hun arbeid, in plaats van een activiteit te zijn die hen
voortdurend meer van zichzelf vervreemdt en hen voortdurend van een groter deel
van hun wezen berooft, een activiteit zal worden die ze blij zullen uitoefenen, niet
alleen omdat ze nu ook zelf zullen meebeschikken over de vruchten van hun arbeid,
maar vooral omdat de vruchten van die arbeid niet louter meer zullen dienen om te
voorzien in de meest vitale behoeften van eten en drinken, maar veel hogere
behoeften, culturele behoeften, zullen bevredigen,
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waaraan pas kan gedacht worden als de dodelijke zorg om het primaire
levensbehoud overwonnen is. Er zal m.a.w. een vanzelfsprekende verbinding tot
stand komen tussen arbeid en cultuur.
Dit betekent ten derde dat de verbindingen tussen de mensen onderling zullen
hersteld worden. De arbeid als spontane zelfverwerkelijking en diepere behoef
-tenbevrediging zal in de toekomstige, communistische maatschappij niet meer
individualistisch, maar sociaal, met en voor de andere mensen bestreefd en
voltrokken worden. Dit zal volgens Marx mogelijk zijn omdat de dingen of de vruchten
van de arbeid de mensen niet langer meer van elkaar zullen vervreemden en tegen
elkaar opzetten. Dat gebeurde immers omdat er door sommigen exclusief aanspraak
werd gemaakt op het produktie-apparaat, dat over de levensvoorziening en over
heel de objectieve natuur van de mensen beschikte, waardoor het dan ook kwam
dat de mensen hun eigen wezensontplooiing op en tegen elkaar moesten proberen
te veroveren. Die noodzaak zal door de opheffing van de privé-eigendom over de
produktiegoederen ongedaan gemaakt worden. Kunnen de mensen vrij,
gemeenschappelijk en persoonlijk omgaan met de dingen, dan zullen zij ook tot een
vrij, functioneel en sociaal verkeer met elkaar komen. De mens zal namelijk niet
meer opgaan in zijn concurrent-zijn voor de anderen. De mensen zullen hun
behoeftigheid in haar wezenlijkheid gaan beleven als een mens-behoeftigheid, als
een behoefte aan de andere mens als mens. Tenslotte zullen ook de dingen ineens
veel meer gaan betekenen dan alleen maar middelen om in leven te blijven of om
macht uit te oefenen op andere mensen. De dingen zullen uiteindelijk om zichzelf,
om hun diepere zin voor de mens, zowel om hun voedende als om hun
communicatieve en esthetische waarde, gebruikt, beleefd en genoten worden.
Men hoort Karl Marx in deze bladzijden als het ware luidop dromen. Die droom
wordt zelfs enigszins grotesk, wanneer hij hem, technisch-filosofisch als volgt
formuleert: ‘Dit communisme is als volmaakt naturalisme-humanisme, als volmaakt
humanisme-naturalisme, het is de waarachtige oplossing van de strijd van de mens
met de natuur en met de medemens, de ware oplossing van de strijd tussen
existentie en wezen, tussen objectivering en zelfbevestiging, tussen vrijheid en
noodzakelijkheid, tussen individu en soort. Dit communisme is het opgeloste raadsel
van de geschiedenis en is er zich van bewust dat te zijn’.

Besluit
Dit paradijs, deze totale overbrugging van de meest fundamentele menselijke
tegenstellingen, wordt - dat is wel het minste wat men kan zeggen - met wel wat te
zwakke argumenten als mogelijk voorgesteld, alleen op grond van de
gemeenschappelijke toeëigening van de produktiegoederen, alleen op grond van
de functionele toeëigening door alle mensen van de macht om te produceren volgens
hun capaciteiten en te verbruiken volgens hun behoeften.
Men kan zich na dit alles moeilijk van de indruk ontdoen dat Karl Marx de
menselijke problematiek dan toch wel wat te naief heeft voorgesteld. Hij zag de
nobelste gedragingen van de mensen wel wat te automatisch resulteren uit een
revolutionering van de maatschappelijke structuren.
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Marx reduceerde alle menselijke problemen tot factisch gerezen, historisch gegroeide
economisch-sociale conflicten en negeerde ten eerste de ontologische problematiek,
die inherent is aan het wezen van de mens als zodanig. De ontologische spanning
binnen de mens zelf tussen zijn geestelijkheid en zijn stoffelijkheid, ‘binnen’ de
mensen onderling tussen hun individueel en hun universeel zijn, de verhouding
tussen persoonlijke vrijheid en sociaal-historische wetmatigheid, de verhouding van
het contingente bestaan tot de absolute grond van dit bestaan, dat alles lijkt ons
niet zo eenvoudig verklaard, laat staan opgelost of afgewimpeld te kunnen worden
als Marx het deed voorko-men. Het was dan ook vanzelfsprekend dat hij de wegen
die de mens vragend en tastend te bewandelen heeft om zijn diepere
wezensproblematiek te onthullen en te doorhelderen, de wegen van de metafysiek
en van de religiositeit, als dwaalwegen heeft afgewezen. Hij had het dan ook
helemaal niet alleen tegen de misbruiken van de godsdienst en van de metafysiek.
Daarvan getuigt de wijze waarop hij het Godsprobleem theoretisch afdoet als een
puur historische, en bijgevolg in zijn ogen imaginair opgeblazen probleemstelling.
Dat blijkt op een wel navrante wijze uit de doffe verklaring over de dood van de
mens, die tenslotte maar een individu is van een soort, en als zodanig sterfelijk
zonder meer.
Het is echter niet eens nodig zo diep, tot de metafysische problematiek, door te
stoten, om van het utopisch karakter van Marx' toekomstvisie overtuigd te worden.
Marx heeft ook de specifiek culturele, politieke, sociologische en psychologische
dimensies van de menselijke problematiek zo stiefmoederlijk behandeld, dat zijn
visie op de radicale menselijke emancipatie onwillekeurig grotesk aandoet in de
ogen van al wie enigszins vertrouwd is met een van de vele vertakkingen welke
samen de wetenschap over de mens, en bijgevolg de diagnose van de menselijke
zelfvervreemding en de prognose van een betere toekomst, oneindig veel
ingewikkelder maken dan Marx het heeft voorgesteld. Tenslotte blijft zelfs de direct
economisch-sociale oplossing die Marx voorstelt - de collectieve toeëigening van
het industriële produktieapparaat - een theoretische eis, waarvan men zich moeilijk
de concrete realiseerbaarheid kan indenken zonder te vervallen in het
staatssocialisme dat Marx zelf als een nog negatief communisme bestempelde.
Over de spontane verzoening tussen het collectief industriële beheer en het
particuliere initiatief, tussen het universalisme en het personalisme op al de
verschillende niveaus van het menselijke leven, blijft Marx het antwoord nagenoeg
volledig schuldig. Dit zou hem niet kunnen worden verweten, indien hij zijn oplossing
niet zo totaal en zo radicaal, niet met zo'n universele pretentie had voorgedragen.
Dat alles mag ons niet doen besluiten dat Marx zonder meer ongelijk had. Tenslotte
is Marx de eerste geweest die op het inderdaad fundamentele belang van de
maatschappelijke structuren heeft gewezen. Van economisch-sociaal standpunt uit
heeft hij gewezen op het intrinsieke verband dat er bestaat tussen de verschillende
leef- en denksferen van het menselijk bestaan. Ongetwijfeld heeft hij dat intrinsieke
verband eenzijdig belicht en vooral de actieve wisselwerking van al de verschillende
leef- en denkniveaus onderbelicht, maar dat
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hadden anderen vóór hem ook gedaan, alleen maar in een andere richting, door
met name de invloed van de economisch-sociale levensvoorwaarden, belangen en
conflicten te veronachtzamen of te vergoelijken, en zo een inderdaad abstract,
wereldvreemd mensenbeeld te ontwerpen. Marx heeft ontmaskerend gewerkt, door
de economisch-sociale wortels bloot te leggen van heel wat beweringen en stelsels,
religieuze zowel als politieke, die zich met het aureool van heilige beginselen
omgaven. Heeft hij geen oog gehad voor de diepere, ontologische problemen, dan
heeft hij er anderzijds impliciet op gewezen dat de ontologische problematiek zelf
zich nergens anders dan binnen de historische werkelijkheid voordoet en heeft hij
krachtdadig beklemtoond dat er vele, factisch gerezen, historisch gegroeide en
historisch-maatschappelijk oplosbare problemen bestaan, die al te gemakkelijk naar
het domein van het onvermijdelijke of het ‘door God gewilde’ worden verwezen. In
die zin heeft Marx een onbetaalbaar, zij het dan ongenadig opruimingswerk geleverd.
Zijn verdienste moet echter ook positief omschreven worden. Het moge waar zijn
dat hij het menselijke al te zeer door een economische bril heeft bekeken, het is
nog meer waar dat hij het economisch-sociale door een algemeen-menselijke bril
heeft gezien, er m.a.w. de specifiek menselijke draagwijdte van onderkend heeft
zoals niemand vóór hem. Juist daardoor is het te begrijpen dat hij in de
revolutionering van de economisch-maatschappelijke structuren zulke universeel
menselijke mogelijkheden kon onderkennen. Zijn infra-structureel denken is voor
ons dan ook onontbeerlijk geworden.
In ieder geval was Marx' oorspronkelijke, eigen leer allesbehalve materialistisch
in de grove zin van het woord, niet collectivistisch in de depersonaliserende zin van
het woord. Zij was integendeel, paradoxalerwijze en onuitgesproken, van ethisch
standpunt uit gezien: idealistisch tot het utopische toe. Dit utopisme vond zijn grond
in een onverwoestbaar geloof in de rechten en de mogelijkheden van de mens.
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Ambt en celibaat
De visie van Prof. Schillebeeckx
P. Schoonenberg S.J.
Nederland, en niet alleen katholiek Nederland, spreekt over het celibaat van de
priesters. Kort voor zijn ziekte heeft Mgr. Bekkers de moed gehad, de ambtsverlating
van een pastoor en een kapelaan uit dezelfde parochie in Eindhoven van de kansel
aan de parochianen mee te delen. In een boek dat uitgegeven werd bij het
honderdjarig bestaan van het kleinseminarie ‘Beekvliet’ van het Bosse diocees (Over
de priester, Utrecht, 1966) komen interviews voor met priesters en een ex-priester.
Op Beloken Pasen gaf de KRO in een televisieuitzending van meer dan een uur
drie ex-priesters en drie priesters het woord, voornamelijk over het celibaat, en
interviewde daarna kardinaal Alfrink over hetzelfde onderwerp. De crisis zelf is in
Nederland niet groter dan in andere landen. Alleen wordt bij ons wat elders gefluisterd
wordt, van de daken verkondigd. En dat zou de crisis in de Kerk snel kunnen
verhevigen. Voor het celibaat wees kardinaal Alfrink erop dat een algemene twijfel
aan de zin van het priesterlijk celibaat de beleving daarvan voor de priesters zelf
aanzienlijk moeilijker maakt.
Het is daarom niet te verwonderen dat in ons land het nodige geschreven wordt
pro en contra het celibaat van de priester. Dat is trouwens ook in andere landen het
geval: zo b.v. in de Verenigde Staten, in het katholieke weekblad The National
Catholic Reporter. Veel wat de laatste jaren in het Nederlands over priestercelibaat
uitkomt is trouwens vertaald. Wat de Nederlandse bijdragen zelf betreft is er een
gelukkige groei te constateren in zakelijkheid en in gevoel voor nuance. Dit gold
reeds van een kritisch geluid dat R.J. van Bunnik liet horen in Te Elfder Ure, 1964/7.
Het geldt ook van een bijdrage van de bekende dogmatiekprofessor E. Schillebeeckx
O.P. in Tijdschrift voor Theologie, 1965/3, en voor een, voornamelijk als antwoord
op dit artikel bedoelde, bijdrage van Van Bunnik in hetzelfde tijdschrift 1966/2.
Inmiddels is het artikel van Schillebeeckx met enkele wijzigingen en uitbreidingen
1
als boekje verschenen onder de titel: Het amhts-celibaat in de branding . Over deze
bijdrage in de gedachtenwisseling volgen hier enkele aantekeningen.
Een bijzondere waarde heeft dit boekje omdat het pas in een tweede deel (pp.
63-113) een ‘kritische bezinning en proeve tot herbezinning geeft’, na in een

1

H. Nelissen, Bilthoven, 113 pp., f 4,90.
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uitvoerig eerste deel vanuit onze probleemstelling geduldig de geschiedenis
ondervraagd te hebben. Die geschiedenis wordt weer verdeeld in een geschiedenis
van de verbinding van kerkelijk ambt en celibaat (pp. 15-42) en een geschiedenis
van de uitdrukkelijke motivering (pp. 43-61). In de geschiedenis der motieven komt
het celibaat, de maagdelijkheid of virginiteit, ofwel het ongehuwd zijn om het rijk der
hemelen, op zichzelf slechts terloops ter sprake, bij de eigen beschouwing van de
schrijver geschiedt dit echter uitvoerig (pp. 64-85). Dit is een groot voordeel, want
ons oordeel over de ideële band tussen het ongehuwd zijn om het rijk der hemelen
en het priesterschap en over beider juridische verbinding in de Latijnse Kerk wordt
grotendeels beheerst door de voorstelling en de waardeschatting die wij van dit
eerste hebben. Daarom eerst enkele opmerkingen over Schillebeeckx' theologie
van het celibaat op zich.
Op een voortreffelijke wijze laat hij zien welke motieven voor het godgewijde
celibaat door onze inzichten, voornamelijk door onze inzichten in de mens zelf,
achterhaald zijn en dus beschouwd moeten worden als slechte weergaven van de
evangelische inspiratie. Hoe is deze echter beter te verwoorden? In overeenstemming
met Karl Rahner meent Schillebeeckx: ‘In het “celibaat ter wille van het rijk Gods”
wordt juist dit wereld-overstijgend karakter van de genade sprekend in teken
gebracht’ (p. 83). Dit teken-karakter berust natuurlijk niet op een bedoelde
demonstratie, het vloeit voort uit de levensvorm zelf. Daarbij wordt het celibaat niet
nagestreefd als een staaltje van wat de genade in de mens bereiken kan. Het is
veeleer een zich openen voor wat niet in het huwelijk of welke aardse waarde zelf
te vinden is: ‘de Genade wordt aanvaard juist als “niet van en uit de wereld zijnde”,
als niet door welke aardse waarde dan ook “bijgebracht”’ (p. 83). Het celibaat blijkt
aldus een op zoek gaan naar de diepste en hoogste levensbron, de bron der genade,
die tussen de andere levens-bronnen niet te vinden is. Het is belijdenis dat de
begenadigde mens, de mens in wie het rijk Gods werkelijk wordt, ‘niet uit bloed,
noch uit de wil van een man, maar uit God geboren’ is (Joh. 1, 13).
Toch kan men vragen of deze theologische verantwoording van het celibaat dat
in Christus' Kerk bestaat, wel geheel bevredigt. Het is volledig waar dat genade die
ontmoeting met God is, die levensgave die niet uit mijzelf is, die mijn vermogens en
aanspraken te boven gaat, die voor mij geschenk is. Maar hoe kan God, die dieper
in mij is dan ikzelf, mij iets schenken wat niet tegelijk uit mijzelf is? Tenzij dat God
schenkt door de medemens, uiteindelijk door de diepste en volste Mens Jezus
Christus. Daarom zou ik in het motief voor het celibaat graag Hem, de Godmens,
uitdrukkelijk genoemd willen zien. Als deze argumentatie zwak is, kan er een andere
aan worden toegevoegd. Men doet m.i. afstand van het huwelijk niet zonder meer
‘om God’, en zelfs niet zonder meer ‘om het rijk Gods’, dat immers Gods verlossende
heerschappij en dus onze gehoorzaamheid en liefde is. God en zijn rijk transcenderen
alle waarden maar zijn daarom evenzeer in alle waarden en in ieder immanent. Ook
in het huwelijk. ‘In alles is God de ultiem bedoelde, maar dit is evenzeer de
evangelische wet voor elke gehuwde christen’, zegt Schillebeeckx terecht (p. 66).
Wanneer hij daarom op p. 70 zegt dat op de vraag: waarom trouw je? ‘niet zonder
meer
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het antwoord kan volgen: om het rijk Gods’, - dan zou ik daar toch aan willen
toevoegen, dat in laatste analyse dit ‘om het rijk Gods’ wèl motief van een huwelijk
zijn kan. Beide, celibaat en huwelijk, kunnen gekozen worden om het rijk Gods,
maar dan om het rijk Gods in een telkens andere gestalte. Wie trouwt kiest het rijk
Gods in de gemeenschap met een levensgezel(lin), wie voor het celibaat opteert
kiest hetzelfde Godsrijk in een gemeenschap met de Godmens Jezus en diens
levenswerk.
Schillebeeckx zegt dit trouwens zelf: ‘Het celibaat is dus gericht op een persoonlijke
binding aan Christus èn aan zijn levenswerk; “beide” zijn zo volstrekt waardevol,
dat zij sommigen - “wie het gegeven is” - oproepen tot een specifiek levensproject,
ter realisering waarvan zij de waarde van het huwelijk prijsgeven. We kunnen
derhalve spreken van een “mystiek” of “contemplatief” (personalistisch) motief (“om
Mij”) en van een apostolisch motief (“en om het Evangelie”), daarmee zo wezenlijk
en innerlijk verbonden dat beide slechts één totaal motief vormen’ (p. 76). Dit komt
geheel overeen met de prachtige bladzijden die Schillebeeckx schrijft over het
‘existentieel niet anders kunnen’ van de leerlingen, toen zij Jezus volgden tijdens
diens aardse leven (pp. 17-20). Graag had ik gezien dat dit ook bij de bespreking
van Paulus' woorden over de maagdelijkheid uit 1 Kor. 7 (p. 44) ter sprake was
gebracht: m.i. heeft de Apostel daar reeds de vóórchristelijke motieven overwonnen
doordat hij niet spreekt van een concurrentie tussen huwelijk en Gods-dienst, maar
van een samenspel tussen menselijk huwelijk en innige verbondenheid met de Heer,
d.i. met de Godmens. Ook in de geschiedenis treedt het christologisch motief voor
het celibaat niet slechts naar voren in de drang tot navolging van Christus, maar
ook tot innige gemeenschap met Hem. Zelf heb ik in enkele publikaties deze
gemeenschap met de Heer als hèt christelijk motief van het maagdelijk of celibatair
leven voorgesteld; ik zou nu daaraan kunnen toevoegen dat, nu Christus verheerlijkt
is, ‘de minsten der zijnen’ wezenlijk in dit christologisch motief intreden.
Vanuit deze zin van het celibaat op zich kunnen we gaan spreken over zijn
verbinding met het ambt, eerst de feitelijke verbinding door de celibaatswet, dan de
ideële, de eventuele innerlijke verwantschap of affiniteit tussen beide. Wat de feitelijke
verbinding betreft, Schillebeeckx heeft deze, zoals ik reeds opmerkte, prachtig
beschreven voor de tijd van Jezus' openbaar leven. Ik vraag me echter af of hij zich
daarbij voldoende rekenschap heeft gegeven van de verschillen die er - bij alle
overeenkomsten - bestaan tussen de gemeenschap van Jezus' jongeren tijdens
het aardse leven en de gemeente van de verrezen Heer, van de overgang der
palestijnse gemeenschapsregels naar de kerkorde. In de gemeenschap der leerlingen
viel dat wat later lidmaatschap, ambt en charisma der maagdelijkheid zullen heten,
ongeveer geheel, maar ook voorlopig, samen; in de Kerk beginnen ze van meet af
uiteen te gaan. Schillebeeckx heeft, in tegenstelling met zijn artikel, in dit boekje
erkend dat een verbod van een tweede huwelijk in de Pastoraalbrieven hoogst
waarschijnlijk niet aanwezig is (pp. 15-17). Hij had ook stil kunnen staan bij Paulus'
le brief aan de Korin-tiërs, waarin de Apostel in hoofdstuk 7 de wens uitspreekt dat
allen ongehuwd
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zouden zijn gelijk hij, maar in 9, 5 toch het recht en het feit erkent dat ‘de andere
apostelen en de broeders des Heren en Kefas’ gehuwd zijn, weer volgens de meest
waarschijnlijke betekenis van de woorden. Deze pluriformiteit in de praktijk der
apostolische en subapostolische Kerk maakt ons wel kritisch tegenover de
uniformering die later, vooral in het Westen, gegroeid is.
Schillebeeckx toont deze kritische instelling vooral wanneer hij de geschiedenis
der ideële verbinding van ambt en celibaat weergeeft. Hij wijst erop dat de Kerk in
de eerste eeuwen eerder het huwelijk dan de onthouding moest verde-digen (pp.
21-26). Juist de ‘enkratistische’ visie, die nl. de onthouding van het huwelijk voor
het eigenlijk christelijk levenspatroon hield, was oorzaak van de algemene, sinds
Nicea geldende wet dat een ambtsdrager na zijn wijding niet meer mocht huwen;
deze visie verklaart trouwens - althans gedeeltelijk - de afkeer van het tweede
huwelijk in het algemeen, bijzonder in de Kerk van het Oosten. Bovendien speelt
mee het heidense en oudtestamentische motief van de ‘cultische reinheid’:
geslachtelijke gemeenschap maakt ongeschikt, onrein voor de cultus. Juist dit motief
treedt sterk naar voren bij de concilies en pausen die van de 4e tot de 12e eeuw
de huwelijksonthouding van gewijde ambtsdragers urgeren, waaruit tenslotte de
celibaatswetgeving ontstond (zie vooral pp. 43-52).
Deze geschiedenis van de feiten en de motieven kan ons nogal kritisch maken
ten opzichte van de koppeling van ambt en celibaat in de Latijnse Kerk. Schillebeeckx
wijst echter ook op de specifiek christelijke motieven, die vooral in de Hoge
Middeleeuwen het priesterleven of althans de theologie daarvan gingen beheersen
(pp. 53-61). Hierbij kan men zich m.i. toch afvragen of ook deze motivering niet
onder invloed stond van enerzijds een clericalisering van het monniksleven en
anderzijds een monachisering van het priesterbestaan; dit vraagt in ieder geval
nader onderzoek. Ik zou daarom vanuit de historie met nog meer voorbehoud dan
Schillebeeckx willen spreken over een ‘innerlijke affiniteit tussen ambt en celibaat’.
Natuurlijk klinkt in Christus' Kerk de roep tot het celibaat om Hem en om het
evangelie. En het zou wel heel vreemd zijn, als die roep ook niet zou spreken tot
ambtsdragers of toekomstige ambtsdragers. Spreekt zij tot hen bijzonder krachtens
het ambt zelf? De ambtsdrager moet zijn ‘voorbeeld voor de kudde’ (1 Petr. 5, 3),
maar kan hij dit ook niet zijn door een voorbeeldig huwelijksleven? Toch zal juist de
vraag om zich in Christus aan de anderen te geven wellicht de roep van het celibaat
om Mij en het evangelie doen horen. Schillebeeckx is er zich van bewust, dat ook
‘ambt’ niet altijd hetzelfde is. Naarmate het meer beslag op de mens legt, naarmate
het ‘full-time’ beoefend wordt, vindt hij de affiniteit sterker spreken. Ik zou hierbij
toch ook een kwalitatieve maat-staf willen aanleggen en zeggen: naarmate juist de
medemens, de kerkgemeenschap, en daarin de Heer zelf, in het ambt ‘de ander’
wordt, naar die mate heeft het meer verwantschap met het celibaat. Maar is deze
beleving niet een afzonderlijk charisma?
Misschien blijft de vraag naar de affiniteit tussen ambt en charisma een louter
theoretische vraag. Moeten wij ons dan onmiddellijk op de praktische koppe-
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ling tussen beide werpen? M.i. kan het boekje van Schillebeeckx ons leren eerst
twee punten in acht te nemen. Vooreerst moeten priesters en leken afrekenen met
wat er heidens en oudtestamentisch is in het ‘cultisch reinheidsmotief’, maar evenzeer
moeten beiden zich weer zonder achterdocht openen voor de echte
nieuwtestamentische roeping tot het ongehuwd zijn om het rijk der hemelen. Een
theologie van huwelijk èn maagdelijkheid is daartoe hard nodig. Vervolgens moeten
de voorwaarden geschapen worden dat iedere priesterkandidaat - evenals ieder
ander - het celibaat niet op de koop toe neemt maar werkelijk kiest uit een existentiële
gerichtheid op de Heer en het evangelie. Voorstellen om een periode van kerkelijk
dienstwerk tussen studie en wijding in te lassen, zoals die meermalen gedaan zijn,
verdienen hierbij volle aandacht. Worden deze twee voorwaarden vervuld, dan zal
vanzelf in de Kerk duidelijk worden, of en in hoeverre de ambtsdragers uit de
ongehuwden gekozen kunnen worden. Dat een nuancering van de celibaatswet
niet onmogelijk is, daarop wijst ook Schillebeeckx in het laatste hoofdstuk (pp.
102-113) van zijn zo stimulerend boekje.
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Bewijsbaarheid en betekenis
Het theologisch taalgebruik in discussie
C.A. Schoonbrood O.F.M.
1

In een geruchtmakend boek, getiteld The secular meaning of the Gospel , de
wereldlijke zin van het Evangelie, onderzoekt de schrijver Paul M. van Buren, een
Anglicaans theoloog die doceert in de Verenigde Staten, de vraag, welke betekenis
het Evangelie heeft of kan hebben voor degenen die, zoals in de Engelssprekende
landen veelal het geval is, de betekenis-criteria huldigen van het logisch empirisme
2
of, zoals het ook heet, het logisch positivisme . Niet wat de schrijvers van het
Evangelie bedoeld hebben of hoe de eerste Christenen of de Kerk in de loop van
de tijden het Evangelie verstaan hebben, is de vraag die hij poogt te beantwoorden;
zijn opzet is anders, tegelijk minder historisch en meer systematisch, meer filosofisch
dan filologisch: welke zin kunnen de woorden van het Evangelie nog hebben voor
een tijd die de principiële zinloosheid heeft doorzien, of meent te hebben doorzien,
van alle uitspraken betreffende een hogere, een bovennatuurlijke of transcendente
orde van zaken die in beginsel voor geen waarnemingscontrole toegankelijk is. De
kritiek welke is uitgebracht tegen de metafysiek, treft in veel sterkere mate de
uitspraken van de theologie of van het Openbaringsgeloof in het algemeen. Geloven
kan men in de waarheid van een stelling die zin heeft, niet in uitspraken die geen
zakelijke betekenis hebben, die niet de beschrijving zijn van een mogelijk feit, van
iets dat wel of niet het geval kan zijn. Wat ook de gevoelswaarde is van zulke
uitspraken, zakelijk betekenen zij niets, zijn zij zonder inhoud of zin, niet waar en
niet vals - en daarom geen object van een echte d.i. meer dan verbale geloofsact.
Uitspraken betreffende God of zijn verhouding tot de wereld zijn niet alleen niet
empirisch of uit de ervaring bewijsbaar en daarom onkenbaar, het bezwaar er tegen
is fundamenteler: zij hebben geen logische zin, geen betekenis die met een
werkelijkheid strookt of in tegenspraak is, aan de waarheid waarvan men kan geloven
of twijfelen. Theïsme zowel als atheïsme zijn woorden zonder betekenis.
Wat heeft het Evangelie te zeggen aan mensen die een dergelijk principieel
afwijzend standpunt innemen ten aanzien van alles wat transcendent is? Het
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P.M. Van Buren, The Secular Meaning of the Gospel based on an Analysis of its Lan-guage,
London 1963. De Nederlandse vertaling zal verschijnen bij Erven J. Bijleveld, Utrecht.
We verwijzen ter algemene oriëntatie naar: A.J. Ayer, Language, Truth and Logic, ed. 2,
Goblancz, London 1946; A.J. Ayer, edit, Logica! Positivism, Allen and Unwin, London 1959.
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antwoord dat Van Buren geeft is een consequente toepassing van de conclusies
van het logisch empirisme: ‘The meaning of the Gospel is to be found in the areas
3
of the historical and the ethical, not in the metaphysical or the reli-gious’ . Wil de
theologie doorgaan voor een waarlijk moderne en eigentijdse wijze van denken,
dan moet zij zich losmaken van alle zinloze voorstellingen uit het verleden en zich
in haar leer en verkondiging beperken - als dit een ‘beperking’ mag heten - tot het
menselijke, het historische en empirische vlak. Wat zij ogenschijnlijk daarbij aan
metafysische diepgang en religieus gehalte verliest, wint zij aan duidelijkheid, aan
waarachtigheid en menselijke overtuigingskracht. Het Christendom is geen theorie,
geen metafysiek, maar een praxis en levensleer, die genoemd wordt naar degene
die haar heeft voorgeleefd en voorgehouden. Niet God staat in het Christendom
4
centraal, maar Christus, een mens als wij. ‘God’ is een woord dat dood is .
Het is niet onze bedoeling om op de bijzonderheden van Van Buren's interpretatie
van het Evangelie of de Geloofsleer hier verder in te gaan. Het enige punt dat waarlijk
belang heeft, is een vraag die Van Buren niet stelt en die de grondslag aangaat van
zijn exegetisch betoog, de vraag: waaruit blijkt dat uitspraken betreffende God of
het transcendente geen zakelijke of cognitieve betekenis hebben? Welke redenen
brengen het logisch empirisme ertoe, om al zulke uitspraken omtrent het
bovenzinnelijke of het niet-empirisch-controleer-bare als zinledig te verwerpen? De
reden hiervan ligt in een beschouwing of analyse van de wijze waarop woorden en
5
uitspraken voor ons zakelijke betekenis hebben . Wij verstaan de zin van een
uitspraak over de werkelijkheid, als wij weten wat in de werkelijkheid het geval moet
zijn om deze uitspraak waar of vals te maken, als wij de omstandigheden kunnen
aangeven of de stand van zaken kunnen beschrijven die onze uitspraak zou verifiëren
of falsifiëren. Men hoeft niet te weten, om een zin te verstaan, of deze
omstandigheden zich in feite voordoen en onze uitspraak dus in feite waar of vals
is; voldoende maar ook noodzakelijk voor het verstaan van een volzin is dat men
weet, wat het geval zou moeten zijn, als deze volzin waar of vals was. Doch wat wil
het zeggen, dat men de omstandigheden kan beschrijven of de stand van zaken
kan aangeven die een uitspraak over de werkelijkheid zou verifiëren of falsifiëren?
Onze enige toegang tot de werkelijkheid is de ervaring, d.w.z. datgene waarvan wij
ons bewust zijn zonder erover te oordelen, gevoelens, verlangens, voorstellingen,
waarnemingsinhouden, kortom iedere bewustzijnsinhoud waarvan niet kan gezegd
worden dat hij waar of vals is. Wat hiermee gegeven is of hierdoor verondersteld
wordt, maakt deel uit van de wereld onzer ervaring, die wij aanduiden als de
werkelijkheid. Een uitspraak hierover doen, wil zeggen iets beweren wat met de
ervaring of haar veronderstellingen in overeenstemming of in tegenspraak is, wat
rechtstreeks of middellijk door de ervaring geverifieerd of gefalsifieerd wordt, resp.
zou kunnen worden. De omstandigheden beschrij-
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ven die een uitspraak over de werkelijkheid zouden verifiëren of falsifiëren, komt
dus hierop neer, dat men aangeeft welke ervaringsfeiten de bedoelde uitspraak
waar of vals zouden maken, wat in de ervaring het geval of niet het geval zou moeten
zijn om de bedoelde uitspraak waar of vals te kunnen noemen. Kan men zulke
ervaringsfeiten niet aangeven, anders gezegd, heeft men te doen met uitspraken
die met iedere denkbare ervaringssituatie gelijkelijk te rijmen zijn, omdat hun
veronderstelde waarheid of valsheid met geen mogelijk ervaringsfeit in strijd is, dan
betekent dit, dat zulke uitspraken niet de werkelijkheid of de wereld onzer ervaring
betreffen, dat het geen uitspraken zijn met zakelijke of cognitieve inhoud, die met
de werkelijkheid in overeenstemming of in tegenspraak zijn. Zakelijke betekenis,
wat ook hun emotionele of pragmatische waarde mag zijn, hebben zulke uitspraken
niet. Het zijn schijn-beweringen die waar noch vals zijn.
In deze opvatting, die haar bondige uitdrukking vond in het gezegde van Fr.
6
Waismann: ‘der Sinn eines Satzes ist die Methode seiner Verifikation’ , wordt het
logisch empirisme versterkt door een beschouwing van de manier waarop de zin
van woorden en uitdrukkingen door ons bepaald wordt. Gevraagd naar de betekenis
van een uitdrukking, tracht men deze te verduidelijken door andere, synonieme
uitdrukkingen ervoor in de plaats te stellen of door het bedoelde met andere woorden
te omschrijven; deze omschrijvende woorden kunnen op hun beurt verklaard worden
met weer andere woorden, totdat onze woordenschat tenslotte is uitgeput en men
bij een aantal grondtermen aanlandt, waarvan de betekenis niet meer verbaal kan
worden uitgelegd. Alle overige termen zijn te definiëren met behulp van deze
grondtermen, maar wil het daaruit ontstaande syntactisch geheel zakelijke of
extralinguale betekenis hebben, dan moeten de grondtermen gedefinieerd worden
door een semantische relatie tot aanwijsbare inhouden: ‘rood’ betekent het rood dat
men aanwijst, ‘rond’ beduidt de figuur die men toont. In het algemeen verwijzen de
grondtermen naar inhouden die men ervaart. Een taal echter die uit geen andere
zakelijk-zinvolle dan empirische (de ervaring betreffende) elementen wordt
opgebouwd, kan zinvol gebruikt worden ter beschrijving van de ervaring, maar
verliest haar betekenis als zij dingen wil uitdrukken die niet tot de ervaringswereld
behoren. Woorden niet minder dan beweringen of volzinnen hebben betekenis
voorzover als zij mogelijke ervaringsinhouden aanduiden; iets anders echter
betekenen zij niet.
Dit alles werd door het logisch empirisme samengevat in de betekenisregel die
men aanduidt als het verificatie-principe: om als zakelijk zinvol te gelden, om zakelijke
betekenis te hebben moet een uitspraak empirisch getoetst kunnen worden, door
ervaringsfeiten kunnen aangetoond of weerlegd, waarschijnlijk of onwaarschijnlijk
7
gemaakt worden . Uitspraken die niet aan deze eis of aan dit betekeniscriterium
voldoen, zijn te beschouwen als uitspraken waarvan men
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niet weet wat ze waar of vals maakt en die dus welbeschouwd geen zakelijke of
cognitieve betekenis hebben. Tot deze laatste categorie rekent het logisch empirisme
alle uitspraken van metafysische of theologische aard, zowel die welke men
filosofisch zg. kan beredeneren als die welke louter uitdrukking zijn van een
Openbaringsgegeven. Zonder onderscheid gelden zij alle als pseu-do-proposities,
voor de beoordeling waarvan de ervaring op geen enkele wijze houvast biedt, noch
in bevestigende noch in ontkennende zin. De uitspraak ‘God is goed’, die men doet
naar analogie van een oordeel als ‘een moeder is goed voor haar kinderen’, zegt
in tegenstelling met dit laatste oordeel niets omtrent de manier waarop God in de
ervaring met de mensen omgaat; zij betekent niet dat Hij hen vrijwaart voor ziekten,
dat Hij rampen afwendt, oorlogen voorkomt, hongersnood uitbant; welke ellende de
mens in de wereld (d.i. de ervaring) ook treft, de uitspraak ‘God is goed’ is daar niet
mee in strijd, empirische betekenis heeft zij niet. Maar als zij niets tastbaars of
verifi-eerbaars aanduidt, wat voor betekenis heeft zij dan? Voor de empirist heeft
zo'n uitspraak geen zakelijke zin. Of neem het oordeel ‘God bestaat’, duidelijker
geformuleerd: ‘er is een wezen dat oneindig, onstoffelijk en van persoonlijke aard
is waarvan al het overige afhangt’. Is er iets wat men uit deze pro-positie kan afleiden
en dat een verschil uitmaakt voor de wereld onzer ervaring, bijv. dat als de mensen
goed oppassen de oogst zal gelukken, of dat als zij niet goed oppassen hagel en
regen de oogst zullen doen mislukken? Zulke gevolgen zijn empirisch verifieerbaar;
blijven zij uit, dan blijkt dat de hypo-these die in haar betekenis deze gevolgen
impliceerde, vals is: God bestaat niet; treden zij echter op of komen de geïmpliceerde
voorspellingen uit, dan kan men er een eerste bevestiging in zien van de juistheid
van de hypothese. In beide gevallen blijkt, dat men met een gedachte te doen heeft
die empirisch getoetst kan worden, die iets zegt of beweert aangaande de wereld
van constateerbare feiten en die inzover een aanwijsbare zin heeft. Maar het
eigenaardige is dat de uitspraak ‘God bestaat’, welke betekenis zij ook voor de
mensen mag hebben, op geen enkele manier iets tastbaars beduidt, iets empirisch
dat het geval zou moeten zijn of dat niet het geval zou moeten zijn als Hij werkelijk
bestond.
Dat is het grote verschil tussen zo'n theologische of in het algemeen tussen
‘metafysische’ uitspraken en de uitspraken van de empirische wetenschap, ook
waar deze laatste het terrein van het onmiddellijk waarneembare overschrijdt. Haar
overschrijdingen zijn nooit van die aard, dat alle contact met de ervaring daarbij
verloren gaat; in hun consequenties blijven het uitspraken over empirisch
controleerbare feiten, uitspraken dus met een wèl omschrijfbare empirische zin en
alleen daarom uitspraken die op basis van de ervaring - een actuele of toekomstige
of mogelijke ervaring - naar hun geldigheid te beoordelen zijn. Wij kennen geen
andere werkelijkheid dan die van de ervaring; wat daarmee strookt of wat daarmee
in strijd is, heeft cognitieve betekenis, d.w.z. een betekenis zodanig dat men haar
waar of vals kan noemen en dat in beginsel de weg duidelijk is waarlangs deze
waarheid of valsheid is aan te tonen. Men weet daarbij wat men zegt alsook de
reden waarom men iets zegt, de twee voorwaarden die noodzakelijk maar ook
voldoende zijn om een uitspraak
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zinvol en wetenschappelijk te noemen. Dit karakter van empirisch controleerbare
zinvolheid is wat de scheidslijn aangeeft tussen wetenschappelijk en
onwetenschappelijk woordgebruik, tussen wetenschap en zinloze, d.i. nietszeggende,
metafysiek. Als de uitspraken van de theologie mèt die van de metafysiek voor het
logisch empirisme geen zin hebben, dan is het, alle verbalismen ten spijt, omdat zij
hun vermeende zin niet in de ervaarbare orde kunnen aangeven en waarmaken.
Bestaat er enig verweer tegen deze aanval op de theologie vanuit de huidige
empiristische taalkritiek? Voor Van Buren is deze kritiek naar het schijnt beslissend
en zijn reductie van de theologie tot haar menselijke d.i. historische en ethische
dimensies is dan ook niets anders dan een logische gevolgtrekking daaruit. Een
gevolgtrekking waarvan men de formele en materiële waarde niet kan beoordelen
zonder zich een voorafgaand oordeel te vormen over de strekking en houdbaarheid
van de empiristische taalkritiek. Is het juist dat uitspraken over God en over zijn
verhouding tot de wereld niet op basis van ervaringsfeiten wetenschappelijk kunnen
worden beredeneerd? Zo gesteld betreft de kwestie slechts een deel, niet het geheel
van de theologische uitspraken waarvan de cognitieve betekenis ontkend of betwijfeld
wordt. Aangenomen al dat, in tegenstelling met de opvatting van het empirisme,
zekere fundamentele godsdienstige waarheden filosofisch of rationeel te benaderen
zijn, dan nog blijft de vraag onbeantwoord, of en welke zin men kan toekennen aan
uitspraken van zuiver bovennatuurlijke aard, die geheimen betreffen zoals de
drie-eenheid van God, de goddelijkheid van Christus, zijn aanwezigheid in de
Eucharistie, hemel, hel, genade, verlossing. De betekenis van deze geloofspunten,
die niet gegeven wordt door een rationele argumentatie, vraagt om een andere
manier van verduidelijking dan de zin die men toeschrijft aan filosofische waarheden.
Al vormen deze laatste ook in zekere zin de grondslag van de verdere theologische
leer, zodat een uiteenzetting van haar betekenis bij deze grondslag moet aanvangen,
het bewijs van zijn zinvolheid is nog geen argument, althans geen voldoende
argument, voor de betekenis van filosofisch onbewijsbare waarheden.
a. Is het bestaan van God een geloofspunt zover boven de ervaringswereld
verheven, dat de waarheid of valsheid ervan geen verschil uitmaakt voor hetgeen
men ervaart? Op deze veronderstelling steunt de mening van de empiristen, dat de
God-hypothese geen empirische of zakelijke betekenis heeft. Empirische betekenis
heeft namelijk een hypothese, als en ook alleen als zij (in verband eventueel met
andere feiten) consequenties inhoudt voor de ervaring, als zij bijv. van dié aard is
dat uit haar waarheid positieve of negatieve ervaringsfeiten zijn af te leiden. Zo leidt
men uit de wetten van Keppler in verband met een gegeven stand van zon en maan
ten opzichte van de aarde het optreden of niet-optreden af van een
maansverduistering. Zulke hypothesen, die een voldoende voorwaarde zijn onder
gegeven omstandigheden om er ervaringsfeiten uit af te leiden, staan model voor
de empiristen, als zij de vraag onderzoeken of de God-hypothese daarmee te
vergelijken is. Leidt deze vergelijking, zoals
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boven bleek, tot een negatief antwoord, dan heeft het de schijn dat de Godhypothese
geen gedachte is die met de ervaring verband houdt en dat men met recht kan
betwijfelen of zij wel zakelijke betekenis heeft. Maar logisch is dit besluit niet
noodzakelijk. Ook al kan uit de waarheid van het Godsbestaan geen empirisch feit
worden afgeleid, dit houdt nog niet in, dat ook een eventuele valsheid van het
Godsbestaan, d.w.z. het niet-bestaan van God, geen empirische consequenties
zou hebben. Het Godsbegrip mag dan niet voldoende zijn om er de empirische orde
uit af te leiden, dit sluit niet in dat het ook geen noodzakelijke voorwaarde aangeeft
voor het bestaan van de waarneembare wereld. Ook al geldt de implicatie niet: ‘als
God, dan de wereld’, dit belet niet dat omgekeerd geldt: ‘als de wereld, dan God’.
Het laatste houdt in, dat als God niet zou bestaan, ook de wereld niet zou bestaan
of dat God een nood-zakelijke voorwaarde is voor het bestaan van de wereld. Deze
stelling kan waar zijn zonder dat omgekeerd hoeft te gelden, dat als de wereld niet
bestaat, ook God niet bestaat of dat het bestaan van God noodzakelijk dat van de
wereld, van enig ervaringsfeit insluit, anders gezegd, dat Gods wezen een voldoende
voorwaarde is voor het bestaan van de empirische orde. Hypothesen die voldoende
zijn ter verklaring van de empirische orde, documenteren daarmee ongetwijfeld een
empirische zin; maar dit betekent hoegenaamd niet, dat hypo-thesen die niet
voldoende zijn om er positieve ervaringsfeiten uit af te leiden, geen empirische of
cognitieve betekenis zouden hebben; met name blijkt dat zij voor de ervaring van
betekenis zijn, als zonder hun waarheid deze onmogelijk zou worden, als zij
noodzakelijk zijn ter verklaring van de ervaring. Dit is een punt dat de kritiek van de
zinvolheid van metafysische of theologische uitspraken bijna steeds over het hoofd
ziet. Eenzijdig georiënteerd naar de hypothetisch-deductieve verklaringsmethode
van de natuurwetenschap geeft men er zich geen rekenschap van, dat metafysische
verklaringen geen poging zijn om de ervaring af te leiden uit voldoende voorwaarden
van hypothetische aard, maar de formulering van voorwaarden zonder welke de
wereld niet mogelijk schijnt, d.i. van noodzakelijke voorwaarden, al dragen deze
ook niet bij tot voorspelling van de toekomst of tot beheersing van de natuur. Leidt
kennis van zulke noodzakelijke voorwaarden tot inzicht in de structuur van de dingen,
de formulering van hypothetisch-voldoende voorwaarden heeft vooral prag-matisch
belang. Beide echter hebben betrekking op de ervaring en vinden daarin de garantie
van hun empirische, hun cognitieve of zakelijke betekenis.
b. Maar er is nog iets anders wat men bij een beoordeling van de empiristische
kritiek op de zinvolheid van metafysische uitspraken niet uit het oog mag verliezen.
Het zijn geen louter logische beginselen waarmee de metafysiek gewoonlijk haar
overgang motiveert van ervaringsgegevens naar onwaarneembare, transcendente
factoren die aan de ervaring ten grond (zouden) liggen. Doorgaans doet zij daarbij
een beroep, zoals een analyse leert bijv. van de traditionele godsbewijzen, op
princiepen van niet-logische aard, die niet met het beginsel van tegenspraak zijn
gegeven, zoals de beginselen van voldoende grond, van oorzakelijkheid, orde,
finaliteit. Voor het logisch empirisme, dat als vaststaand niets anders erkent dan de
feiten van de ervaring en de regels van
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de logica, zijn zulke niet-logische princiepen geen geldige bewijsmiddelen; met het
gevolg, dat conclusies die daarvan afhangen als ongegrond, zo niet als onbewijsbaar
worden verworpen. Men bestrijdt daarmee niet in abstracto, dat als een of andere,
mogelijk verborgen, realiteit een noodzakelijke voorwaarde is van de ervaring, deze
evenals de ervaring bestaan moet; men ontkent alleen, dat er een geldig bewijs
wordt gegeven voor het bestaan van zo'n voorwaarde of soms ook dat een dergelijk
bewijs kan gegeven worden. En eens te meer komt men terug op de betekenisregel,
dat gedachten waarvan niet wordt aan-getoond of kan worden aangetoond, dat zij
- als voldoende of noodzakelijke voorwaarden - met de ervaring verband houden,
geen zakelijke of cognitieve betekenis hebben.
Niet dat de discussie over een rationele benadering van de Godsvraag en over
de zinvolheid dezer kwestie daarmee in een impasse geraakt is. Verschillende
wegen staan nog open voor een voortzetting van het gesprek. Vooreerst kan men
nagaan, of de empiristische gesprekspartner niet ondanks zich zelf gebruik maakt
van niet-logische princiepen - zoals het beginsel van voldoende grond - die hij in
theorie verwerpt. Vervolgens is er het argument uit de ervaring met mystici,
onderzocht en deels overtuigend gehanteerd door Bergson, Radha-krishnan, P.
Edwards, W.T. Stace, C.D. Broad, een argument dat méér dan speculatieve
overwegingen in overeenstemming lijkt met de moderne, empiristische
geesteshouding. Tenslotte is ook te onderzoeken, of een analyse van het zijn dat
men in de ervaring aantreft en waarvoor opnieuw de aandacht gevraagd is door
Heidegger, Jaspers, Lavelle, niet uit zich zelf, zonder beroep op omstreden
beginselen, voert tot de erkenning van een zijn dat aan geen grens is gebonden en
dat aan al het eindige ten grond ligt, zo echter ten grond ligt dat het tevens het zijn
blijft van alle eindige dingen. Niemand heeft hierover duidelijker en kernachtiger
gesproken dan Eckhart. Doch welke overwegingen men ook aanvoert, inzake laatste
posities mag men nauwelijks verwachten dat men een tegenstander overtuigt en
lijkt reeds voldoende bereikt, als men het eigen standpunt redelijk verantwoordt.
Intussen is een dergelijke redelijke of filosofische verantwoording niet mogelijk bij
theologische uitspraken die zuiver op Openbaring berusten. Dat God één is in drie
personen, kan uit geen mogelijke, natuurlijke ervaring met zekerheid of
waarschijnlijkheid worden afgeleid. Is dit laatste voor een uitspraak een voorwaarde
om zakelijke of cognitieve betekenis te hebben, dan lijken alle uitspraken van zuiver
dogmatisch karakter pseudo-beweringen zonder logische inhoud of zin. Een theologie
die begrepen wil worden en op een verstaanbare manier zich tot de mensen wil
richten, kan deze uitdaging niet onbeantwoord laten. Voor de waarheid van haar
leer kan zij zich beroepen op het gezag d.i. op de wetenschap en de betrouwbaarheid
van Degene die deze leer openbaarde en van hen aan wie deze openbaring
oorspronkelijk gedaan is. Daarmee is echter de vraag niet beantwoord, hoe de zin
van zulk een openbaring voor anderen duidelijk kan zijn. Welk gezag wij ook hebben,
als we over rood en blauw spreken met iemand die nooit een kleur gezien heeft,
dan moet hem de

Streven. Jaargang 19

848
zin van onze woorden ontgaan. Daaruit volgt, dat om zinvol te zijn voor de mens de
Openbaring plaats moet hebben in menselijk verstaanbare woorden. Ontlenen deze
woorden oorspronkelijk hun betekenis aan de gewone ervaring, dan moet een
vergelijking mogelijk zijn tussen deze ervaring van het dagelijks leven en datgene
wat de Openbaring wil beschrijven en uitdrukken; of anders zou de Openbaring niet
in gewone ervaringstermen kunnen worden uitgedrukt. Veronderstelt zo'n vergelijking
dat er een zekere overeenkomst bestaat tussen de empirische orde en de
bovennatuurlijke realiteit, zij sluit vanzelfsprekend niet uit dat er ook verschillen
bestaan en dat deze verschillen misschien groter zijn dan de punten van
overeenkomst. Beide aspecten van de vergelijking, overeenkomsten die gepaard
gaan met verschil, vat men samen in de term ‘analogie’. Het bovennatuurlijke is niet
zo transcendent, of het natuurlijk gegeven van de ervaring komt op analoge wijze
ermee overeen. Daarom zijn uitdrukkingen die dit natuurlijk gegeven beschrijven,
in analoge zin te gebruiken om feiten of verhoudingen van bovennatuurlijke aard
aan te duiden. Ook al kunnen deze laatste niet uit de ervaring worden bewezen,
het feit dat zij met de ervaring in bepaalde opzichten overeenkomen biedt de
mogelijkheid om, zij het op een vergelijkende en analoge manier, zinvol erover te
spreken.
Daaruit blijkt, dat het betekenisprincipe van de empirische verifieerbaarheid of
confirmeerbaarheid, dat de grondslag vormt van de huidige kritiek op het theologische
8
en religieuze taalgebruik (Flew, Hare, Braithwaite, Maclntyre, Van Buren) , weliswaar
als een postulaat of eis mag gelden voor uitspraken van de empirische wetenschap,
maar dat men zowel de strekking als de bewijsgrond ervan overschat, als men aan
het feit dat uitspraken niet aan deze eis van empirische confirmeerbaarheid of
‘wetenschappelijke’ zinvolheid voldoen, de conclusie verbindt, dat zij geheel zonder
zakelijke betekenis zijn. Ook al missen zij de duidelijkheid of exactheid van een
ervaringsoordeel, dit betekent nog hoegenaamd niet dat zij alle betekenis missen.
Tussen alles en niets bestaat blijkbaar een midden, ook ten aanzien van zinvolheid
en zinloosheid.

8

Vgl. R.B. Braithwaite, An Empiricist's View of the Nature of Religious Belief, Cam-bridge 1955;
A. Flew and A. Maclntyre, edits, New Essays in Philosophical Theology, SCM Press, London
1955; W.T. Blackstone, The Problem of Religious Knowledge. The Impact of Philosophical
Analysis on the Question of Religious Knowledge, Prentice Hall, Engle-wood Cliffs, New
Jersey 1963; H. Feigl, Empiricism versus Theology, in: P. Edwards and A. Pap, edits, A
Modern Introduction to Philosophy, Glencoe, Illinois 1958.
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De sociaal-politieke betekenis van de B.R.T.-berichtgeving
Luk Boone
De informatie in het algemeen en de radioberichtgeving in het bijzonder zijn
belangwekkende sociaal-politieke realiteiten. Vóór de uitbreiding van de televi-sie
1
luisterde, volgens W. Hagemann , zowat in alle landen de overgrote meerderheid
van hen die een ontvangtoestel bezaten, geregeld naar het nieuws. In België leerden
destijds de enquêtes van het Franstalige omroepinstituut, dat zowel 's zomers als
's winters meer dan 42% van de ondervraagde Franstalige Belgen naar de
nieuwsuitzendingen luisterden om 8 uur, meer dan 57% om 13 uur en ongeveer
2
60% om 19.30 uur . Meer recente onderzoekingen tonen eveneens het uitgesproken
3
4
succes van de nieuwsuitzendingen aan, zowel in Wallonië als in Vlaanderen .
Het is dan ook niet te verwonderen dat de overheid en allerlei pressiegroepen deze
nieuwsvoorziening met bijzondere aandacht volgen. Geregeld gaan in de pers en
in het parlement stemmen op die de radiojournalisten van opzettelijke
vooringenomenheid beschuldigen, in sommige gevallen zelfs van flagrante vervalsing
der berichtgeving. In Frankrijk groeit de misnoegdheid van de oppositie over het
5
gebruik dat de Vijfde Republiek van radio en televisie maakt . Ook in België, waar
het nieuwe statuut nochtans een einde heeft gemaakt aan het repressief toezicht
van de bevoegde minister, blijft de kritiek voortduren. Men verwijt de B.R.T. en de
R.T.B. (franstalig) geregeld, dat hun informatie niet overeenstemt met artikel 28 van
6
de radio wet, dat objectiviteit voorschrijft in de nieuwsvoorziening .
Is deze kritiek gewettigd en blijft de B.R.T. inderdaad geregeld in gebreke? Om
een antwoord te vinden op deze vraag hebben wij een aantal B.R.T.-

1
2

3
4
5
6

W. Hagemann, Fernhören und Fernsehen, Heidelberg, 1954, p. 96.
I.N.R., Sondage de l'Opinion Publique: Les Goûts et les Habitudes d'Ecoute en Eté, Rapport
no. 6, z.pl. (Brussel), z.j., pro manuscripto, p. 3. - I.N.R., Sondage de l'Opinion Publique: Les
Goûts et les Habitudes d'Ecoute en Hiver, Rapport no. 8, z.pl. (Brussel), z.j., pro manuscripto,
p. 5.
R.T.B., Evolution de la Radiodiffusion, z.pl., z.j., p. 71.
A. Herpels, Enquête over radio-informatie, in Kultuurleven, mei 1962, pp. 273-274.
Cfr. Le Monde van 9, 19, 20, 21-22 en 23 oktober 1962, en van 11 maart, 14 en 24 april 1965.
Cfr. voor deze kritieken Holde Lhoest - Offermann, La relation par la radio des grèves en
hiver 1960-1961, in Etudes de Radio - Télévision, nr. 6, Brussel, 1964, pp. 36-55.
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nieuwsuitzendingen onderzocht . Onze opzet was niet elke uitzending apart onder
de loep te nemen, maar wel de grote lijnen en karakteristieken van de
radioberichtgeving in het licht te stellen. We bereikten aldus een zekere graad van
abstractie, die het enigszins mogelijk maakt de algemene eigenschappen van de
radio-informatie te confronteren met de epistemologische, ethische en sociale
belangen die in het geding zijn. Dit artikel bevat slechts de voornaamste algemene
8
conclusies van deze studie, die elders in boekvorm is verschenen .

Is objectiviteit mogelijk?
Volgens de gangbare ethiek moet de informatie overeenstemmen met de regels
van de logica en van de epistemologie, onbevooroordeeld, volledig en objectief zijn.
De vraag is echter of wij het recht hebben deze eis in al zijn gestrengheid te stellen.
De ervaring leert immers, dat in nagenoeg alle geesteswetenschappelijke
disciplines nog steeds gediscussieerd wordt over de mogelijkheid van een objectieve
wetenschapsbeoefening. De meeste historici, en meer bepaald de beoefenaars van
de sociale geschiedenis, erkennen, dat een volstrekt objectieve sociale geschiedenis
niet kan bestaan, omdat het onmogelijk is de historische feiten en gegevens objectief
te plaatsen en te interpreteren in het kader van de tijd waarin
ze zich voordeden: ‘... de gemeenschappelijke opvattingen en gevoelens....
(vormen).... een belangrijk, wellicht het allerbelangrijkste bestanddeel van de
sociale gebeurtenissen en verhoudingen, waaruit volgt, dat elke historische
interpretatie rekening moet houden met de groepsmentaliteit en de in de betreffende
9
periodes gangbare gevoelens en meningen’ .
De radiojournalisten staan voor precies dezelfde moeilijkheid. Om
waarheidsgetrouw te informeren zouden zij zich moeten inleven in de mentaliteit
van de personen, groepen en landen waarover zij berichten. Dit is onmogelijk, want
ze kunnen zich niet vereenzelvigen met de diverse bevolkingsgroepen uit de meer
dan honderd staten waarvan tijdens de bestudeerde periodes in het nieuws sprake
was. Ondanks hun goede wil zullen zij bij de beoordeling van feiten, verklaringen
en commentaren uitgaan van hun eigen mentaliteit.
Daarenboven wordt de waarheidsgetrouwe weergave van de feiten bemoeilijkt
door een aantal andere factoren, zoals de ontoereikende kwaliteit van de kopij der
agentschappen, de snelheid waarmee geïnformeerd wordt, de noodzakelijke
bondigheid van het radionieuws, de steeds toenemende complexiteit van de
hedendaagse informatie en het in gebreke blijven van de journalisten zelf.
Een goed gedocumenteerde nieuwsverschaffing loopt niet van een leien dakje.
Men kan het betreuren, maar het is nu eenmaal zo, dat de steeds scherper wordende
10
concurrentie het aantal der wereldpersagentschappen tot vijf heeft

7
8
9
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We hebben 170 uitzendingen van de B.R.T. bestudeerd: 90 uit 1961, 40 uit 1962 en 45 uit
1963.
L. Boone, De Sociaal-politieke betekenis van de RadioberichtgevingP Mechelen, 1966, 467
pp.
N. De Volder, Sociale Geschiedenis van België, deel I, Mechelen, z.j., pp. 14-15.
Met wereldagentschappen bedoelen we agentschappen die over de hele wereld nieuws
inzamelen en ook over de hele wereld klanten recruteren. Tegenover deze
wereldagentschappen staan de nationale persbureaus die, zoals Belga en A.N.P., slechts op
nationaal vlak nieuws inzamelen en klanten aantrekken en hun buitenlands nieuws van één
of meer der 4 groten overnemen.
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uitgedund, waarvan één - het Russische Tass -, dan nog in aanzienlijke mate
11
onbruikbaar moet worden geacht . De redacties kunnen dus slechts kiezen tussen
Associated Press en United Press International, die de ‘American way of life’
weerspiegelen, Reuter, dat de Britse visie enigszins bevoordeelt, en Agence Trance
Presse, dat slechts boven water gehouden wordt door - via omwegen geboden,
doch heel doorzichtige - staatssteun. Bovendien hebben de grote Westerse
persbureaus onder elkaar contracten afgesloten, zodat ze gedeeltelijk dezelfde kopij
doorseinen.
Vervolgens laat de kwaliteit en vooral de volledigheid van de
agentschappen-telegrammen vaak te wensen over. De verzameling en de
12
doorseining van nieuws gaat met zeer hoge kosten gepaard , zodat het aantal over
te seinen woorden tot het uiterste minimum beperkt wordt. Daardoor worden
verkeerde interpretaties en foutieve bewerkingen bevorderd en gaan soms belangrijke
nuances van een bericht verloren.
De snelheid waarmee geïnformeerd moet worden, vormt een derde moeilijkheid.
Vrijwel om het uur moet een nieuwsuitzending op antenne; om 8 uur, 13 uur en 19
uur dient ingestaan voor een uitvoerig bulletin. De personeelsbezetting voor deze
grote uitzendingen varieert tussen 4, 2 en zelfs 1 journalist. Er staat deze dus weinig
tijd ter beschikking om de reeds onder druk van de tijd doorgeseinde en soms
onvolledige telegrammen te lezen, met elkaar in verband te brengen, te beoordelen
en, zo nodig, bij te werken.
Ook de noodzakelijke bondigheid van de radioberichtgeving brengt problemen
mee. Volgens de huidige programma-directeur ‘Radio’ bij de Franstalige omroep,
13
M. Hankard, verslapt de aandacht van de gemiddelde luisteraar reeds na 8 minuten .
Uitgaande van deze stelregel hebben de meeste radio-instituten voor de talrijke
nieuwsuitzendingen tamelijk weinig zendtijd voorbehouden en ontstaat er een
werkelijke discrepantie tussen de toegemeten zendtijd en de binnengelopen
nieuwskopij. De journalisten zijn verplicht zeer complexe gebeurtenissen in een
paar zinnen samen te persen, lange redevoeringen of geschreven verklaringen
moeten het stellen met één of een paar losstaande citaten. Dat alles werkt het
gevaar voor eenzijdigheid in de hand.
Ten vijfde wordt de radio journalist geconfronteerd met de steeds toenemende
specialisatie van het moderne leven en bijgevolg met de uiterste complexiteit van
de berichtgeving. De meeste politieke problemen zijn technisch van inslag. De
moeilijkheden tussen de Turkse en Griekse gemeenschappen op Cyprus kunnen
niet begrepen worden zonder een basiskennis van de Cypriotische

11
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Tass is een staatsagentschap dat volledig ten dienste staat van de politieke propaganda van
de Sovjetrussische Communistische Partij en van de Sovjet-regering.
Reeds in 1951 bedroeg b.v. het jaarlijkse budget van Associated Press 1 miljard 334 miljoen
B. Fr. of ongeveer 96 miljoen gulden. Cfr.: Agences télégraphiques d'information, Parijs, 1953,
p. 49.
M. Hankard, L'information radiophonique, in La Presse - De Pers, nr. 9, januari -maart 1956,
pp. 24-32.
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grondwet en dus van het grondwettelijk recht; om twisten over visserijgrenzen te
begrijpen zijn noties van Volkenrecht nodig, enz. De juiste interpretatie van een
bericht vergt van de journalisten dus niet alleen een goede dosis gezond verstand,
maar vaak ook een vrij diepgaande kennis van geschiedenis, aardrijkskunde, recht,
politieke economie, politieke instellingen, militair potentieel, kunst, sport enz., kortom
een geheel van intellectuele verworvenheden die men niet zeer vaak bij één man
aantreft. Bovendien wordt de taak van de journalist nog bemoeilijkt door de steeds
maar talrijker wordende consultatieve, technische, wetgevende, uitvoerende en
gerechtelijke organen op nationaal en internationaal vlak. Alleen al het aantal
instellingen die op een of andere wijze aan de Europese eenmaking dokteren, loopt
14
hoog op en slechts specialisten worden nog wegwijs in de wirwar van lichamen
die daarenboven vaak nog alleen met hun initialen worden aangeduid.
Tenslotte zijn ook de radiojournalisten en reporters zelf bron van al of niet bedoelde
vergissingen. Deze spruiten in de eerste plaats voort uit de gebrekkige kennis van
vele redacteuren inzake de geografische, economische, politieke, religieuze, enz.
toestanden in de staten waarover ze informeren. De reporters falen echter niet alleen
door onwetendheid, maar ook door bewuste of onbewuste vooringenomenheid. In
dit verband kan verwezen worden naar de talrijke en soms blijkbaar voorbedachte
onjuiste informatie van de Franstalige Belgische bladen en van de R.T.B. over de
taaltoestanden in Vlaanderen.
De globale conclusie van onze studie is echter, dat de B.R.T.-journalisten zich
ernstig inspannen om afstand te doen van hun vooroordelen en hun persoonlijke
opvattingen op de achtergrond te houden. Dit blijkt uit de spreiding der belangstelling,
uit de afwezigheid van nationaal chauvinisme en uit de afwijzing van sensatienieuws.
De spreiding van de belangstelling kan men aflezen van het aantal geraadpleegde
nieuwsbronnen. Wat de binnenlandse berichtgeving betreft, worden slechts 6 bronnen
samen 22 keren geciteerd, maar dit wordt gecompenseerd door de systematische
vermelding van de zegsman of van de organisatie die aan het woord wordt gelaten.
Voor de samenstelling van het internationale nieuws is een beroep gedaan op niet
minder dan 85 buitenlandse agentschappen, omroepen en gedrukte publikaties die
alle continenten, Zuid-Amerika en Oceanië uitgezonderd, vertegenwoordigen en
samen 383 keren geciteerd zijn. Van een ruime belangstelling getuigen ook de
talrijke nieuwsthema's waarover de omroep informeert. Zowat aan alle voorname
thema's (economie, politiek, religieus leven, onderwijs, opvoeding, gerechtelijke en
militaire aangelegenheden enz.) wordt aandacht geschonken. Verder kwamen 104
vreemde landen aan bod en werden ruim 600 binnen- en buitenlandse personen
vermeld, die de meest uiteenlopende tendensen en opvattingen weerspiegelen.
De B.R.T. bezondigt zich niet aan nationaal chauvinisme. Het buitenland krijgt
ongeveer drie vierde van de zendtijd. Dit is een hoger procent dan om het even
welke krant, dan de afdeling ‘Algemene Diensten’ van het agentschap Belga en
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Cfr. P.M.G. Levy, Servitudes et Grandeurs de l'Information Européenne, in La Revue Nouvelle,
15 maart 1965, pp. 223-235.

Streven. Jaargang 19

853
dan de nieuwsuitzendingen van de R.T.B. voor het buitenland inruimen.
Ten derde vervalt de B.R.T.-redactie zelden in sensatienieuws. Haar informatie
heeft meestal betrekking op ernstige onderwerpen als politiek, economie, cultuur
enz. Het aantal zogenaamde ‘features’, geromantiseerde verslagen en verhalen, is
vrijwel nul, en er wordt zelden melding gemaakt van rampen, ongevallen en
criminaliteit, laat staan van het privé-leven van filmvedetten en andere beroemde
of beruchte figuren.
Daartegenover staat echter ook een aantal tekorten. Sommige daarvan, meer
bepaald in verband met de nieuwsbronnen en met de nieuwsthema's, worden zo
dadelijk onder de loep genomen. Op één belangrijk facet willen we nu al wijzen.
Wellicht ten gevolge van de actualiteitswedloop vertonen bepaalde berichten een
zekere oppervlakkigheid. Ingewikkelde gebeurtenissen worden met een paar zinnen
afgedaan; alleen het meest opvallende feitenmateriaal wordt meegedeeld en blijft
niet zelden in het luchtledige hangen omdat de achtergrond volledig of in aanzienlijke
mate verwaarloosd wordt. Aan de oorzaken, de aanleiding en de gevolgen van een
gebeurtenis kan men blijkbaar geen kostbare zendtijd opofferen. Voorbeelden van
zulke berichten liggen voor het grijpen. Toen in april 1961 een gedeelte van het
Franse leger in Algerije opstond tegen het politieke gezag in Parijs, hield de B.R.T.
haar luisteraars voortreffelijk op de hoogte van wat er voorviel. Waarom
vooraanstaande en tot dan toe loyale legerchefs als generaal Challe bijvoorbeeld
aan een soortgelijke actie deelnamen, waarom de opstandelingen zo gemakkelijk
bij een belangrijk deel van het leger steun vonden enz., deelde de omroep niet mee.
Men hoeft de B.R.T.-informatie over deze ‘putsch’ maar eens te vergelijken met een
15
in boekvorm verschenen voortreffelijke studie om het verschil te bemerken tussen
wat de radio omriep en wat we hadden móeten vernemen.
Het is niet uitgesloten dat zulke onvolledige informatie het publiek uiteindelijk zal
gaan verontrusten. De luisteraars zouden allicht de indruk opdoen dat ons nieuws
systematisch wordt georchestreerd en geselecteerd. Een dergelijk vermoeden zou,
op lange termijn, het krediet van de omroepredactie onverdiend kunnen ondermijnen
en tot de verdenking leiden dat onze informatie gedeeltelijk op speculaties drijft.

Verhouding tot de overheid
Hoe verhoudt het radionieuws zich tot de overheid, de regeringspartijen, de machtige
nationale ‘pressure groups’? Er bestaat een wezenlijk verband tussen openbare
informatie en staatsbestuur en staatsbelang. Informatie over openbare en politieke
problemen is geen louter wetenschappelijke of zuiver intellectuele aangelegenheid;
ze grijpt de hele persoon aan, beweegt het gevoel, oriënteert de aspiraties en
wilsstrevingen van de grote massa. Dit verklaart waarom de staatsoverheden altijd
en overal een waakzaam oog houden op de openbare informatie en met alle
middelen trachten de voorlichting van het volk in een voor hen gunstige zin te doen
verlopen. Hun opzet is, feiten en opinies die het
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vertrouwen van het publiek in de overheid kunnen schokken, te verdoezelen, andere
gebeurtenissen aan de aandacht van het publiek op te dringen, de zwakheden van
16
binnen- en buitenlandse tegenstanders aan te dikken, enz. . De resultaten van ons
onderzoek wijzen uit dat de radiojournalisten over het algemeen trouw de grote
politieke richtlijnen van de regeringen, de grote internationale Atlantische en
Europese lichamen zoals de U.N.O., de N.A.V.O. en de E.E.G., volgen. Dit blijkt
onder meer als men de functie nagaat van de personen die vaak in het nieuws
worden geciteerd. Onder de vermelde buitenlandse personen vinden we 38
staatshoofden, 28 premiers en 24 ministers van buitenlandse zaken. Dit betekent
dat ruim ¾ van de bij de buitenlandse B.R.T.-berichtgeving betrokken landen
vertegenwoordigd waren door hun staatshoofd en/of regeringsleider en/ of minister
van buitenlandse zaken. Deze hoogwaardigheidsbekleders vertegenwoordigen
slechts 20% van de vermelde personen, maar ruim 46,5% van alle vermeldingen.
Ook op het vlak van het binnenlands nieuws bedraagt het aantal politici ruim 66%
van alle personen, die 82% van de globale frequentie in beslag nemen.
Daartegenover staat, dat de figuren die in hun land een oppositierol spelen, slechts
zeer zelden aan bod komen. Wat het buitenlands nieuws aangaat, worden slechts
één Franse en Amerikaanse communist vermeld, uit Laos de pro-communistische
prins Soe-vannoe Vong en uit Cuba een handvol anti-castristen. In eigen land vinden
we slechts twee vertegenwoordigers van de Volksunie en één communist tegenover
106 politici van de drie zogenaamd traditionele partijen.
De betrekkelijke volgzaamheid van de radiojournalisten komt ook naar voren op
het vlak van de vermelde bronnen. De twee belangrijkste Russische kranten Prawda
en Izveztija, het officiële nieuwsagentschap Tass en de Moskouse staatsomroep
worden samen ruim 55 keren aangehaald. Wat de Franse bronnen aangaat, halen
twee uitgesproken linkse publikaties L'Humanité en UEx-press elk slechts één
vermelding op een totale Franse frequentie van 86. Het nieuws uit Portugal vernemen
we alleen via het officiële nieuwsbureau Lusita-nia en Tunesië is slechts
vertegenwoordigd door de Nationale Omroep en door het lijfblad van president
Bourguiba.
Met andere woorden, ondanks ernstige en lofwaardige pogingen, blijft de
documentatie van de B.R.T.-redactie toch nog vrij eenzijdig. Uit de analyse van de
bronvermeldingen blijkt weliswaar dat onze omroep, vooral dan voor de samenstelling
van het buitenlands nieuws, een zeer groot aantal, bovendien heterogene
agentschappen, radio-instituten en gedrukte publikaties raadpleegt. Men stelt echter
vast, dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de vermeldingsfrequentie van
al deze instanties. Op zichzelf is er niets op aan te merken dat men sommige bronnen
veelvuldiger citeert dan andere, maar het wordt bedenkelijker als men nagaat waar
de vaak geciteerde bronnen thuishoren.

16

Een typische beschrijving van de informatiediplomatie der Franse regering geeft André
Granouillac in een artikel over de berichtgeving in de R.T.F. - televisie: ‘Leur röle (des
journalistes) consiste à trier rinformation dans le sens voulu par le Pouvoir du moment, à taire
tout ce qui pourrait être gênant ou ce qui n'est pas dans la ligne, à suggérer ce que le bon
peuple doit penser des événements’. Cfr. L'Information à la Télêvision. Service Public ou
Officine de Propagande?, in La Revue Socialiste, februari 1962, p. 136.

Streven. Jaargang 19

855
Franse, Amerikaanse, Sovjetrussische en, in mindere mate, Britse agentschappen
en kranten beheersen onze buitenlandse berichtgeving: 43,5% van de in ons
radionieuws aangehaalde bronnen, die samen ruim 55% krijgen van het totale aantal
vermeldingen, zijn uit deze vier landen afkomstig. Belangrijke partners uit het Europa
der Zes, zoals de Duitse Bondsrepubliek, Italië en de buurstaat Nederland, komen
er daarentegen weinig bij te pas: de Bondsrepubliek haalt een frequentie van 5 met
zijn agentschap en met 3 kranten; uit Italië is één krant éénmaal geciteerd; Nederland
is vertegenwoordigd met zijn omroep en 7 kranten, maar moet het met een frequentie
van 10 stellen tegenover Frankrijk met een frequentie van 86!
Nu is het wel zo, dat juist Frankrijk, de U.S.A., de U.S.S.R. en Groot-Brittan-nië
de vijf enige wereldagentschappen herbergen, maar wettigt dit hun uitge-sproken
monopolie over ons nieuws? Hun overheersende positie wordt nog sprekender als
men bedenkt dat de overgrote meerderheid van de geciteerde bronnen die in verre
landen thuishoren, ook slechts via de grote agentschappen met ons in contact
kunnen treden. Men mag dan ook vooropstellen dat b.v. de solidariteit tussen de
zes EJE.G.-landen in ons nieuws niet bijzonder sterk aan het licht treedt. De enige
EJE.G.-partner die een aanzienlijke beurt krijgt, is Frankrijk, waarvan de Europese
opvattingen, om het zacht uit te drukken, omstreden blijven.

Behoefte van het publiek
Het derde grote criterium voor de beoordeling van de radio-informatie wortelt in het
recht op en de behoefte aan informatie van het grote publiek. Dit recht spruit voort
uit het feit dat de mens ingelicht moet worden om in de moderne wereld een
oplossing te vinden voor zijn economische en beroepsproblemen, voor het
oordeelkundig beleggen van zijn bezittingen, voor de toekomstmoge-lijkheden van
zijn kinderen, enz. In een democratisch regime is de informatie van de burgers
bovendien noodzakelijk opdat dezen op de hoogte zouden zijn van de
staatsaangelegenheden en aldus actief meewerken aan de ontwikkeling van de
democratische gemeenschap. Tenslotte zoekt het publiek in de radioinformatie ook
een ontspanningselement.
Deze drievoudige motivatie leert meteen welke soorten nieuws aan de luisteraar
gegeven moeten worden, nl. wat hij nodig heeft om 1) als volwaardig lid van een
democratische gemeenschap op te treden, 2) zijn taak te vervullen als echtgenoot,
vader, lid van een gezin, in het kader van zijn beroep, eventueel als gelovige enz.
en 3) zich te ontspannen. Dit veronderstelt een ruime waaier van berichten zoals
politieke, economische, financiële, militaire, opvoedkundige, culturele,
technisch-wetenschappelijke, religieuze enz., maar ook mondaine, criminaliteit,
sport en dergelijke. Verstrekt de omroep al die informaties en in welke mate? We
raken hier het delicate probleem van de nieuwsselectie en meer bepaald dat van
de thema's waarover bericht wordt.
1. Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt, dat de B.R.T. heel wat meer
buitenlands dan binnenlands nieuws brengt. De berichtgeving van buiten de grenzen
neemt ongeveer 75% van de gemiddelde nieuwsuitzending in beslag.
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Is dit teveel? Een antwoord op deze vraag is bijzonder delicaat. Allerlei factoren
spelen mee, zoals het belang van de diverse berichten tussen welke geselecteerd
wordt, de eisen van het algemeen welzijn en het recht van het publiek op informatie.
Wat er ook van zij, politieke en sociale prominenten klagen wel eens over de
beperkte plaats die het binnenlands nieuws toegewezen krijgt en die aanzienlijk
geringer is dan de ruimte die de kranten, de R.T.B. en de nieuwsagentschappen
aan het eigen land besteden. Wij menen te weten dat ook sommigen van hen die
voor het radionieuws verantwoordelijk zijn, deze verhouding van ¾ buitenlandse en
¼ Belgische informatie als te stiefmoederlijk voor het eigen land beschouwen. Dit
lijkt de enige logische uitleg voor bepaalde instructies om het binnenlands nieuws
enigszins te revaloriseren door het een betere rangorde in het kader van de
uitzendingen toe te kennen. Sinds 1964 moeten de Belgische berichten altijd vóór
de buitenlandse gelezen worden, tenzij in uitzonderlijke gevallen de vreemde
actualiteit kennelijk als veel belangrijker aangezien moet worden. Of deze instructie
uitgaat van diegenen die ze hebben uitgevaardigd dan wel van andere
opdrachtgevers, kan door ons niet achterhaald worden en we willen ons hier ook
niet uitspreken over de opportuniteit van deze maatregel. We willen er alleen op
wijzen dat het probleem ook diegenen bezighoudt die het B.R.T.-nieuws onder hun
bevoegdheid hebben.
Gaat men na, welke soorten binnen- en buitenlands nieuws de luisteraars worden
aangeboden, dan is het opvallend dat telkens over vrijwel dezelfde thema's in een
ongeveer gelijke mate wordt geïnformeerd. Zowel de Belgische als de buitenlandse
B.R.T.-berichtgeving behandelt voor meer dan 70% politieke vraagstukken, terwijl
al de andere informatie binnen 25% tot 30% van de uitzendingen wordt
samengeperst. Wel treft men tussen het belang van de diverse thema's in binnenen buitenlands nieuws lichte verschillen aan. Zo neemt b.v. de categorie economie
7,2% van de totale Belgische en nauwelijks 3,8% van de totale buitenlandse
berichtgeving in beslag; de categorie militaire aangelegenheden is daarentegen
beter vertegenwoordigd in het buitenlands nieuws (8,71% t.o.v. 0,51%). In vergelijking
met de overheersende positie van de politieke berichtgeving zijn dit echter slechts
nuance-verschillen. Men mag dan ook vooropstellen dat, zowel op het vlak van de
Belgische als van de buitenlandse berichtgeving, de B.R.T.-uitzendingen voor
nagenoeg 70% tot 75% door politieke of semi-politieke thema's worden ingenomen,
terwijl economie, religieus leven, wetenschap en techniek, gerechtelijk leven, sociaal
leven, koninklijke familie, opvoeding en onderwijs, verenigingsleven, buitenlandse
bezoekers, accidentele gebeurtenissen en militaire aangelegenheden het allemaal
samen met 25% tot 30% van de zendtijd moeten stellen.
Beantwoorden deze verhoudingen tussen binnen- en buitenlands nieuws en
tussen de diverse thema's aan de informatiebehoefte van de luisteraar als lid van
de democratische staatsgemeenschap?
De relatief schaarse berichtgeving over het eigen land bestaat voor ⅔ tot ¾ uit
politieke informatie. De nieuwsvoorziening over het politieke gebeuren schijnt er
dus wel op gericht te zijn, de luisteraar te helpen om zijn taak in de
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nationale gemeenschap te vervullen. Dat de Belgische luisteraar, althans wat de
kwantiteit van de kopij aangaat, verwend wordt met informatie uit het buitenland,
kan men als normaal beschouwen. De Belgen, de Duitsers, de Britten en zelfs de
Fransen zijn niet alleen burgers van hun respectieve staten, maar ook van Europa
en van de wereld. Bovendien worden vele binnenlandse aangelegenheden niet
meer uitsluitend op binnenlands vlak beslist: de militaire politiek wordt in
N.A.V.O.-verband uitgestippeld, de economische en budgetaire politiek geschiedt
meer en meer in E.E.G.-verband, de steenkolen- en staalindustrie moet rekening
houden met de E.G.K.S.-voorschriften, enz.
De vraag kan evenwel gesteld worden of de kwaliteit van deze informatie de
luisteraar in staat stelt te leven als lid van de internationale democratische
gemeenschap. De B.R.T. volgt de buitenlandse actualiteit op de voet, maar deze
actualiteit cirkelt rond enkele grote gebeurtenissen van politieke en militaire aard
(U.N.O., N.A.V.O., E.E.G., ontwapening, Duitsland-probleem, enz.) en enkele enorme
rampen en catastrofen. Andere belangrijke aangelegenheden zoals de evolutie van
de economie, de industrialisering van de ontwikkelingslanden, de wereldhandel
enz., die vaak een verhelderend licht werpen op de politieke toestand van een land,
komen slechts uitermate sporadisch aan bod.
2. Het ziet er naar uit dat voor de informatie van de luisteraar als echtgenoot,
vader, in het kader van zijn beroep enz. voornamelijk binnenlandse situaties en
factoren van belang zijn. Vooral studie- en toekomstmogelijkheden, examens
uitgeschreven door het Vast Wervingssecretariaat, tips voor het doorbrengen van
de vakantie, voor het beleggen van geld enz., vallen in dit kader. We hebben er
boven reeds op gewezen dat dit soort berichten slechts een bescheiden plaats krijgt
in de nieuwsuitzendingen. Ter verontschuldiging kan worden ingeroepen dat deze
problemen wel behandeld worden in een aantal speciale programma's zoals ‘Kunnen
wij u helpen?’, de uitzendingen voor de landbouwers enz., terwijl de beursberichten,
de prijzen van het slachtvee en dergelijke, geregeld in aparte uitzendingen aan bod
komen. Men zou evenwel kunnen overwegen sommige van deze informaties op te
nemen in de gewone uitzendingen die een zeer groot aantal luisteraars aantrekken.
3. Algemeen wordt aangenomen dat het ontspanningskarakter van het nieuws
vooral bestaat uit de mededeling van de zogenaamde ‘gemengde’ berichten, zoals
criminaliteit, ‘human interest’, sport enz. De afwezigheid van dit soort informaties,
de sport uitgezonderd, schijnt wel een van de belangrijkste kenmerken te zijn van
de B.R.T.-berichtgeving. Zonder te willen ingaan op het probleem of deze afwezigheid
al dan niet gewettigd is, kan men opmerken dat dit soort berichten van een niet
bijzonder fundamenteel belang is voor de voorlichting van de luisteraar als lid van
de staatsgemeenschap, van een gezin enz. en dat het ontbreken van sensatienieuws
voor de ernst van de radiojournalisten pleit. Toch kan men zich afvragen of het
wellicht niet nuttig zou zijn aan de ‘human interest’-informatie en zelfs aan de
criminaliteitsberichtgeving meei aandacht te besteden, zonder daarom in
wansmakelijke sensatie te vervallen. Dat een bepaalde wijk van een stad blijkbaar
de voorliefde geniet van aanranders en ander gespuis, kan nuttig zijn om uit die
omgeving weg te blijven; dat
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geregeld wagens gestolen worden, kan velen ertoe aanzetten hun wagen te sluiten;
dat juwelierszaken en banken het mikpunt zijn van gangsterbenden, stelt de
eigenaars van zulke instellingen op hun hoede, enz.
De afwezigheid van criminaliteitsberichting mag ons echter niet blind maken voor
het feit dat de B.R.T.-redactie op sommige domeinen ook tegemoetkomt aan de
ontspanningsbehoefte van het publiek, b.v. op het vlak van de sportberichtgeving.
De Ronde van Frankrijk, de nationale voetbalcompetitie, de Europabekerwedstrijden
en dergelijke, kunnen zowel in de radio als in de TV op een grote belangstelling
rekenen. Beide media, maar vooral dan de televisie, besteden bovendien aandacht
aan sommige mondaine gebeurtenissen zoals modeshows en filmfestivals, terwijl
verlovingen en huwelijken van adellijke personen ook een goede beurt plegen te
krijgen. De vraag of deze ‘gemengde’ berichtgeving bij het publiek kan opwegen
tegen de aanzienlijke politieke informatie blijft evenwel gesteld.
Samenvattend komen we tot de overtuiging, dat er voor de radioberichtgeving geen
ideale oplossing bestaat en waarschijnlijk in de toekomst niet kan gevonden worden.
Zij is een sociale factor die ontspruit uit vele sociale krachten en op alle sociale
instellingen invloed heeft. Evenals de filosofie en de geschiedenis er zich bij hebben
neergelegd dat er geen definitieve filosofische en historische waarheid bestaat,
moet men er in berusten dat ook op het vlak van de berichtgeving in het algemeen
en van de radioberichtgeving in het bijzonder een volledige waarheid niet bereikt
kan worden. De fierheid van wijsgeren en historici bestaat er in dat ze onophoudelijk
pogen de overweldigende waarheid meer en meer te exploreren en steeds dichter
te benaderen. In deze geest zullen ook de radiojournalisten zich met alle krachten
inspannen om de objectiviteit steeds dichter te benaderen.
Dergelijke inspanningen kunnen echter niet tot een goed einde worden gebracht
indien de radiojournalisten daartoe niet op een adequate wijze opgeleid worden.
Het streven naar waarheid en oprechtheid vergt niet alleen morele maar ook
intellectuele kwaliteiten. Het is niet voldoende van goede wil te zijn, indien de kennis
ontbreekt nodig om de problemen te beheersen, zodat de journalist door om het
even welke gewiekste overheidszegsman gemakkelijk om de tuin geleid kan worden.
In dit opzicht is het wellicht nuttig er op te wijzen dat niet alleen aan de
taalvaardigheid van de kandidaat-journalisten belang moet worden gehecht, maar
ook aan hun kennis van de communicatiewetenschap en haar problematiek.
Van deze wetenschap mogen de radiojournalisten richtlijnen verwachten voor
een goed deel van de moeilijkheden waarmee zij geconfronteerd worden zoals een
aanvaardbare definitie van de begrippen ‘neutraliteit’ en ‘objectiviteit’, voorschriften
inzake de bronvermelding, inzake de analyse van de nieuwskopij, inzake de
selectiecriteria enz. Zij kan tenslotte ook bijdragen tot het duidelijk stellen van de
wederzijdse rechten en plichten van omroep en overheid om de moeilijkheden en
mogelijkheden van een neutrale en eerlijke berichtgeving beter te leren kennen.
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Kerk in Spanje
Lars Arenberg
‘Bij elk belangrijk keerpunt in de Spaanse geschiedenis is de eerste reactie van de
massa steeds geweest, kerken in brand te steken en priesters te vermoor-den....
Want hoe katholiek hij ook zijn mag, de Spanjaard weet dat de hiërarchie van zijn
kerk de handlanger is van de reactionaire krachten. Instinctief stelt de Kerk zich
altijd aan de kant van de machtigen, instinctief kiest zij partij voor de bezittende,
tegen de uitgebuite klasse. Zij is werkelijk een politieke macht.... De identificatie van
het Franco-regime met het katholicisme is totaal geworden’. Zo schreef nog onlangs
de in Parijse verbanning levende Spaanse romancier Miguel de Castillo. Is dit beeld
juist?
We horen soms wel eens andere geluiden. Priesters in Asturië verklaarden zich
in 1965 openlijk solidair met stakende mijnwerkers en organiseerden kerkelijke
collecten voor het onderhoud van hun gezinnen. Op 30 mei 1960 schreven 339
Baskische priesters een open brief aan de bisschoppen van Vitoria, San Sebas-tian,
Bilbao en Pamplona, waarin zij het ‘gebrek aan vrijheid’ aanklaagden, het ‘willekeurig
optreden van het gerecht en van de staatsveiligheid’ alsmede de ‘misvorming en
valse voorlichting van de publieke opinie’. Drie jaar later, 29 september 1963, namen
de Baskische priesters opnieuw openlijk stelling tegen het politieke regime, ditmaal
in een open brief aan het concilie, waarin ze zich ondermeer beklaagden over de
‘betreurenswaardige gevolgen van het concordaat, dat op 27 augustus 1953 gesloten
werd tussen de Heilige Stoel en de Spaanse staat’. En bij deze berichten kan de
geruchtmakende affaire gevoegd worden van de abt van Montserrat, Dom Escarré,
die in maart 1965 zijn abdij moest verlaten en onder druk van de regering naar Italië
1
trok .
Ook de Castillo constateert dat de Kerk zich inderdaad gedeeltelijk van het regime
begint te distanciëren, maar voor hem is dit slechts opportunisme: ‘Het is immers
in het belang van het katholicisme, dat met het oog op de mogelijke gevolgen van
de identificatie (tussen Kerk en Franco-regime) een groot aantal priesters en enkele
prelaten een meer neutrale houding tegenover de staat in overweging gaan nemen’.
De vraag is echter of deze ‘in overweging genomen neutraliteit’ in feite geen
‘overtuigde stellingname’, of dit ‘opportunisme’ geen evangelische bewustwording
is, zelfs ten koste van de opportuniteit. Elementen

1

lnjormations Catholiques Internationales, april 1965, p. 13.
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voor een antwoord op deze vraag vinden we o.a. in de reactie van de Kerk in Spanje
op het concilie.

De kerk van het regime en de andere kerk
Het voornaamste middel dat het concordaat met de Heilige Stoel de regering in de
hand speelde, is de manier waarop de benoeming van nieuwe bisschoppen en
bisschoppelijke coadjutoren geregeld werd: ‘Bij een vacature van een
aartsbisschoppelijke of bisschoppelijke zetel.... zal de apostolische nuntius zich op
confidentiële wijze met de Spaanse regering in verbinding stellen.... en zodra een
principiële overeenkomst bereikt wordt, de Heilige Stoel een lijst overmaken van
minstens zes geschikte personen. De Heilige Vader zal hieruit drie geschikte namen
kiezen en deze via de apostolische nuntiatuur aan de Spaanse regering overmaken.
Binnen de dertig dagen zal het staatshoofd dan één van deze drie presenteren’
(AAS, XXXIII, pp. 480-481). Dit presentatierecht heeft ertoe geleid, dat alle
bisschoppen die sinds 1941 benoemd zijn, zich tegenover het regime verplicht
2
voelen .
De conservatieve mentaliteit van de overgrote meerderheid der Spaanse
bisschoppen blijkt ondermeer uit enkele recente uitspraken. In een interview met
de Portugese krant A Voz - overgenomen in het grote blad van Barcelona La
Vanguardia Espanola van 15 december 1965 - werd mgr. Morcillo, aartsbisschop
van Madrid, de vraag gesteld: ‘Wat denkt Uwe Excellentie te ondernemen tegenover
het katholieke progressisme, dat volgens het woord van Pater Arrupe het Iberische
schiereiland aan 't binnenstromen is?’ De aartsbisschop antwoordde: ‘Tegenover
het katholieke progressisme een robuust katholicisme stellen, meer verantwoord
en degelijker, aangepast aan de behoeften van deze tijd.... Uitsluitend de hiërarchie,
de katholieke actie en de priesters komt het toe, katholieken te vormen en het
evangelie te preken’. Op de vraag: ‘Wat denkt Uwe Excellentie over schema 13?’,
antwoordde de aartsbisschop: ‘Het is zeer gevaarlijk en men zal het in een slechte
richting proberen uit te buiten’. Op de vraag: ‘Moet ik hieruit afleiden, dat het concilie
naast het goede ook veel verwarring heeft teweeggebracht?’, verklaarde de
aartsbisschop tenslotte: ‘Het gaat ermee als met de Taag. Na uit haar oevers te zijn
getreden en overstromingen te hebben veroorzaakt, zal zij in haar bedding
terugkeren. Zo hopen wij dat na de verwarring alles tot het normale terug zal keren
en dat dan het constructieve werk kan beginnen’. Op 12 december 1965 publiceerde
La Vanguardia Espanola ook een interview met de aartsbisschop van Barcelona.
Op de vraag: ‘Hoeveel priester-arbeiders werken er op dit ogenblik in uw bisdom?’
antwoordde deze: ‘Er zijn er geen en er zullen er nooit komen. De taak van de
priesters is, mij te helpen in ons gezamenlijk apostolaat. Het priesterschap is niet
te verenigen met een optreden als arbeider’.

2

In het Madrileense dagblad ABC verscheen in januari van dit jaar een interview met de
ambassadeur van Spanje bij het Vatikaan, Garrigues, waarin deze toegaf dat in het licht van
de conciliaire decreten het concordaat van 1953 vatbaar is voor herziening. Waarop de
Spaanse minister van Justitie verklaarde, dat het Vatikaan in deze kwestie de eerste stappen
moet doen.
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Wat vele Spaanse katholieken de hiërarchie het meest verwijten, is dat ze ‘zwijgt’:
‘Heeft het episcopaat dan niets te zeggen ten overstaan van zo verschrikkelijke
werkelijkheden?’ zo vraagt een vlugschrift van het clandestiene christelijke
vakverbond, aangesloten bij de internationale confederatie der christelijke vakbonden.
Dit zwijgen viel ondermeer op in twee recente gebeurtenissen in Barcelona, die veel
stof deden opwaaien in het buitenland en waarop we hier even willen ingaan: de
brutale rel die in oktober 1965 ontstond naar aanleiding van twee lezingen van de
Belgische priester Evely en het optreden van de politie, maart 1966, tegen de
studenten die zich in het kapucijnenklooster hadden verschanst.
Op uitnodiging van zeven lekenorganisaties zou Evely, een bekende auteur van
verschillende boeken over spiritualiteit die ook in het Catalaans vertaald zijn, op 26
en 28 oktober 1965 in Barcelona in het ‘Forum Vergès’, de zaal van de universitaire
Mariacongregatie van de jezuïeten, twee lezingen houden, een over ‘de religieuze
crisis in de moderne wereld’ en een over ‘het ongeloof van de gelovige’. Daarna
zou hij spreken in het Joannes XXIII-auditorium van het C.I.C.F. (Instituut voor
vrouwelijke lekenvorming) en in het Groot-Seminarie. Ofschoon juist in die dagen
in Barcelona een nieuw boek van Evely verscheen, voorzien van het imprimatur
van de aartsbisschop, werd zijn optreden in het Groot-Seminarie verboden ‘daar
de Curie van het aartsbisschoppelijk paleis (de aartsbisschop zelf was in Rome) de
doctrine van deze priester als heterodox beschouwt’.
Over de rel die ontstond bij Evely's tweede lezing in het ‘Forum Vergès’ op 28
oktober, vertelt een ooggetuige het volgende: ‘Wanneer de spreker om 8 uur wil
beginnen, komen zeven jonge mannen het podium opgelopen: iedereen moet de
zaal verlaten, de lezing gaat niet door. De microfoon wordt de zaal in gegooid, de
spreker wordt bij de kraag gegrepen en via de coulissen naar een kamertje gebracht,
zijn aantekeningen worden verscheurd en achteraf ontdekt Evely zelfs dat het
manuscript van een nieuwe vertaling van een zijner boeken en zijn reisgeld
verdwenen zijn. Provocateurs schreeuwen door elkaar: “Leve het communisme!
Leve het separatisme! Leve Franco!” Het tumult ontaardt in handtastelijkheden. Een
jezuïet die op het podium verschijnt om tot kalmte te manen, wordt met een
gescheurde toog weer naar beneden gehaald. Al drie keer heeft men de politie
opgebeld; wanneer ze eindelijk komt, worden er slechts drie jonge mannen
meegenomen, buiten de zaal worden ze weer losgelaten. Nadat de politie nog een
tweede keer heeft moeten optreden, kan Evely twintig minuten spreken. Hij spreekt
niet over het aangekondigde onderwerp, maar over “het geduld en de liefde van
Christus”. Bij het verlaten van de zaal delen meisjes een vlugschrift uit met
beledigende aanklachten tegen de Belgische priester. Hij begeeft zich naar het
lokaal van het C.I.C.F., waar hij om half elf moet spreken over “het gebed”. De
organisatrice van de avond, Rosa Escofet, heeft van de politie de verzekering
gekregen dat de ordediensten een uur voor de lezing ter plaatse zullen zijn, maar
als de lezing begint is er geen politie te zien. In de zaal schreeuwen dezelfde jongelui
brutale beledigingen aan het adres van Evely. Weer ontstaat er tumult en zeven
personen
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worden ernstig gewond. Men dringt binnen in de gebouwen van het Instituut, waar
schrijfmachines, telefoonapparaten, stoelen en papieren vernield worden. Ondanks
herhaalde oproepen blijft de politie afwezig. Een politiewagen staat gestationeerd
op 150 meter van het gebouw, maar “we mogen niet tussenbeide komen”. Om elf
uur is alles afgelopen; vijf over elf verschijnt de politie’.
Het blijkt nu dat het gedetailleerde rapport van deze feiten, opgesteld door het
C.I.C.F. en ingediend bij het gerecht, niet tot een proces zal kunnen leiden. De
namen van 25 der onruststokers werden nochtans geïdentificeerd. Zij behoren tot
de meest uiteenlopende organisaties: o.m. een jonge integristengroep onder leiding
van een jezuïet (die loochent iets met deze feiten te maken te hebben) en Carlisten,
rond de extreem-rechtse religieuze tijdschriften Qué pasa? en El Cruzado Espanol
(dit laatste is een van de 28 tijdschriften die onlangs samen een boek tegen het
concilie uitgaven). Dezelfde groepen storen sinds meer dan een jaar ook de lezingen
van Ruiz Jiménez, een van de leken op het concilie, hebben eens een andere
katholieke spreker, Basconte, met bloedend gelaat van het podium gejaagd, en
dreven met geweld de manifestanten uiteen die vreedzaam voor het
aartsbisschoppelijke paleis in Barcelona defileerden om de terugkeer te eisen van
de verbannen Catalaanse abt van Monserrat. Naast deze religieuze fanatici
identificeerde men nog een belangrijke groep van zuiver politieke agitatoren; dezen
traden echter niet in georganiseerd verband op, maar handelden op persoonlijk
initiatief. Het vlugschrift tenslotte dat na Evely's lezing op straat verspreid werd, was
getekend: ‘Burgerlijke Actie’, ‘Christelijk Catalonië’ en ‘Jeugd en Vrijheid’. Het begon
met de woorden: ‘Wacht u voor valse profeten, mensen die tot u komen in
schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.... De kerkelijke overheid
heeft de aan-gekondigde lezingen in het seminarie verboden wegens de
onbetrouwbaarheid van deze Evely.... Het gaat hier om een aanval tegen het
christelijke en katholieke geloof; het geloof van onze vaderen en van ons land,
waarin wij en onze zonen wensen te leven en te sterven, wordt hier geridiculiseerd.
Daarom protesteren wij, als mens en als christen’.
Pas twee dagen later verscheen in alle Spaanse dagbladen een eensluidend kort
berichtje over deze gebeurtenissen; ze werden toegeschreven aan een ‘divergentie
van theologische opinies’. De aartsbisschop betreurde later het geweld, maar
evenzeer de onvoorzichtigheid van hen die een zo verdacht spreker hadden
uitgenodigd. In een korte tekst drukte het C.I.C.F. zijn dank uit ‘aan allen die geholpen
hadden om de rustverstoorders tot de orde te roepen en om de schade te herstellen’.
De kranten die deze tekst opnamen, moesten dit bekopen met stukgegooide ruiten.
Ook in verband met het - door de wet verboden - vrije studentensyndicaat (de
gebeurtenissen van 9 tot 11 maart jl. bij het kapucijnenklooster) ontstond er een
conflict tussen de staat en bepaalde kerkelijke kringen en bleef de hiërarchie eens
te meer zwijgen. De officiële verkiezing voor het studentensyndicaat, waarbij
uitsluitend een door de overheid opgestelde lijst van kandidaten fungeerde, werd
door vele studenten in het belachelijke getrokken (men stemde voor de Cordobés.
Franco enz.); anderen bleven, ondanks het verplich-
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tend karakter van de verkiezing, gewoon weg. Men wilde een vrije
studentenvakvereniging, vrije, door de studenten zelf opgestelde kandidatenlijsten.
Om de universiteit zelf niet in moeilijkheden te brengen, zocht men een plaats van
samenkomst buiten de universiteitsgebouwen. Na een vergeefse poging bij de
jezuïeten, vond men de kapucijnen bereid en werd de vergadering uitgeschreven
voor woensdag 9 maart om vier uur in de zaal ‘Franciscalia’. Behalve studenten uit
twaalf faculteiten was er ook een groep bekende Spaanse intellectuelen en
professoren aanwezig, onder wie de historicus Rubiö, de Catalaanse schrijvers
Espriu en Pere Quart, de schilder Tapiès, professor Sacristan van de economische
faculteit en professor Garcia Calvo, die verleden jaar in Madrid ontslagen werd na
de studentenrellen aldaar, 's Anderendaags bezette de politie de universiteit. De
studenten verschansten zich in het kapucijnenklooster. De politie ging aan de
aartsbisschop de - volgens het concordaat vereiste - toelating vragen om het klooster
binnen te mogen. Het antwoord van de bisschop is niet bekend. Doch na twee
nachten omsingeling drong de politie toch binnen, in het bezit van een document
van het ministerie van Volksgezondheid: het klooster moest geëvacueerd worden
vanwege ‘slechte hygiënische condities’. Radio en T.V. bekritiseerden de kapucijnen
scherp, die het gewaagd hadden ‘jongens en meisjes samen in één lokaal te laten
overnachten, en dat in een huis voor theologie’. Op 13 maart publiceerde La
Vanguardia Espanola een artikel waarin het schandaal van de tabakszwendel van
de Italiaanse kapucijnen scherp aan de kaak werd gesteld (feiten die dateren van
mei 1965 en toen in de gehele Spaanse pers verzwegen werden). Het bisschoppelijk
ordinariaat verbood tenslotte op 12 maart de priesters, in hun zondagshomilie pers
of politie te noemen of ook maar met een woord van de kapucijnenaffaire te gewagen.
De ongeveer dertig intellectuelen en kunstenaars die aan de vergadering in het
kapucijnenklooster hadden deelgenomen, werden veroordeeld tot boeten, gaande
van 25.000 tot 200.000 pesetas. Ook zeven intellectuelen en kunstenaars uit Madrid,
die zich met hun collega's van Barcelona solidair verklaarden, werden tot boeten
veroordeeld. De bisschop van Lerida, mgr. Aurelio del Pino, heeft de jezuïet P.
Gobernet, directeur van de vrouwelijke Mariacongregatie, die een manifest
publiceerde waarin 17 verschillende organisaties van de katholieke actie zich solidair
verklaarden met de houding van de kapucijnen in Barcelona, uit zijn bisdom gewezen.
Op 21 april werd de universiteit van Barcelona voor onbepaalde tijd gesloten.
Ook in andere, reeds lang slepende binnenlandse problemen is de Kerk soms
van nabij betrokken. Zo b.v. in de taalstrijd en de beweging voor politiek separatisme
in Baskenland en Catalonië. De eerste nieuwe bisschopsbenoeming in Spanje sinds
het concilie was die van de hulp-bisschop met recht van opvolging in Barcelona,
mgr. Gonzalez Martin, op 23 februari jl. Deze bisschop kent geen Catalaans, de
taal die gesproken wordt door 65% van de provincie Barcelona. Eén van de talrijke
protestbrieven die de nieuwe bisschop bereikten en die hem aanraadden zijn
benoeming te weigeren, kwam van 23 intellectuelen, die hun ‘respect uitdrukten
voor de persoon van de bisschop’, doch erop wezen dat ze ‘diep ontgoocheld waren
door de benoeming van iemand die de
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complexe sociale werkelijkheid van dit aartsbisdom en bovendien de taal, de
geschiedenis en de cultuur van dit land niet kent. Alle gelovigen die hun hoop gesteld
hadden op de leer van Pacem in Terris over de eerbied voor de culturele
minderheden, zijn hierdoor diep verontrust’.
Waarom en met welke bedoelingen steunt de regering een oud, verstard kerkbeeld
en zet zij zich schrap tegen kerkelijke kringen die - liefst zo vlug mogelijk vernieuwing willen?
Het regime wil de bestaande politieke en sociale structuren blijkbaar zo lang
mogelijk in stand houden, in de overtuiging dat deze de enig mogelijke zijn, wil men
niet in een chaos vervallen. Het kan hierbij voornamelijk steunen op kapitalistische
kringen, op de groot-grondbezitters en die leden van de Kerk die nog steeds
geobsedeerd zijn door wat zij zien als de boeman van de ‘rode’ vervolging. Met
uitzondering van de katholieke Basken, die in de Burgeroorlog aan de andere zijde
vochten, gaan regime en Kerk sedert 1939 hand in hand. Voord voor twee dingen
is het regime beducht: het oude separatisme, dat centrifugaal werkt tegenover de
conservatief-castiliaanse geest, en alles wat in de verste verte zou kunnen herinneren
aan het schrikbeeld van ‘de bloedige sociaal-antiklerikale revolutie’. De oudere
generatie onder de priesters, die de Revolutie hebben meegemaakt en familieleden
en confraters hebben zien vermoorden, zien in het regime nog veelal de bevrijder,
wiens ‘kruistocht’ de Kerk heeft gered. Tegenover dit regime voelen zij zich verplicht

Liberalisering
In het Italiaanse tijdschrift Relazioni verscheen verleden jaar een artikel van een
anoniem Spaans auteur, van wie de redactie verzekerde dat hij een ‘altissi-ma
personalita’ is, die een van de hoogste ambten in Spanje zou bekleden. Hierin lezen
we: ‘Men hoopt nu dat Spanje erin zal slagen stappen te doen in de richting van
grotere politieke vrijheden. Wanneer de overheid niet zelf de weg baant, ontstaat
onvermijdelijk het gevaar dat het volk op eigen hand in beweging komt en in plaats
van een mooie, brede weg zou het dan wel eens een banjir kunnen worden’. Het is
een feit, dat de regering sinds enkele jaren bedacht is op een zekere mate van
liberalisering. De vraag is echter, of dit, zoals Miguel de Castillo zegt, alleen gebeurt
‘omdat het regime zich bedreigd voelt’, ofwel uit overtuiging. De maatregelen die
genomen zijn of overwogen worden om meer vrijheid toe te staan op het gebied
van de informatie, de vakvereniging en de studentenorganisaties, zijn niet veel meer
dan schuchtere pogingen en schijnen inderdaad alleen maar ingegeven te zijn door
een paternalistische vrees.
Er bestaat in Spanje geen vrije publieke opinie. Uit pers, radio, T.V. en officiële
publikaties verneemt men niet, wat er in het volk echt leeft. Van de 14 miljoen
buitenlandse toeristen die Spanje in 1965 hebben bezocht, zullen er wel heel weinig
zijn die iets te zien en te horen hebben gekregen van de Spaanse mens zelf. En
zelfs iemand die er jarenlang heeft verbleven, realiseert zich steeds meer, hoe
riskant het is, een oordeel te vellen over dit veelzijdige volk in
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zijn geheel. Hij moet afgaan op individuele contacten en op buitenlandse publikaties.
De censuur in Spanje is restrictief en niet positief, d.w.z. ze verbiedt alles wat in
strijd is met de ‘openbare zeden’, met regime of met het katholieke geloof, doch in
tegenstelling met wat er b.v. in de communistische staten gebeurt, legt ze niet op
hoe de schrijver wél te schrijven heeft. Wie trekt hier echter de grens? Een feit is,
dat men in de Spaanse dagbladen vele elementaire en belangrijke berichten mist;
dat de berichtgeving in pers en T.V. over de mijnstakingen in Asturië of over de
studentenbetogingen in Madrid en Barcelona b.v. op z'n zachtst gezegd onvolledig
waren. Ook voor de berichten over de Kerk geldt dit. Zeker, kerkelijke publikaties
worden door de staat niet gecensureerd. De vraag is echter of zij niet onder druk
staan en of sommige - ruim vertegenwoordigde - opinies binnen de Kerk aan het
woord kunnen komen. Bisschoppelijke en zelfs pauselijke brieven en encyclieken
worden vaak tendentieus of beslist onvolledig samengevat en geciteerd. Spreekt
een kerkelijk blad vrijuit, dan krijgt het toch last met de censuur. Een onafhankelijk
katholiek maandblad als Cuadernos para el Dialogo heeft dit reeds menigmaal
moeten ervaren; het is verschillende keren gebeurd dat het niet kon verschijnen.
Sinds 9 april is er nu echter een nieuwe wet van kracht. Toen deze verleden jaar
door de minister van informatie, Fraga Iribarne, in de Cortes werd voorgesteld,
waren er 230 amendementen, die de liberaliserende wet ofwel ‘te verregaand’ ofwel
‘niet verregaand genoeg’ vonden. In een lezing voor de bijna voltallige Spaanse
bisschoppenvergadering in Rome (4 november 1965) bejegende Fernando
Martin-Sanchez, de vice-president van de katholieke Spaanse persorganisatie
‘Editorial Catolica’, het ontwerp, op enkele restricties na, positief en lovend. Aan de
hand van een artikel, verschenen in het Spaanse tijdschrift Ecclesia, wees het Franse
3
I.C.I. echter op verschillende zwakke punten, vooral voor de kerkelijke publikaties:
‘De verplichting om tien nummers van elk tijdschrift aan het ministerie van informatie
voor te leggen voor het begin van de verkoop, wat opnieuw preventieve censuur
betekent; beperking van de rechten van de publieke opinie die nooit haar oordeel
mag uitspreken over de bestaande grondwettelijke structuren noch over de
regeringsactiviteiten; te strenge straffen voor al te vaag geformuleerde “delicten”
inzake persvrijheid..’. Op 3 februari 1966 werd het ontwerp door de bevoegde
commissie van de Cortes definitief goedgekeurd met 22 stemmen tegen 5. De wet
kreeg echter een belangrijk slot-amendement: ‘om alle problemen op te lossen, die
de toepassing van deze wet zou kunnen oproepen voor de kerkelijke publikaties,
die onder controle staan van de hiërarchie, zullen de regering en de commissie voor
communicatiemiddelen der bisschoppenconferentie onder elkaar de nodige
schikkingen treffen’. Deze dispositie voorziet ook in een uitzonderingsstatuut voor
publikaties van de Falange, van de staat en van de (officiële) vakbonden.
Ook inzake studenten-verenigingen beweert de staat nu een zekere liberalise-

3
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ring toe te laten, sinds de nieuwe wet van juni 1965 (examentijd, uiteraard slecht
geschikt voor collectieve stellingnamen). Deze wet, die enigszins afgedwongen
werd door de woelige studentenmanifestaties van Madrid in februari 1965, blijkt
echter in feite slechts een vermomming te zijn van de oude bepalingen: alleen de
staat houdt het recht om een officieel studenten-syndicaat op te richten. Vandaar
de reeds vermelde reactie van de studenten in Barcelona. Wil dit syndicaat werken,
dan zal dat vooralsnog clandestien moeten gebeuren. Maar het kan voortaan rekenen
op de - bijna onverwacht sterke - steun van de publieke opinie. De eisen van de
studenten zijn overigens ‘helemaal niet radicaal, ook als ze misschien een regering
die haar vaste posities niet prijs wil geven, als zodanig voorkomen. Zij willen wat
4
alle andere Europese studenten al heel lang verkregen hebben’ .
Men kan hier nog het door de staat georganiseerde eenheidsvakverbond der
Spaanse arbeiders vermelden. Wie Madrid bezocht heeft, kent het gigantische
gebouw van deze organisatie vlak tegenover het Prado-museum. Verdedigt het
echt de belangen van de Spaanse arbeiders? Er bestaan in ieder geval
half-clandestiene en streng in de gaten gehouden - zo niet vervolgde nevenorganisaties. Zo bijvoorbeeld de Hogar Obrero Action Catolica, die een
christelijk vakverbond tracht op te bouwen. Vanuit het buitenland werkt nog altijd sinds de verbanning na de burgeroorlog - de Confederacion Nacio-nal del Trabajo,
die Golo Mann, de Duitse historicus, nochtans ‘anachronistisch, grotesk en
negentiende-eeuws’ noemt. Deze Duitse professor publiceerde op 28 januari en 11
februari in het liberale weekblad Die Zeit twee nogal opzienbarende, heel positieve
artikelen over Spanje. Doch wat moeten wij van zijn oordeel denken wanneer hij
uitgaat van de liberale distinctie: ‘Het is eenvoudigweg verkeerd te beweren dat de
Spaanse staat de arbeiders vijandig gezind is. De staat is enkel gekant tegen de
politieke macht van de arbeiders’.

Evangelische vernieuwing
Leeft er in Spanje ook een echt evangelisch christendom, dat zich ernstig probeert
te ontwikkelen in de richting van de verhouding kerk en wereld zoals die op het
Concilie in aanzet gegeven is? En zo ja, zijn dit meer dan sporadische verschijnselen:
ideeën en acties die steunen op grote lagen van het Spaanse volk? Wij menen van
wel.
De evangelische vernieuwing wordt vooral gedragen door de generatie die de
revolutie niet meer gekend heeft of deze wrede nachtmerrie tenminste zonder al te
grote trauma's te boven is gekomen. ‘De jongere clerus en de kloosterlingen beneden
de vijftig jaar hebben een meer open kijk, zijn minder politiek en zuiverder religieus....
De jezuïeten, die vijftien jaar geleden een uiterst conservatieve kracht
vertegenwoordigden, zijn thans verdeeld tussen de ouderen die willen voortdoen
als vroeger, en de jongeren, die te midden van de hedendaagse wereld hun plaats
verlangen in te nemen en haar problemen aan
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te gaan. Onder deze laatsten zijn er velen die een grondige interesse tonen voor
sociaal-economische problemen... In zekere mate heeft de grote politiek van het
“Opus Dei” aan menig jezuïet het verlangen gegeven de reactionaire banier te
strijken en er wat meer te gaan uitzien als zijn Amerikaanse, Engelse of Franse
confraters... Welhaast iedereen in Spanje staat geestdriftig open voor geestelijken
die zich van de politieke medefactoren bewust zijn, en hun krachten wijden aan de
huidige moderne samenleving’. Dit schreef een Spaans katholiek intellectueel nu
5
reeds zes jaar geleden in De Maand . Sindsdien heeft deze ontwikkeling zich nog
veel sterker doorgezet. Zeer hoog is het aantal Spaanse priesters en vooral
jezuïeten-studenten die in het buitenland (West-Europa en de Verenigde Staten)
studeren en gewijd worden. Vooral de invloed van Frankrijk doet zich - vaak nogal
eenzijdig - in deze jonge kerkelijke kringen gelden. Zelfs met het apostolaat van de
priester-arbeiders werd op verschillende plaatsen in stilte begonnen. Toen in het
industrie-centrum Bilbao een jezuïet priester-arbeider door zijn overste teruggeroepen
werd, dreigden elf van zijn jonge confraters de orde te verlaten. De priester werkt
thans nog steeds in de fabriek. In de arbeiderswijken van Madrid en Barcelona
wonen verschillende jonge priesters tussen de mensen en doen er wijkwerk. In een
rapport, opgesteld door een vijftiental jonge jezuïeten die tijdens de vakantie in de
fabrieken of op vrachtschepen werken, lezen we over de ‘wijze om naar onze
broeders te gaan’: ‘wij willen geen militanten zijn, en nog veel minder iets gaan
organiseren. Opbouwen en organiseren kunnen zich immers moeilijk los-maken
van uiterlijk machtsvertoon. Het doel dat we nastreven is ongeveer dit: wij willen
priesters zijn die God tegenwoordig willen stellen in de arbeiderswereld en getuigen
voor een kerkbeeld dat ook voor arbeiders toegankelijk is. Daarom willen wij onder
hen leven, hun problemen en zorgen delen’.
Op 16 maart 11. hebben 72 aalmoezeniers van de katholieke sociale beweging
Vanguardia Obrera een gezamenlijke verklaring geadresseerd aan Mgr. Guerra
Campos, secretaris van de Spaanse bisschoppenconferentie. Deze verklaring
onderzoekt in het licht van het concilie drie belangrijke punten van het heden-daagse
leven in Spanje: de problemen van de vakbonden, van de politieke toestand en van
de industriële ondernemingen. Hierin leest men onder meer: ‘Het actuele politieke
regime waarborgt helemaal geen vrijheid van meningsuiting, noch van vereniging....
De staat controleert en dirigeert alle informatiemiddelen en tracht zijn eigen politieke
ideeën op te dringen.... De beper-king van zulke fundamentele rechten blijft geen
6
uitzonderingsgeval, maar wordt beschouwd als een permanente legale toestand...’ .
Het tijdschrift Esta Hora, in december 1964 gesticht door de aartsbisschop van
Oviedo, zag reeds zijn eerste nummer door de staat in beslag genomen. Het bevatte
een artikel getiteld Dialoog voor de Coëxistentie, waarin de rechten verdedigd werden
van de driehonderd metaalarbeiders uit Asturië die ontslagen werden na een staking.
De aartsbisschop zelf protesteerde heftig tegen de censuur die ‘indruist tegen het
concordaat’.

5
6
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Cf. Le Monde, 17 maart 1966.
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Verschillende bisschoppen zetten zelf openlijk de sociale verantwoordelijkheid en
de leer van de Kerk uiteen. We vermelden slechts Mgr. Gonzalez Moralejo's El
Momento Social en Espana en Mgr. Morcillo's Cristo en la fdbrica. Deze laatste
verklaarde op 24 januari jl. voor de radio: ‘Ongetwijfeld is het eerste probleem voor
de Kerk in Spanje thans de evangelisatie en de sociaal-economische bevordering
van de industrie-arbeiders, alsook de vorming en de promotie van de landarbeiders’.
Mgr. Mauro Rubio sprak zich op 9 februari uit voor een ‘gedepolitiseerde godsdienst,
vrij van elke gebondenheid aan niet-strikt en niet-direct religieuze structuren’, en
voor een ‘echt geïncarneerde godsdienstzin’. Het voornaamste in deze boodschap
leest men wel tussen de regels in.
Mgr. Pierre Jobit constateert in zijn boek UEglise d'Espagne à l'heure du concile:
‘Op sociaal plan blijken de katholieke arbeidersorganisaties K.A.J. en H.O.A.C.
werkelijk een avant-garde positie in te nemen, onder meer in de recente sociale
confheten van Asturië en Leön’.
Een echt frisse wind waait tenslotte uit het reeds vernoemde tijdschrift Cuader-nos
para el Dialogo, dat ontstaan is uit een aanvankelijk bescheiden studentenblad.
Hierin komt een katholicisme aan het woord dat op het niveau staat van het concilie.
Op cultureel vlak publiceert dit blad ook bijdragen van bannelingen, zoals b.v.
Salvador de Madariaga. Het blad is volledig in handen van leken, ofschoon ook
priesters - evenals buitenlandse theologen en sociologen - eraan meewerken.
De Kerk in Spanje ‘leeft’. Ondanks het feit dat, zoals in dit artikel besproken is,
de hiërarchie in Spanje nog maar heel moeilijk in beweging komt, valt er in alle lagen
van de bevolking een wil tot vernieuwing te constateren die niet meer weg te denken
en niet meer tegen te houden is.
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Het jezuïetenverbod in Zwitserland
M. Dierickx S.J.
Een paar maanden geleden verschenen in onze kranten artikelen over een mogelijke
opheffing van het ‘Jesuitenverbot’ in Zwitserland. In de Zwitserse kranten en
tijdschriften kon men de laatste twee jaren herhaaldelijk artikelen hierover lezen en
het ziet er naar uit dat misschien nog dit jaar de Zwitsers worden opgeroepen om
zich uit te spreken over deze kwestie.
Waarover gaat het? Art. 51 van de Zwitserse Grondwet luidt als volgt: ‘De
jezuïetenorde en de bij haar aangesloten genootschappen mogen in geen deel van
Zwitserland opname vinden, en hun leden is elke activiteit in kerk en school verboden.
Dit verbod kan door een Bondsbesluit ook tot andere geestelijke Orden uitgebreid
worden, wier werkzaamheid staatsgevaarlijk is of de vrede der confessies stoort’.
Art. 52: ‘De oprichting van nieuwe of het herstel van opgeheven kloosters of van
1
religieuze Orden is ongeoorloofd’ .
Men wrijft zich even de ogen uit als men bedenkt dat dergelijke artikelen
voorkomen in de Grondwet van de oudste democratische staat van Europa en van
de hele wereld. Sinds het Noorse Storting, na het schandaal Roos, op 1 november
1956 met 111 stemmen tegen 31 paragraaf 2 van de grondwet: ‘jezuïeten worden
niet toegelaten’ heeft geschrapt, geniet Zwitserland de twijfelachtige eer, de enige
democratische staat ter wereld te zijn die nog steeds uitzonderingswetten tegen
jezuïeten en andere religieuzen handhaaft. Daardoor kan Zwitserland de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van de U.N.O. (1948) en De Conventie
van de Mensenrechten van de Raad van Europa (1950) niet ondertekenen. Men
vraagt zich onwillekeurig af: wat hebben die onverlaten van jezuïeten toch misdreven
2
om een dergelijke wet van de democratische Zwitsers uit te lokken? .

Historische oorsprong van het jezuïetenverbod
Na de Franse revolutie vormden de vrijgeworden 22 Zwitserse kantons in 1815 een
losse Statenbond: de kantons genoten een grote zelfstandigheid, en de

1

2

Art. 51: ‘Der Orden der Jesuiten und die ihm affiliierten Gesellschaften dürfen in keinem Teile
der Schweiz Aufnahme finden, und es ist ihren Gliedern jede Wirksamkeit in Kirche und
Schule untersagt. Dieses Verbot kann durch Bundesbeschluss auch auf andere geistliche
Orden ausgedehnt werden, deren Wirksamkeit staatsgefahrlich ist oder den Frieden der
Konfessionen stort’.
Art. 52: ‘Die Errichtung neuer und die Wiederherstellung aufgehobener Klöster oder reli-giöser
Orden ist unzulassig’.
Vroeger hebben wij reeds uitvoeriger over deze kwestie geschreven: De jezuïetenkwestie in
Zwitserland, in Streven, juni 1955, pp. 206-212.
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centrale regering, de Tagsatzung, stond enkel in voor de vrede tussen de kantons
en voor de betrekkingen met het buitenland. De Grondwet verbood de kantons
onderlinge verdragen te sluiten en waarborgde uitdrukkelijk het bezit van kerkelijke
goederen door kloosters.
Na het revolutiejaar 1830 namen in verscheidene landen van West-Europa een
deel der Liberalen een meer linkse en antiklerikale koers; men noemde ze meestal
Radicalen. De andere Liberalen en de Conservatieven waren politiek en
religieus-kerkelijk meer tolerant. In Zwitserland wisten de revolutionaire Radicalen
in verscheidene kantons de macht te veroveren. Zo sloten in 1834 zeven kantons,
waaronder Luzern en Aargau, het Siebner Konkordat, waarbij zich later nog Zürich
aansloot: in de 14 Badener Artikel besloten zij de Katholieke Kerk onder curatele
te stellen en zij verplichtten zich, elkaar te steunen bij hun kerkelijke politiek. Dit was
uitdrukkelijk tegen de Grondwet, maar de Tagsatzung moest lijdelijk toezien.
In de volgende jaren nam de invloed van de Radicalen in verscheidene kantons
gaandeweg toe. In Zürich protesteerde echter het kerkelijk-conservatieve boerenvolk
toen de kantonale regering in 1839 de leerstoel van theologie aan de universiteit
aan de ‘Christusloochenaar’ Dr. David Strauss toevertrouwde. De landlieden hepen
te wapen en dwongen de kantonale regering Strauss af te danken. Deze ‘Züri-Putsch’
bracht echter een lawine in beweging, die weldra de jezuïeten mee zou sleuren.
Hoe scherp de partijen daarna tegenover elkaar stonden, bleek toen in 1841 het
kanton Aargau, met de hulp van troepen uit Bern en Basel, beslag legde op de
kloosters. Toen de Tagsatzung tegen deze schending van de Grondwet protesteerde,
schonk Aargau vier vrouwenkloosters terug, maar meer ook niet. Deze
kloostervervolging verwekte in die tijd heftige beroering in en buiten Zwitserland.
In mei 1844 leden de Radicalen in Wallis een gevoelig échec, wat de woede van
de Zwitserse Radicalen opwekte. Augustin Keiler - om redenen die wij hier niet
kunnen uiteenzetten - zag in alles de hand der jezuïeten en wilde deze uit Zwitserland
verbannen zien. Hij kon er het kanton Aargau toe brengen bij de regering een
ontwerp in te dienen ‘dass der Jesuitenorden in der Schweiz von Bundes wegen
aufgehoben und ausgewiesen werde’. Maar in Wallis wist men niets van een actie
der jezuïeten bij de Walliser burgeroorlog. Kunstmatig werd een hele hetze tegen
de jezuïeten op touw gezet. Toch verwierp het kanton Zürich met 97 tegen 78
stemmen het voorstel van Aargau. Toen in de zomer van 1844 de Tagsatzung
samenkwam, stelde Zürich voor, op het voorstel van Aargau niet in te gaan, en met
17 hele en 2 halve stemmen verwierp de Tagsatzung een gewelddadig optreden
tegen de jezuïeten. In het kanton Luzern waren intussen de Conservatieven aan
het bewind gekomen. Om de ondermijnende invloed van de Aufklarung en van het
rationalisme der Liberalen bij de priesteropleiding tegen te gaan, besloten zij zeven
jezuïeten te vragen voor de theologische faculteit van Luzern. Jezuïeten hadden in
Luzern gewerkt van 1574 tot aan de opheffing der Orde in 1773, en zij werkten ook
in vier andere Zwitserse kantons; het leek dus een doodgewone
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zaak nu ook jezuïeten naar Luzern te roepen. De regering van Luzern en de
provinciaal der jezuïeten sloten op 24 oktober 1844 een overeenkomst, die door de
Grote Raad met 70 stemmen tegen 24, en door het volk met 18.246 stemmen tegen
7.985 werd goedgekeurd. Zuiver juridisch had Luzern het volle recht zo te handelen,
maar tactisch was het een grote fout in een zo roerige tijd, niettegenstaande het
verzet der Radicalen en de antipathieën der protestanten tegen de jezuïeten, dezen
naar Luzern te roepen. Trouwens Strobel heeft afdoend aangetoond, dat de Generaal
der jezuïeten, de Amsterdammer Jan Roothaan, zich zo lang mogelijk verzette en
schreef dat de beslissing van Luzern, op aandringen van het Vaticaan ‘ohne uns
3
und trotz uns’ genomen was .
De antiklerikale Radicalen van de omliggende kantons protesteerden heftig en
organiseerden op 8 december 1844 een expeditie van vrijkorpsen tegen Luzern,
die mislukte. De Tagsatzung verbood op 20 maart 1845 militaire expedities van
kantons tegen kantons, wat niet belette dat elf dagen later een tweede expeditie
van vrijkorpsen tegen Luzern optrok, maar weer werd verslagen. Zo kwamen in de
zomer van 1845 zeven jezuïeten in alle stilte naar Luzern en werden bij het begin
van het academisch jaar plechtig geïnstalleerd.
De zeven katholieke kantons hadden echter schrik gekregen voor de militaire
actie der vrijkorpsen van de Radicalen, en sloten einde 1845 een eigen bond, weldra
bekend als Sonderbund. Dit was echter tegen de Grondwet en ‘eine politische
Dummheit ersten Ranges’. Men vermoedde dat de jezuïeten hiertoe hadden
aangezet, maar Strobel heeft aangetoond dat zij er zich buiten hielden. De
Tagsatzung greep echter in: met de stemming van de 12 radicale kantons beval de
centrale regering de Sonderbund op te heffen, wat haar volle recht was, en de
jezuïeten uit te wijzen, waartoe zij niet bevoegd was. Nog wilden de zeven katholieke
kantons een compromis-oplossing vinden, maar de Radicalen waren tot geen
compromis bereid. Nu ging het hard tegen hard. Einde 1847 brak de
Sonderbundsoorlog uit en in minder dan één maand werden de katholieke kantons
verslagen.
De Radicalen profiteerden van hun overwinning en brachten overal hun eigen
mannen op het kussen. De losse Zwitserse Statenbond werd vervangen door een
4
sterker gecentraliseerde Bondsstaat . In de nieuwe Bundesverfassung of Grondwet
van 1848 werd - naar men onlangs heeft kunnen aantonen - eer toevallig een artikel
opgenomen: ‘De jezuïetenorde en de bij haar aangesloten genootschappen mogen
in geen deel van Zwitserland opname vinden’. Het

3

4

F. Strobel, Die Jesuiten und die Schweiz im XIX. Jahrhundert. Ein Beitrag zur
Entste-hungsgeschichte des Schweizerischen Bundesstaates. Olten-Freiburg i.B., s.d. (1954).
In deze grondige studie van bijna 500 bladzijden tekst, waarbij dan nog eens 762 grotendeels
onbekende documenten worden gepubliceerd, werpt de auteur een heel nieuw licht op deze
bewogen jaren van de Zwitserse geschiedenis.
De Nationalrat, Nationale Raad, een soort Tweede Kamer, bestaat uit afgevaardigden pro
rata van één gekozene per 22.000 inwoners; de St'dnderat, Stendenraad, een soort Eerste
Kamer of Senaat, bestaat uit twee afgevaardigden van elk der 22 kantons. De twee samen
vormen de Bundesversammlung, Bondsvergadering. De Bundesrat, Bondsraad, een soort
ministerraad, is belast met het bestuur, en bestaat uit zeven leden, waarvan een voor één
jaar de functie van Voorzitter uitoefent.
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ging echter de Radicalen niet zozeer om de jezuïeten, maar zij wilden de hele
Katholieke Kerk treffen: tussen 1847 en 1874 werden niet minder dan 39 kloosters
of huizen van religieuzen opgeheven, waaronder jezuïetenhuizen.
De antiklerikale storm was na 1848 allerminst gaan liggen. Het uitvaardigen door
Paus Pius IX van de ongelukkige Syllabus in 1864, voor de Liberalen een afwijzing
van heel de moderne cultuur, en het uitroepen van de pauselijke onfeilbaarheid op
het concilie van het Vaticaan in 1870 wekten bij de Zwitserse liberalen en
protestanten het heftigste verzet. Anderzijds sloeg de Duitse Kulturkampf, welke
Bismarck in het Duitse Keizerrijk ontketend had, naar Zwitserland over. Bij een
herziening van de Grondwet in 1874 werd het Jesuitenverbot tot andere religieuze
orden uitgebreid. Zo ontstonden de artikels 51 en 52 van de Bundesverfassung, die
wij boven citeerden.

Naar een opheffing van de uitzonderingsmaatregelen?
Tot 1914 toe bleef de koers van de Zwitserse Bondsregering pal antiklerikaal gericht.
Toen verloren de Radicalen de absolute meerderheid in de Bondsraad. De mentaliteit
in Zwitserland evolueerde echter uiterst traag. De Zwitsers, ingesloten binnen hun
bergen, met een uitgesproken kantonale geest en een federatieve staatsstructuur,
zijn buiten de twee wereldoorlogen gebleven en meteen buiten de grote
gedachtenstromingen. Zo komt het dat zij in hun politieke en religieuze opvattingen
nog restanten vertonen van de negentiende eeuw, om niet hoger op te klimmen.
Wel is de interpretatie van de twee discriminerende grondwetsartikelen soepeler
geworden. Zo konden talrijke Zwitserse jezuïeten, toen de nazi-vervolging in
Duitsland en Oostenrijk hen daar verdreef, naar hun vaderland terugkeren. Sindsdien
hebben de jezuïeten zich in Zwitserland kunnen ontwikkelen en vormen met 181
leden een afzonderlijke viceprovincie onder een eigen provinciaal. Het blijft hun
evenwel verboden parochies of openbare kerken te bedienen of eigen scholen te
openen. Het is hun ook verboden voor de radio te spreken, of te preken in kerken
en zelfs in de open lucht. Een jezuïet mag geen docent zijn aan een universiteit of
leraar aan een katholieke school. Hij mag echter wel aan wetenschappelijk werk
doen en wetenschappelijke (geen theologische!) voordrachten houden; hij mag
boeken en tijdschriften uitgeven, aan het hoofd staan van verenigingen en geestelijke
leider zijn van studenten, al is dit laatste reeds een grensgeval. Met deze casuïstiek
trachten de Zwitsers hun geweten te paaien voor het niet naleven van de Rechten
van de Mens, maar meteen zijn de Zwitserse jezuïeten overgeleverd aan de willekeur
van staats-ambtenaren.
Na de laatste oorlog zijn dan ook herhaaldelijk stemmen opgegaan om aan deze
discriminatie een einde te stellen. Zo verklaarde de kantonale regering van Zürich
(waar slechts 24% katholieken zijn) in 1953 dat de jezuïetenorde niet gesticht is om
het protestantisme te bestrijden, en dat haar schuld in de Sonderbundsoorlog
minstens een omstreden vraag is. Zij heeft de 18 jezuïeten die te Zürich verblijven,
zeven jaar lang in het oog laten houden, en het is gebleken dat zij geen
staatsvijanden of vredeverstoorders zijn.
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Op 24 juni 1954 heeft von Moos bij de Stendenraad een motie ingediend, mede
ondertekend door de hele Conservatieve fractie van de Bondsvergadering: ‘De
grondwet bevat bepalingen die met de vrijheidsbeginselen van de Zwitserse
democratie in tegenspraak zijn en een uitzonderingsrecht scheppen. Als zakelijk
niet gerechtvaardigd uitzonderingsrecht moeten vooral de artikelen 51 en 52 van
de grondwet worden beschouwd. De Bondsraad wordt derhalve uitgenodigd een
ontwerp tot gedeeltelijke herziening van de grondwet uit te brengen met het voorstel
tot opheffing van de artikelen 51 en 52’. Feldmann, een protestants lid van de
Bondsraad, had zich voor de zaak ingezet, maar zijn onverwacht overlijden heeft
de zaak toen op de lange baan doen schuiven. De laatste jaren schijnt er weer schot
in de zaak te komen. In Der Samann, het maandblad van de Reformierte
Landeskirche van Bern, schreef in augustus 1964 Curt Diem dat de Katholieke Kerk
eerst haar wetgeving betreffende de gemengde huwelijken moet wijzigen, eer de
Zwitsers er aan kunnen denken het Jesuitenartikel af te schaffen.
In het septembernummer van hetzelfde tijdschrift antwoordde echter
Oberstcorpscommandant Alfred Ernst: ‘Het jezuïetenverbod berust op
beschuldigingen die historisch niet gefundeerd zijn. Er ontbreekt elk bewijs voor dat
de jezuïeten ten tijde van de Sonderbundsoorlog het politiek conflict zouden hebben
verscherpt. (...) Verder is te overwegen dat de moraal van de jezuïeten dezelfde is
als de door de Kerk erkende moraal. Wie een verbod van jezuïeten voorstaat, zou
bijgevolg logischerwijze de activiteit van de hele katholieke clerus moeten willen
verbieden. Heden ten dage behoren de jezuïeten tot de meest overtuigde verdedigers
van een vrijheidslievende, tolerante en sociaal tegemoetkomende richting binnen
de Katholieke Kerk. De jezuïeten R. Mayer en A. Delp stonden schouder aan
schouder met evangelische christenen in de strijd tegen het nationaal-socialisme
5
en hebben hun dappere houding met de dood betaald. Kardinaal Bea is jezuïet’ .
In dezelfde maand september 1964 hield Dr. Caratsch een opiniepeiling en stuurde
naar 180 persoonlijkheden van uiteenlopende richting, waaronder een derde
katholieken, zes vragen betreffende artikelen van de grondwet. Van de 96
binnengekomen antwoorden spraken zich 77 uit voor het afschaffen van het
Jesuitenverbot, 12 voor het handhaven en 7 aarzelden. Kenners van de Zwitserse
toestanden merken hierbij op dat deze steekproef een te gunstige indruk voor de
houding der Zwitsers wekt.
De aandacht, ook van de internationale pers, werd getrokken door de
Girenbad-Tagung van de vrijzinnige partij van het kanton Zürich op 9 en 10 oktober

5

‘Das Jesuitenverbot beruht auf Anschuldigungen, die historisch nicht belegt sind. Es fehlt
jeder Beweis dafür, dass die Jesuiten zur Zeit des Sonderbundes den politischen Konflikt
verscharft hatten. (....) Im übrigen ist zu bedenken, dass die Moral der Jesuiten mit der von
der katholischen Kirche anerkannten Moral identisch ist. Wer ein Verbot der Jesuiten
befürwortet, müsste also logischerweise das Wirken des gesamten katholischen Klems
verbieten wollen. Heute gehören die Jesuiten zu den entschiedensten Vertretern einer
freiheit-lichen, toleranten und sozial aufgeschlossenen Richtung innerhalb der katholischen
Kirche. Jesuiten R. Mayer und A. Delp standen Schulter an Schulter mit evangelischen
Christen im Kampfe gegen den Nationalsozialismus und haben ihre tapfere Haltung mit dem
Leben bezahlt. Kardinal Bea ist Jesuit’.
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1965. Liberale sprekers wezen erop dat de opname van de artikels 51 en 52 in de
toenmalige tijd te rechtvaardigen was, toen de staat nog moest gevestigd worden
en de Katholieke Kerk zulk een intolerante houding aannam. Nu echter zijn deze
artikelen niet alleen overbodig omdat de godsdienst- en gewetensvrijheid door
andere artikelen voldoende zijn gewaarborgd, maar ook omdat zij in tegenspraak
zijn met de Europese Conventie van 1950 ter bescherming van de Mensenrechten.
Het stoot immers tegen de borst dat een groep medeburgers, die zich loyaal
tegenover hun vaderland gedragen en hun volk met pastorale en theologische arbeid
dienen, op grond van politieke bereke-ningen en noodzakelijke maatregelen die
aan andere tijden beantwoordden, alleen omwille van deze geschiedenis, in hun
religieuze vrijheid beperkt wordt. Ook stelde het congres ten gerieve van de
vrijzinnige partij van Zwitserland de thesis op dat het behoud van de artikelen 51
en 52 van de Grondwet, ‘die zich richten tegen afzonderlijke organisaties en leden
van de Katholieke Kerk, van vrijzinnig standpunt uit niet meer gerechtvaardigd kan
worden’. Maar het congres drong er ook op aan dat de Katholieke Kerk haar houding
inzake de scholen en de gemengde huwelijken zou herzien om een psychologisch
gunstig klimaat te wekken.
Op 12 oktober 1965 vroeg het Stenderaadslid Dr. A. Lusser namens de
conservatief -christelijk-sociale fractie van de Bondsvergadering hoever het stond
met het vooronderzoek dat in de zomer van 1955 het Bondsraadslid Feldmann op
de motie von Moos had beloofd. Op 14 december daarop antwoordde F.T. Wahlen,
Bondsraadslid, dus minister van de regering, dat de tien jaren die sinds de motie
von Moos verstreken waren, zeker tot opheldering van de kwestie hadden
bijgedragen. ‘De verstandhouding tussen de confessies heeft zich zienderogen
verdiept. Door het werken en het voorbeeld van paus Joan-nes XXIII, wiens invloed
zich tot op de laatste sessie van het concilie liet voelen, zijn menige spanningen
opgeheven en misverstanden opgeklaard’. Prof. Dr. Werner Kagi heeft een uitvoerig
onderzoek van de hele kwestie ingesteld en daaruit blijkt ‘dat het Zwitserse volk nog
psychologisch moet ingelicht worden, vooraleer wij de afschaffing van die
uitzonderingswetten aan een volksstemming kunnen onderwerpen, want een afwijzing
zou fataal zijn. Anderzijds is de Bondsraad van mening dat Zwitserland de Europese
Conventie ter bescherming van de Mensenrechten moet ondertekenen, maar eerst
moeten twee punten in onze Grondwet gewijzigd worden: die over het
vrouwenstemrecht en de uitzonderingsartikelen’. Dan maakte minister Wahlen een
toespeling op hetgeen in Noorwegen was gebeurd en op de algemene overtuiging
van de Noren ‘dat het jezuïetenverbod volledig voorbij gestreefd was en met de
grondprincipes van een moderne rechtsstaat niet te verenigen is. De Bondsraad is
overtuigd dat zich ook bij ons die opvatting zal doorzetten’. En tot slot liet minister
Wahlen horen dat wellicht nog in de loop van 1966 de kwestie zowel aan de
Bondsvergadering als aan het Zwitserse volk voorgelegd zou worden. Einde 1965
is evenwel minister Wahlen uit de regering getreden, zodat een andere minister met
de uitzonderingsartikelen werd belast. Dit kan wel enige vertraging meebrengen
voor het herzien der Zwitserse Grondwet.
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Labyrint - een soort opera
Reinbert de Leeuw

Zelden is er in Nederland een culturele opschudding geweest als in de afgelopen
twee jaar over Labyrint - een soort opera, een ‘totaal theater’ - werk ontstaan uit de
samenwerking van Peter Schat (muziek), Lodewijk de Boer (tekst), Koert Stuyf
(choreografie), en Albert Seelen (film), Gérard van den Eeren-beemt
(costuum-ontwerp), Aldo van Eyck (décor), Peter Oosthoek (regie). Des te
opmerkelijker omdat deze deining niet een gevolg was van de (mogelijk choquerende)
opvoering van het werk zelf, maar over de vraag of het werk wel of niet opgevoerd
moest worden. In verschillende kranten en weekbladen was onder meer door
artikelen van de componist Peter Schat zelf al de nodige belangstelling voor de
ambitieuze opzet van het project gewekt, maar de bom van de publiciteit barstte
pas volledig nadat het Labyrint-team in verschillende bladen een kroniek over
anderhalf jaar onderhandelen met het Holland Festival over een mogelijke opvoering
en de uiteindelijk negatieve beslissing van het Holland Festival gepubliceerd had.
Ingezonden stukken, vragen in de gemeenteraad van Amsterdam en in de Tweede
Kamer zorgden ervoor dat iedereen zijn mening over het controversiële theaterwerk
had vóórdat de partituur en de tekst überhaupt uitgegeven waren. Het ingewikkelde
spel van mede- en tegenwerking is uiteindelijk beslist ten gunste van een opvoering,
die dit jaar in het kader van het Holland Festival en onder auspiciën van de
vernieuwde Nederlandse Opera zal plaatsvinden, dankzij vooral de stimulerende
medewerking van Maurice Huisman, nieuwe directeur van de Nederlandse Opera,
en Jaap den Daas, nieuwe intendant van de Holland Festival.
Het is uiteraard niet juist dat uitsluitend cultuurpolitieke manipulaties met alle
publiciteit vandien de reden van de nu tot stand komende opvoering zijn. Een door
de groep van Koert Stuyf in Amsterdam gegeven balletvoorstelling, waarmee Koert
Stuyf zich na zijn in de V.S. opgedane ervaringen presenteerde, lokte door de
aansluiting die hij vond bij de ideeën van onder meer Merce Cunningham hevige
discussies uit; twee vooral aan Pinter verwante toneelstukken van Lodewijk de Boer,
eveneens in Amsterdam opgevoerd, vestigden al de aandacht op deze
musicus-toneelschrijver (de Boer is altist in het Concertge-bouworkest). Maar de
meest controversiële figuur uit het team is de auctor

*

Dit artikel is begin mei in het Engels verschenen in Delta, spring/summer 1966, pp. 70-86.
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intellectualis en initiatiefnemer van het hele project, de componist Peter Schat. Peter
Schat behoorde, voordat hij bij Matyas Seiber en daarna bij Pierre Bou-lez zijn studie
voltooide tot de leerlingen van de componist Kees van Baaren, directeur van het
Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage. Van Baaren is sinds ongeveer 10 jaar
het centrum van vrijwel de gehele jonge componisten-generatie, zoals de leraar van
Van Baaren, Willem Pijper, dat in de twintiger en dertiger jaren was. In tegenstelling
tot de meeste andere leerlingen van Pijper, die bleven vasthouden aan de principes
en de techniek van hun leraar, vond Van Baaren aansluiting bij de latere
dodecafonische en seriële ontwikkelingen. Dit gecombineerd met zijn didactische
gaven maakte hem tot de mentor van de jonge componistengeneratie, waarvan
Peter Schat al spoedig de meest op de voorgrond tredende was. Door een aantal
opvallende successen, niet alleen in Nederland maar ook bijvoorbeeld in
Donaueschingen, op het ISCM-festival te Keulen (1960), op de Domaine Musicale
te Parijs, werd Schat de experimentele knuppel in het gezapige Nederlandse
hoenderhok. Peter Schat's bezig-zijn met theater komt reeds in verschillende
vroegere werken aan de orde (Signalement voor 6 slagwerkers en 3 contrabassen,
Improvisations and Symphonies voor blaaskwintet, Sextet voor 3 musici en 3 acteurs,
werken waarin van de musici bepaalde theatrale acties geëist worden). Bovendien
heeft hij zich enige tijd met een groep acteurs, componisten en musici beziggehouden
met muzikaal theater, genaamd MES (Mood Engineering Society), vergelijkbaar
met Stock-hausen's activiteiten op dit gebied in Duitsland.
De meer-dimensionaliteit van het totale theater wordt in Labyrint bewerkstelligd door
de verzelfstandiging van de diverse onderdelen. Iedere ‘laag’ van het werk: de
muziek, toneelspel, film, dans, decor kent zijn eigen onafhankelijke ontwikkeling. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld het Gesamt-kunstwerk van Wagner en andere
traditionele uitingen op operagebied, waar de verschillende ‘lagen’ tot doel hebben
de inhoud of de handeling te illustreren of te symboliseren, werken hier de onderdelen
hooguit als commentaar op elkaar, zij relativeren elkaar op een desoriënterende
wijze. Zo is er geen sprake van een normaal verlopende handeling, een ‘logische’
plot, een ‘zinvol’ ballet, een ‘decora-tief’ decor of programmatisch-illustrerende
muziek. Om enig inzicht in de komplexe manier, waarop de verschillende ‘lagen’
aan-, op- en over elkaar gemonteerd zijn te krijgen, is een korte beschrijving van
de diverse ‘inhouden’ noodzakelijk.
Labyrint is te omschrijven als een drieluik over de vrouw: Noëma, het ideologische
beeld van de vrouw, Beauty Kitt, het alledaags-reële beeld van de vrouw, en de
film: het beeld van de lichamelijkheid van de vrouw. Het toneelspel omvat de
geschiedenis rondom Beauty Kitt, deels als absurd-naturalistisch toneel, deels in
zogenaamde Stil Spel fragmenten, waarin onder motto van bepaalde in het toneelspel
een rol spelende begrippen (‘Het zoeken’, ‘Gesloten beweging’, ‘Doorboorde stilte’)
deze toneelscènes een abstraherende intensivering ondergaan. De personages in
dit toneelspel zijn Beauty Kitt, een in de achterbuurten opgegroeid sexy career-girl,
haar voormalige echtgenoot Vulkan

Streven. Jaargang 19

877
Fiber, een aan lager wal geraakte ex-bokser, die zich niet meer van Beauty Kitt kan
losmaken, haar huidige echtgenoot Ramadhoe, een verwarde intellectueel, die
Beauty Kitt een rol in ‘de film van haar leven’ wil geven en in het verloop van het
stuk een drietal lezingen over die te maken film houdt, de fotograaf Wadman, die
de eerste sex-foto's van haar gemaakt heeft, maar met wie de omhoog gevallen
Beauty-Kitt aanvankelijk niets te maken wil hebben. Hier tussendoor loopt dan nog
een Oude Vrouw, die volledig buiten de handeling staat maar later in verschillende
gedaantes, onder andere als de mystica Beatrijs van Nazareth en tot slot als de
Heilige Joanna XXIII, de vrouwelijke tegenpaus, via demagogische redevoeringen
het koor, dat als pseudo-publiek tussen het echte publiek zit en vandaaruit
kommentaar geeft op de handeling, tot de liquidatie van het Labyrint dwingt.
Deze tegelijk platvloerse en raadselachtige toneelhandeling wordt op verschillende
plaatsen door de drie zang-solisten doorbroken met hun Zangen, die - in het latijn
- de mythologische geschiedenis van Noëma bevatten. Enkele belangrijke gegevens
hiervan zijn ontleend aan het boek De Paradijsvogel van de Vlaamse schrijver
Louis-Paul Boon. De geschiedenis verloopt in het kort als volgt: in de stad Taboe
heerst hongersnood. Uit radeloosheid worden 's nachts kinderen naar de bergen
gebracht om van honger en kou om te komen. Om het ondragelijke schuldgevoel
hierover te verlichten en een ideologische zin te geven introduceert de Vader van
Irad de idee en de eredienst van de Paradijsvogel: de kinderen worden de bergen
ingestuurd als offer aan de Paradijsvogel, die hen een beter leven zal geven. Aan
zijn zoon Irad geeft de opperpriester een mes mee, waardoor hij aan de hongerdood
kan ontkomen. Hij vindt samen met Zilla een kloof, waar zij zich in leven kunnen
houden en zij stichten daar een nieuw volk. Na jaren besluit men in het nog altijd
niet van de hongersnood bevrijde Taboe tot een nieuw zoenoffer. Onder de kinderen
bevinden zich Noëma en haar broer Tubal Kain. Door haar broer te dwingen vol te
houden en op de Paradijsvogel te vertrouwen en door voedsel van de andere
slachtoffers te stelen bereiken zij de kloof, waar Irad als stamvader van een nieuw
volk leeft. Bezeten van haar eigen Paradijsvogel-ideologie sleept Noëma het volk
mee en dwingt haar willoze broer om Irad, die de Paradijsvogel verloochend heeft,
te doden. Aanbeden en vereerd voert zij het volk terug naar Taboe om ook daar
haar Paradijsvogeldienst te vestigen. Nadat de stad verwoest is en al het leven
vernietigd, verrijst op de puinhopen het heiligdom van de Paradijsvogel met aan het
hoofd de als een godin vereerde Noëma. De slotscène is haar apotheose: hoog in
het Labyrint gezeten, met aan haar voeten Tubal Kain.
In drie scènes (aan het eind van de beide eerste en aan het begin van de laatste
acte) wordt aan deze geschiedenis een gedramatiseerde vorm gegeven: door de
mond van de dronken, in trance geraakte Vulkan Fiber komt de opgekropte haat
van Tubal Kain jegens zijn zuster tot uiting, de haat die hem het verhaal van de
Paradijsvogel dwingt te vertellen. In deze drie scènes dringt het mythologische
verhaal door in de alledaagse handeling rondom Beauty Kitt. De eenwording van
beide figuren Tubal Kain en Vulkan Fiber, die in beide hande-
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lingen eikaars pendant zijn, is in de slottekst van Labyrint volledig geworden:
Vulkan Fiber: ‘En met ogen vol haat herken ik de verdorvenheid van dit gebaar. Is
het omdat ik machteloos ben, dat ik avond aan avond naar haar opkijk en mijn haat
koester als een hete vlam’.
Tubal Kain: '.. .Als een hete vlam. De haat die mij dwingt te spreken'.
Zoals de toneelhandeling het vulgair-realistische, de zangen het ideologische beeld,
verbeeldt de film de lichamelijkheid van de vrouw. De verschillende films die in
hoofdzaak parallel lopen aan de lezingen van Ramadhoe, die zijn ideeën weergeven
over de film die hij over Beauty Kitt denkt te maken, belichten de anonieme
lichamelijke naaktheid van de vrouw zonder de individualiteit daarin te betrekken.
Zij beogen hierdoor een desoriëntatie ten opzichte van deze lichamelijkheid te
bewerkstelligen. De toeschouwer wordt het houvast van het individuele onthouden:
hij ziet inderdaad alleen lichaam of lichaamsdelen.
De activiteiten van de dansers vormen geen ballet in de gebruikelijke zin, de
choreografie gaat niet uit van de traditionele expressieve balletpassen, maar van
elementaire, alledaagse bewegingen. De polyinterpretabiliteit en de niet-illustratieve
werking hiervan beogen een vervreemdingseffect te veroorzaken. Hierdoor hebben
zij, meer dan van ‘dansen’ of ‘ballet’, het karakter van ‘events’, losstaand en
onverklaard de toneelhandeling doorbrekend. Ook het decor is te beschouwen als
een zelfstandige ‘laag’: het bestaat uit een aantal door de architect Aldo van Eyck
ontworpen zetstukken van dergelijke afmetingen, dat zowel er op als er onder
gespeeld en gedanst kan worden. Door de grote mobiliteit van deze zetstukken
wordt ook in de ruimtelijke vormgeving een desoriëntatie nagestreefd. Het koor, dat
in de twee eerste actes als ‘publiek’ in de zaal zit en vandaar uit kommentaar op de
handeling geeft, beklimt onder invloed geraakt van de zich als Joanna XXIII
voordoende Oude Vrouw het podium en wordt in de handeling met de zetstukken
opgenomen om daarna te verdwijnen. De terugkeer van het koor op een later moment
bewerkt de liquidatie van het labyrint, die parallel loopt aan de verwoesting van de
stad Taboe en de ondergang van Beauty Kitt.
De muziek zelf omvat verschillende vormen: de zuiver orkestrale dansen, de
Zangen voor drie zang-solisten (alt, tenor en bas) en orkest, die de geschiedenis
van de Paradijsvogel bevatten, de incantaties voor koor en orkest, improvisaties
voor de drie zangers en vier instrumentale solisten en daarnaast elektronische
muziek. De orkestbezetting valt op door het ontbreken van violen, de uitbreiding der
instrumenten in lage liggingen (contrabassen, basklarinetten, contrafagotten) en
het omvangrijke slagwerk. De dansen, die evenals de andere muzikale onderdelen
afzonderlijk uitvoerbaar zijn en die in Nederland ondermeer door het
Concertgebouworkest en het Residentieorkest onder leiding van Pierre Boulez
uitgevoerd zijn, zijn voornamelijk opgebouwd uit enige in hete-rofone klankvelden
uitgecomponeerde accoordcomplexen en ‘clusters’. Met Strawinsky's Sacre du
Printemps hebben zij de agressieve vitaliteit en het
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evocatieve geweld gemeen. Het simultaan gebruik van verschillend te interpreteren
‘tijden’: de ‘objectieve’, exact gemetriseerde tijd tegenover de ‘subjectieve’, door de
individuele musici te interpreteren tijd, vaak gecombineerd met ‘amor-phe’, niet te
interpreteren tijd, bestaande uit lang aangehouden tonen en akkoorden, verleent
de muziek een multi-dimensionale, mobiele werking. De in de dansen aanwezige
aleatorische elementen zijn in sterkere mate vertegenwoordigd in de zogenaamde
Improvisaties. De zangsolisten en de vier instrumentale solisten (piano, basklarinet,
contrabas, slagwerk) voeren hun muzikale acties uit op signalen van een der zangers,
die als gids optreedt. Deze signalen bestaan uit klappen in de handen, lachen,
zingen, hoesten enz., waarop de twee andere zangers en de instrumentalisten
reageren door de hun voorgeschreven acties in een zelf te bepalen volgorde uit te
voeren. Deze improvisaties zijn te zien als een interpunctie van de dialogen van de
acteurs. De elektronische muziek, waarvan ook een afzonderlijke partituur bestaat
onder de naam De Aleph, maakt uitsluitend gebruik van de mogelijkheden van een
vrouwenstem, die voortdurend als zodanig herkenbaar blijft.
De montage van de verschillende lagen onderling berust op het principe van toeen afnemende complexiteit. Het gelijktijdig plaatsvinden van verschillende
gebeurtenissen, die van verbale, muzikale of plastische aard kunnen zijn, werkt een
desoriëntatie bij de toeschouwer in de hand: hem wordt een onbepaald aantal
mogelijkheden tot interpreteren gelaten. In dit labyrintische spel van mogelijkheden
wordt de mate van desoriëntatie bepaald door de mate van complexiteit. Het schema
van de eerste acte toont op welke wijze en in welke mate de simultaniteit bereikt
wordt. Van de verschillende elementen (decor, film), events (dansers), stil spel, spel,
tape, scène (acteurs en zangers), incantatie (koor), improvisatie (zangers en
instrumentalisten), dans (orkest) en zang (zangers en orkest) worden er maximaal
vier gelijktijdig gecombineerd, waarbij meermalen voorkomende combinaties als
event en dans, spel en improvisatie, stil spel en zang, lezing en film. Geen logische
of symbolische eenheid zijn het gevolg van deze combinaties, maar eerder een
neutralisatie, waarbij aan de toeschouwer overgelaten wordt zonodig die eenheid
te creëren. Het verband, de spanning tussen de elementen moet door hem worden
geïnterpreteerd. Op deze wijze wordt de toeschouwer het ‘subject’ van ‘de opera’
Labyrint. De des-oriënterende werking van de simultaniteit opent voor hem de
mogelijkheid tot creatieve deelname: wat in het traditionele theater dé waarheid was
wordt nu slechts zíjn waarheid.
Analoog aan de waarheid die als begrip zijn ééndimensionaal karakter verloren
heeft, functioneert de tijd niet langer als ‘eindeutig’ fenomeen: het is niet langer
mogelijk om te spreken van een chronologische tijd, een slechts voor één interpretatie
vatbaar tijdsverloop. Als uitgangspunt van het tijdsbegrip in Labyrint kan men het
volgende citaat van Jorge Luis Borges beschouwen. Dit citaat uit de verhalenbundel
Labyrinthe betreft de beschrijving van een imaginair boek: The Garden of Forking
Paths: ‘The Garden of Forking Paths is à picture, incomplete yet not false, of the
universe such as Ts'ui Pên conceived it to be. Differing from Newton and
Schopenhauer, your ancestor did not
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think of time as absolute and uniform. He believed in an infinite series of times, in
à dizzily growing, ever spreeding network of diverging, converging and parallel
times’. Deze tijdsconceptie is het kenmerk zowel van de afzonderlijke lagen van
Labyrint: de muziek met het simultane optreden van ‘objectieve’, ‘subjectieve’ en
‘amorfe’ tijd, de absurde, niet-dialectische toneelhandeling, als van de gelijktijdigheid
van de verschillende lagen. Of met een citaat van Peter Schat zelf: ‘Labyrint is een
multidimensionale ruimte als functie van verschillende zelfstandige akoestische en
plastische tijdsstructuren’. Dit oneindige spel van polyinterpretabele waarheden en
tijden is de labyrintische grondgedachte niet alleen van Labyrint maar van vele
moderne muzikale theaterwerken zoals bijv. de Originale van Stockhausen, Votre
Faust op tekst van Michel Butor en muziek van Henri Pousseur, Passaggio van
Luciano Berio, Sur Scène van Mauricio Kagel, Parade and Changes van Ann Halprin.
In Labyrint is deze grondgedachte tegelijk uitgangspunt en inhoud geworden. De
opvoering van dit unieke project, dat Pierre Boulez in een uitvoerige aanbevelingsbrief
aan het Holland Festival ‘een datum in de ontwikkeling van het muziektheater’
genoemd heeft is niet alleen voor Nederland van grote betekenis. De werkelijk
internationale allure van het werk doet met meer dan gewone belangstelling uitzien
naar de première op 23 juni a.s., die in de regie van de in Nederland op het gebied
van modern theater meest op de voorgrond tredende regisseur Peter Oosthoek en
onder de muzikale leiding van Bruno Maderna zal plaatsvinden.
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Politiek overzicht
Internationaal

Rhodesië
Tot nu toe heeft de Engelse prime-minister, Wilson, geweigerd om te onderhandelen
met zijn collega Ian Smith in Rhodesië, omdat deze laatste eiste vooraf als zodanig
erkend te worden; eveneens weigerde Wilson gehoor te geven aan de aandrang
van verschillende Afrikaanse staten om geweld te gebruiken tegen de Rhodesische
rebellen, daar de gezamenlijke Afrikaanse staten zelfs als zij eensgezind waren niet
voldoende kracht bezitten om tegen Smith en zijn leger op te treden en het dus door
Engeland zou moeten worden opgeknapt, hetgeen zou betekenen, dat het Engelse
leger tegen Engelsen in Rhodesië zou moeten optreden, terwijl de financiële eisen
die een dergelijke onderneming zou stellen aan de Britse schatkist een voor Engeland
veel te zware last zouden betekenen. Dus koesterde hij de illusie Ian Smith te kunnen
dwingen door economische sancties, waarbij hij zich vooral veel voorstelde van de
ernstige gevolgen voor de rebellen van een olie-embargo, dat op 17 december werd
afgekondigd. Het bleek al spoedig te lijken op de gang van zaken in de dertiger
jaren, toen de Volkenbond economische sancties toepaste tegen Italië tijdens de
Abessijnse oorlog. Ook nu steunden de Verenigde Naties de actie maar noch premier
Verwoerd van Zuid-Afrika noch Salazar van Portugal wensten zich te storen aan
het embargo. Voor Portugal is de situatie nu moeilijker geworden, nadat de
Veiligheidsraad heeft beslist, dat aanvoer van olie per tanker een bedreiging van
de vrede inhoudt en Engeland het recht heeft om dit door gewapend optreden te
verhinderen, maar aan de door Verwoerd toegelaten particuliere leveranties over
land wordt niets gedaan, daar Wilson de financiële gevolgen van een blokkade van
Zuid-Afrika, waarop de Afrikaanse staten aandringen, vreest. Als er echter geen
meer doeltreffende maatregelen tegen Smith genomen worden, kan hij het nog lang
volhouden, ten nadele niet alleen van de inlandse bevolking van Rhodesië maar
ook van het toch al niet zo sterke prestige van de Verenigde Naties. Het lijkt er nu
op, dat ook Wilson inziet, dat hij moeilijk winst kan halen bij voortzetting van het
conflict, getuige het feit, dat hij heeft aangekondigd, dat er informele besprekingen
met Smith zullen beginnen om naar een oplossing te zoeken. Het zal hem niet
makkelijk vallen de eisen van Smith te combineren met de verlangens van de
Afrikaanse staten en zijn eigen herhaalde malen verkondigde opvattingen.
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Vietnam
Op 9 januari 1966 verscheen een rapport van de Democratische fractie van de
Senaat der Verenigde Staten waarin de bevindingen waren vastgelegd, opgedaan
tijdens een wereldreis van een vijftal senatoren, waaronder de fractieleider, Mansfield.
Hierin werd niet alleen duidelijk gemaakt, dat Johnsons vredesoffensief rond de
jaarwisseling geen succes had gehad, maar werd er ook op gewezen, dat de regering
van Zuid-Vietnam - d.i. de regering Ky, die nu 10 maanden het heft in handen heeft,
de zesde en langste na de val van Diem in november 1963 - zelfs nog geen begin
had gemaakt met de mobilisatie van het Zuid-Vietnamese volk tot ondersteuning
van haar politiek; Ky had net zo min als zijn voorgangers aandacht besteed aan het
invoeren van sociale en economische hervormingen. Dit was voor de heren echter
geen reden om Ky bijzonder te wantrouwen; zij constateerden, dat de militaire
versterkingen van de Verenigde Staten het prestige van de regering aanzienlijk
hadden versterkt, en verklaarden, dat deze nu streefde naar het opstellen van een
grondwet en de vorming van een representatieve regering, terwijl zij tevens plannen
had voor een landhervorming en voor verbetering van de woningtoestanden. De
senatoren waren wel zo verstandig om in te zien, dat het nog jaren zou duren voor
deze hervormingen politieke uitwerking zouden hebben.
Ook premier Ky zelf sprak herhaalde malen erover, dat de oorlog slechts gewonnen
kon worden, wanneer door verbetering van de maatschappelijke omstandigheden
de steun van het volk zou kunnen worden gewonnen en een democratisch regime
kon worden opgebouwd. Deze uitlatingen waren voor Johnson aanleiding om een
topconferentie te organiseren tussen functionarissen van de Verenigde Staten en
Zuid-Vietnam in Honoloeloe op 7 en 8 februari, waarop werd besloten de agressie
te blijven bestrijden en tevens open te staan voor elke serieuze poging om te komen
tot een rechtvaardige vrede, terwijl de Verenigde Staten daarnaast zouden helpen
bij het doorvoeren van sociale, economische en politieke hervormingen en de
regering Ky zou werken aan het opstellen van een democratische grondwet en een
kieswet. Het was duidelijk, dat de Verenigde Staten zich weer eens volledig achter
een Zuid-Vietnamese regering hadden gesteld, die daardoor haar prestige zag
versterkt, zonder dat Washington voldoende op de hoogte ervan was of deze regering
haar steun wel waard was. Het gaat n.l. niet om plannen, maar om de vraag of Ky
ook van plan is over te gaan tot daden. En zelfs als dit zou gebeuren was het nog
altijd een open vraag of de Verenigde Staten bereid waren om een eventuele
communistische overwinning na vrije verkiezingen in Zuid-Vietnam te accepteren.
Op dit laatste punt insisteerde vooral W. Fulbright, voorzitter van de
Senaatscommissie voor buitenlandse zaken, tijdens het grote debat in februari over
de politiek van Johnson in Vietnam en hij wist minister Rusk zover te krijgen, dat
deze inderdaad verklaarde een dergelijk resultaat te zullen aanvaarden, hetgeen
kort daarop door president Johnson werd bevestigd.
Ky voelde zich door de openlijke steun van de Verenigde Staten onmiddellijk
gesterkt en maakte op 10 maart hiervan gebruik om zich te ontdoen van zijn
voornaamste rivaal, generaal Thi, bevelhebber van het eerste militaire district,
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omvattende de vijf noordelijke provincies, waar hij gesteund werd door de
boeddhisten; Ky verweet hem eigenmachtig optreden, m.a.w. insubordinatie. Dit
ontslag vormde de aanleiding tot een opstand, die eerst beperkt was tot het Noorden
maar spoedig oversloeg naar Saigon. Ky kwam in ernstige moeilijkheden en trachtte
de opstand met geweld neer te slaan, maar achtte het tenslotte toch beter het bij
grote woorden te laten, daar er anders een openlijke burgeroorlog zou uitbreken,
waarvan slechts Hanoi en de Vietcong zouden profiteren. Hij beloofde daarom
binnen drie tot vijf maanden verkiezingen te laten houden voor een grondwetgevende
vergadering en na het tot stand komen van de grondwet een burgerregering te laten
vormen. Op deze beslissing zullen de Verenigde Staten wel sterke invloed hebben
uitgeoefend; zij hadden zich te nauw met Ky verbonden om hem te laten vallen en
konden hem ook niet steunen in zijn poging de opstand te onderdrukken zonder
hun zo vaak verkondigde stelling te logenstraffen, dat Ky de steun van de
meerderheid van het volk genoot; het is overigens ook zo wel duidelijk, dat dit niet
het geval is. Alhoewel de tegenstanders van Ky, waaronder de Boeddhistische
monnik Tri Quang een leidende rol speelt, met deze beloften niet tevreden gesteld
waren en speciaal de termijn voor de verkiezingen te lang vonden, meenden zij toch
van onmiddellijke verdere acties te moeten afzien en werd de orde althans enigszins
hersteld.
Van begin af aan werd van verschillende zijden gesuggereerd, dat de opstand
een communistische actie was. Tri Quang ontkent dit ten sterkste; volgens zijn
opvatting kan Zuid-Vietnam inderdaad niet zonder de hulp van de Verenigde Staten,
maar voert Washington een verkeerde politiek, wanneer het een verkiezing voor
een nationale vergadering op korte termijn afwijst, omdat alleen deze in staat zal
zijn het volk te leiden in de strijd voor het recht op zelfbeschikking en ter verdediging
van zijn souvereiniteit; het gevaar van een communistische overwinning bij de
verkiezingen acht hij niet aanwezig. Het zou toch wel nuttig zijn als men in de
Verenigde Staten en elders eens een diepgaand onderzoek ging instellen naar het
verschil tussen communisme en gezond nationalisme; communist is in teveel kringen
synoniem aan tegenstander en dit heeft te vaak geleid tot het verlenen van steun
aan de verkeerde partij.

NATO
President de Gaulle wenst vast te houden aan zijn genomen besluit om zich terug
te trekken uit de geïntegreerde NATO-structuur; hij is hierin versterkt door een
verklaring van de 14 NATO-partners dd. 18 maart, waaruit - althans volgens de
Gaulle - zou blijken, dat een hervorming van het bondgenootschap onmogelijk is.
Hij heeft nu aangekondigd, dat op 1 juli 1966 de Franse troepen in West-Duitsland
aan het NATO-opperbevel zullen worden onttrokken, en dat dan ook het Franse
personeel uit de verschillende commando's zal worden teruggenomen; voor 1 april
1967 moeten tevens de Amerikaanse bases en de NATO-hoofdkwartieren in Frankrijk
zijn ontruimd. Dat de Verenigde Staten de termijn voor de ontruiming van hun bases
te kort vonden, was voor de Gaulle geen reden zijn zienswijze te veranderen. Ook
de felle
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kritiek door Pléven en Mitterand in de Nationale Vergadering geuit had geen enkel
succes, daar de socialistische motie van wantrouwen in het - nu nog door de Unie
voor de Nieuwe Republiek beheerste - parlement geen schijn van kans had, temeer
daar de communisten de anti-NATO-politiek van de Franse president steunen, ook
al staan zij in alle andere vraagstukken vrijwel lijnrecht tegenover hem.
Het optreden van de Gaulle heeft onmiddellijke gevolgen voor de positie van de
Franse troepen in de West-Duitse Bondsrepubliek. Nadat in 1954 door Frans toedoen
de vorming van een Europese Defensie Gemeenschap was mislukt, is
West-Duitsland door de bezettende mogendheden - de Verenigde Staten, Engeland
en Frankrijk - als gelijkwaardig lid van het Atlantisch bondgenootschap erkend,
waarbij echter besloten werd, dat de legers van de drie genoemde landen op Duits
grondgebied mochten blijven. Volgens Bonn zouden deze legers onder
NATO-opperleiding staan en moeten er dus, als Frankrijk zijn troepen uit dit verband
terugtrekt, nieuwe afspraken tussen Bonn en Parijs worden gemaakt over hun
verdere verblijf in West-Duitsland; in deze zienswijze wordt Bonn door Washington
en Londen gesteund, maar de Gaulle heeft een andere interpretatie. Hij wil
terugvallen op de eenvoudige toezegging van 1954 dat Franse troepen in de
Bondsrepubliek mochten zijn gelegerd, en dus een toestand herstellen van voor
1954, m.a.w. een herstel van de Franse bezettingszone in West-Duitsland. Het is
begrijpelijk, dat Bonn hiertegen overwegende bezwaren heeft; het ziet hierin terecht
een aantasting van de gelijk-waardige positie die het in de laatste jaren heeft weten
te verkrijgen; het wil, dat de Fransen een formele relatie tot de NATO erkennen om
er zeker van te zijn, dat in geval van een oorlog de samenwerking zo groot mogelijk
zal zijn. De Gaulle ondervindt nu weer, dat het Frans-Duitse vriendschapsverdrag
van 1963 niet meer zo goed werkt als in de periode Adenauer; hoe deze laatste
hierop zou hebben gereageerd is nu niet van belang, maar in elk geval is Erhard
niet van plan zich te laten dwingen tot een essentiële wijziging in de positie van de
Franse troepen in zijn land, zoals reeds gebleken is bij de eerste besprekingen die
Couve de Murville deze maand had in Bonn en die geen enkel praktisch resultaat
hebben opgeleverd.
J. Oomes

België

Houben, C.V.P.-voorzitter
Zaterdag 30 april werd senator Robert Houben door de uitgebreide partijraad tot
voorzitter van de C.V.P. verkozen. Zijn kandidatuur was voorgedragen door het
nationaal comité. Tot enkele dagen vóór de verkiezing was er spanning geweest,
omdat ook arrondissementele hoofdbesturen gebruik gemaakt hadden van hun
recht om kandidaturen voor te dragen, o.m. die van dhr. Theo Lefèvre, oud-voorzitter
van de C.V.P. en oud-premier. Deze had zich in het openbaar zeer kritisch uitgelaten
over de door het nationale comité gevolgde procedure; hij verweet het comité, dat
het door het opleggen van één enkele kandidatuur, eigenmachtig optrad en alle
invloeden van onderuit wilde weren.
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Het incident zal misschien spoedig vergeten zijn; het heeft dhr. Lefèvre echter weer
op het voorplan gebracht en hem, behalve enkele vrienden, ook weer nieuwe
tegenstrevers in eigen rangen bezorgd.
De vrienden van R. Houben zien in de nieuwe voorzitter in de eerste plaats een
man met een vaste overtuiging, een ruime kennis en een stevige staat van verdienste
als leider van het Studiecentrum van de partij, dat hij zowat 20 jaar geleid heeft. Dat
hij een voorzitter zou zijn die ook tegemoet kan komen aan de behoefte aan meer
actie en meer spankracht in de partij, wordt betwijfeld. Was er een kandidaat geweest
van wie men kon aannemen dat hij de C.V.P. tot een vernieuwd dynamisch bestaan
kon leiden, dan zou dhr. Houben allicht niet verkozen zijn. Het ‘type’ van de
beweeglijke partijvoorzitter, die zowel ideologisch als inzake actieve uitstraling en
organisatietalent onbetwistbaar nummer één is, werd niet gevonden. Men kan zich
afvragen of het sociaal-economische en algemeen geestelijke klimaat waarin we
thans leven, zich wel leent tot de ontplooiing en de ontdekking van een dergelijk
type. De B.S.P. beschikt evenmin over zulk een figuur. Is de tijdgeest te skeptisch
geworden, zijn de mensen te individualistisch, de massa's te loom? Is er nog veel
energie beschikbaar voor massaal partijpolitiek werk, voor fanatieke collectieve
inspanningen zoals er tussen de twee wereldoorlogen in vrijwel alle West-Euro-pese
landen te zien waren?

Veranderende politieke methodologie
Een typisch aspect van dit vraagstuk vindt men in het gebruik dat er thans nog
gemaakt wordt van de massale vergaderingen en optochten. In de rangen van de
christen-democratie is het geloof aan de doelmatigheid van het massale optreden
in de straat derwijze verzwakt, dat de ‘Rerum Novarum’-stoeten dit jaar van menig
programma geschrapt zijn. Over het succes van de één-meioptochten van de B.S.P.
wordt ook door de socialisten uiteenlopend geoordeeld. Zou daarmee een belangrijk
stuk van de politieke propagandistische methodologie afgedaan hebben? Zullen de
politieke gemeenschappen zich voortaan niet meer bij voorkeur massaal vertonen
in straten en zalen?
De gemotoriseerde verplaatsingsmogelijkheden en de veralgemeende radio en
T.V. hebben ongetwijfeld het gezinsleven versterkt en de plaatselijke bindingen met
politieke gemeenschappen losser gemaakt. In België hebben de massale
bijeenkomsten echter nog lang niet afgedaan. De Volks-Unie b.v. blijft er zich op
toeleggen, en zet ook het propaganda-werk in de straat onverpoosd verder. In de
maand april had ook in Brussel een anti-atoommars plaats waaraan door 10 à 15.000
mensen deelgenomen werd. In de Vlaams-nationale sfeer werden in de jongste
weken verscheidene collectieve uitingen door het optreden van het ministerie van
binnenlandse zaken verhinderd. Zo b.v. de herdenking van Dr. Borms te Merksem
op 17 april.
De vrijheid van vergadering is in de huidige omstandigheden vooral van grote
waarde voor de oppositiegroepen die geen of weinig toegang hebben tot de massale
communicatiemiddelen: T.V., radio, dagbladpers. Indien de overheid hun
systematisch de straat zou ontzeggen, ware dit een inbreuk op de grond
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wettelijke rechten en tevens een beslissing met een voor de rechtsstaat zeer
bedenkelijk gevolg. Daarenboven zouden de drie staatspartijen dan nog dichter
naderen tot het monopolie van de communicatiemiddelen - monopolie dat eveneens
indruist tegen de geest van een parlementaire democratie. In de jongste tijd werden
massale bijeenkomsten vooral georganiseerd door andere actiecentra dan de drie
grote partijen. Dit verklaart dat de gevestigde politieke machten er niet veel voor
voelden en getracht hebben - soms met succes - de openbare machten in beweging
te brengen om ze te doen verbieden.

Een andere buitenlandse politiek?
In de laatste dagen van april heeft de Kamer de begroting van buitenlandse zaken
en buitenlandse handel besproken. Op 20 april droeg dhr. Delwaide als verslaggever
van de desbetreffende commissie een tekst voor waarin de voor-naamste
vraagstukken van het buitenlands beleid uiteengezet werden in een toon die op
geen enkel ogenblik twijfel deed ontstaan over de geldigheid van de grondslagen
van de Belgische buitenlandse politiek in de jongste jaren. Ondanks de crisis in de
E.E.G. en in de NAVO, ontstaan ten gevolge van Frankrijks houding, blijven de
Belgische diplomatie en de Belgische landsverdediging steunen op het vroegere
draagvlak. Op de Franse politiek bracht de verslaggever kritiek uit, maar hij deed
het in gematigde termen: ‘Ik zou durven zeggen dat het een onverantwoorde
beslissing is die Frankrijk heeft getroffen. Ik zie als lichtpunt dat de veertien andere
partners van de NAVO eensgezind zijn. Ik hoop dat deze eensgezindheid zal
bewaard blijven, niet alleen in woorden maar ook in een volledig coherent optreden’.
Daarmee vertolkte Delwaide een standpunt dat ook in andere omstandigheden
reeds door de Belgische regering tot uitdrukking was gebracht. In het parlementaire
debat bleek er zich dan toch een oppositie tegen het NAVO-beleid af te tekenen,
niet alleen in enkele beperkte kringen - die beperkte oppositie was er vroeger ook
al - maar ook in de B.S.P. Daarnaast zijn er in de conservatieve vleugel van de
C.V.P. steeds beperkte, min of meer persoonlijke, houdingen merkbaar geweest
(Struye, Scheyven e.a.) die afbreuk deden aan de officiële buitenlandse politiek
zoals deze jarenlang geformuleerd werd door minister Spaak.
Droeg het optreden van de nieuwe minister van buitenlandse zaken, dhr. Harmei,
bij tot de versteviging van de indruk dat België zich vast verbonden voelt door de
NAVO? Zijn verklaringen hebben tekstueel gezien geen afbreuk gedaan aan de
gevestigde buitenlands-politieke beginselen. De toon die hij in het Kamerdebat
bracht, was echter niet erg resoluut. Misschien is dat te wijten aan zijn gebrek aan
ervaring en aan zijn geestelijke afhankelijkheid tegenover zijn voorganger. Daarnaast
zijn er echter verschijnselen die wijzen op een merkbare beïnvloeding van Belgische
politieke milieus door het Gaullisme en op een verminderde aanhankelijkheid
tegenover de NAVO. België, dat zo graag internationale organismen herbergt, deed
ditmaal geen pogingen om NAVO-instellingen, die Frankrijk moeten verlaten,
gastvrijheid aan te bieden. De eerste-minister, P. VandenBoeynants vroeg zelfs niet
teveel uit te weiden over NAVO-vraagstukken, vermits ze nog in volle evolutie waren.
Wat toch
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wel een verrassende opmerking was, op een ogenblik dat al sedert ettelijke weken
de meest gezaghebbende publicisten in Europa en de U.S.A. de NAVO-vraagstukken
met een overvloed van technische en andere details behandelen. Het feit dat de
B.S.P. in de oppositie staat en dat Spaak het ministerie van buitenlandse zaken
heeft verlaten, draagt blijkbaar bij tot de activering van een anti-NATO en
anti-U.S.A.-stemming die thans voor het eerst sedert jaren meer armslag krijgt.
Gezien de inherente zwakheid van het diplomatieke en militaire denken in België ook en misschien vooral in parlementaire en partijpolitieke kringen - is het niet
uitgesloten dat hier de oorsprong ligt van ernstige moeilijkheden in de volgende
maanden.

Betwiste benoeming op buitenlandse zaken
Het ontbreken van een voedings- en klankbodem voor het diplomatieke en militaire
beleid is een verschijnsel dat zich niet alleen in België voordoet. In België wordt dit
vraagstuk echter nog ingewikkelder door het ongelijkmatige anadeel van de twee
volksgemeenschappen in de leiding van buitenlandse en van militaire zaken.
Gedeeltelijk is ook dit weer een probleem dat zich in andere landen stelt, maar dat
in België zwaarder doorweegt wegens de Vlaams-Waalse tweeledigheid. De
diplomatie is in burgerlijke Staten tot voor kort in ruime mate beheerst geweest door
een leidende stand die nog sterk in de adel en in de hogere burgerij wortelde. In
het leger was met het einde van het ancien regime, door de invoering van de
algemene dienstplicht en de ontwikkeling van de democratie, aan het monopolie
van de adel en de bourgeoisie in veel ruimere mate afbreuk gedaan. In de twee
domeinen echter was het aandeel van de Vlamingen relatief gezien veel te gering,
omdat de sociologische verhoudingen in Vlaanderen zelf er toe leidden dat de
Vlamingen, die tot de top doordrongen, geestelijk, cultureel en taalkundig veel verder
van de volksgemeenschap verwijderd waren dan de sociologisch-leidende groepen
in taalkundig-homogene landen. Meer dan elders is het in België mogelijk dat het
hogere diplomatieke en militaire beleid afgesneden is van een deel van de basis
der bevolking. Indien het alleen een kwestie van ‘posten’ was, kon men er lichter
overheen stappen. Een rechtmatige vertegenwoordiging van de Vlaamse
gemeenschap in de leiding van leger en diplomatie heeft echter belang voor de
staatszaken in-se, afgezien van om het even welke persoonlijke belangen.
In dit perspectief is er begrijpelijkerwijze kritiek losgekomen op de benoeming van
dhr. Vaes tot secretaris-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken. Van
afkomst een Vlaming, behorend tot de franssprekende minderheid te Antwerpen,
was hij zelfs zijn loopbaan op het departement buitenlandse zaken begonnen op
de Franse rol. Zijn overheveling naar de Nederlandse rol verandert niets aan de
algemene oriëntering van de nieuwe secretaris-generaal en aan zijn ongeschiktheid
om de Vlamingen in toenemende mate te bewegen tot het vervullen van een
staatsdragende rol, waartoe men hen wel geregeld oproept maar voor het praktisch
beleven waarvan hun weinig gelegenheid wordt geboden.
6-5-1966
Hektor de Bruyne
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Forum
Nozem en provo
Het is in ons land hoogst zeldzaam, dat er veel drukte wordt gemaakt van de uitgave
van een tweede druk van een boek. Nog zeldzamer indien dat gebeurt met een
ongewijzigde uitgave van een wetenschappelijk werk. Het is hoogst merkwaardig,
1
dat dit nu het geval is met Achtergronden van Nozemgedrag van Dr. W. Buikhuisen.
Wetenschappelijk valt er over dit boek weinig goeds te zeggen. We willen de bij
voorbaat hautaine en vijandige houding waarmede de schrijver het object van het
onderzoek benadert, nu in het midden laten. Ernstiger wordt alles al indien wij zien,
dat de onderzoekers hun proefpersonen wisten te verkrijgen met een zeer doorzichtig
smoesje. (De jonge lieden werden benaderd via een namaak-reclamecampagne
voor een niet-bestaand sigarettenmerk. Ze kregen gelegenheid zichzelf te herkennen
op een foto die bij de relletjes was opgenomen en waarbij enkele van de typische
gebeurtenissen van de releltjes bedekt werden door afbeeldingen van sigaretten.
Wie zichzelf op de foto herkende, kon zich aanmelden). Alleen de allerdomsten
konden erin vliegen. Het mag dan ook niet verwonderen, dat het boek tot de conclusie
komt, dat de intelligentie van de proefpersonen beneden het gemiddelde lag. De
mathematische waarderings-methode van de statische gegevens is aanvechtbaar,
maar dat is niet belang-rijk omdat het aantal proefpersonen te klein is om tot enige
werkelijke waardering te komen.
Bevreemdend is de houding van de schrijver tegenover de historie.
Jeugd-baldadigheid heeft steeds bestaan. Uit de studie van Dr. C.C. van de Graft
2
over het verbod van feestgebruiken blijkt duidelijk, dat de synoden in ons land de
oude katholieke feestdagen niet alleen bestreden in verband met de ‘paapse
superstitiën’ maar meer nog in verband met de voorkomende baldadigheden. Het
is bekend, dat het verbod van het palingtrekken minder werd in-gegeven door
overwegingen van dierenbescherming dan om jeugdbaldadigheid te voorkomen.
De vooroorlogse Amsterdamse ‘Hartjesdag’ gaf een uit de band springen van de
jeugd te zien zoals nu niet meer voorkomt. Wil men de nozembaldadigheid als
tijdverschijnsel begrijpen, dan moet men weten of deze baldadigheid anders was
als die in andere tijden. Dr. Buikhuisen schrijft echter: ‘Wie de weg der geschiedenis
bewandelt om eigentijdse verschijnselen te verklaren maakt een “omweg”. We
zouden daarop kunnen antwoorden: wie bij het verklaren van eigentijdse
verschijnselen de historische context vergeet, komt niet van de grond’.
Is overigens het nozem-verschijnsel wel alleen een baldadigheidskwestie? Zijn
b.v. de ‘pleiners’ baldadig geweest? De verschillende groepen onder de nozems
schijnt deze onderzoeker niet opgemerkt

1
2

Van Gorcum, Assen, 19662, 374 pp., f 12,50.
In Volkskunde 1953, pp. 6-23.
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te hebben. Niet alleen in Amsterdam had men twee verschillende groepen van
nozems, de ‘pleiners’ (naar het Leidse plein genoemd) en de ‘dijkers’ (genoemd
naar de Nieuwendijk), maar ook in Engeland (Mods en Rockers). Het staat wel vast,
dat sociologische tegenstellingen de verschillende groepen bepaalden en dat daaruit
ook hun onderlinge rivaliteit voortkwam. Ook de locale verschillen, b.v. tussen de
grote steden en het Oosten van het land, waar het nozem-verschijnsel nu vrijwel
verdwenen is, schijnen hem te ontgaan. De oorzaak daarvan is dat hij na een
wonderlijke vraagstelling waarin hij b.v. zich afvraagt of nozems existentialisten (!)
zijn, een synthetische definitie voor nozem opstelt zodat de nozem steeds baldadig
is. Door deze methodologische fouten kan men dit boek als volgt kort samenvatten:
eerst wordt de jeugd in drie groepen verdeeld: ‘normale’, ‘criminele’ en door verveling
tot baldadigheid komende jeugd (‘de nozems’). Na een zeer lange redenering komt
de schrijver dan tot de conclusie dat de laatste groep uit verveling baldadig is
geworden. Ons interesseert: waarom vervelen sommige jongeren zich wel en andere
niet?
Doordat dit boek nu ongewijzigd herdrukt is, werd het buitendien misleidend. Dr.
Buikhuisen wilde inplaats van het woord ‘nozem’ het woord ‘provo’ invoeren. Deze
benaming werd echter geüsurpeerd door een geheel andere groep. Sommigen
proberen nu de pseudo-con-clusies uit dit boek toe te passen op wat wij nu provo's
noemen. De schrijver zelf weet het verschil tussen beide groepen heel goed. Hij
wijst op het andere karakter van de verstoring van een oude-jaarsavondoptocht en
van de verstoring van het optreden van Portugezen bij een Nato-taptoe. Men krijgt
echter de indruk, dat sommige onderzoekers van jeugdproblemen zoals Dr. van
Hessen dit verschil niet zien. Prof. Thurlings ziet het wel, maar hij meent dat wij over
provo's te weinig weten om er een oordeel over te kunnen uitspreken. Dit is vreemd
omdat hun meningen en hun mentaliteit duidelijk in druk verschijnen. Propria cures,
het Amsterdamse Studentenblad, wordt gedeeltelijk door hen beheerst. Provo en
Gandalf en in mindere mate ook Hitweek doen kennen wat zij willen.
De houding van de provo's komt duidelijk voort uit een herleving van de romantiek.
Deze romantische geest van de jongeren werd ook toegegeven door Peter Muller,
de leider van de niet met provo's te verwarren langharigen. Deze romantiek vindt
men sterk in de popart. Een van de eigenschappen daarvan is, dat de beschouwer
met een voorwerp wordt geconfronteerd op een volkomen andere plaats dan hij dat
voorwerp normaal kent. Zo timmerde Jasper Johns (Untitled 1965) een bezem op
een schilderijlijst. De happening gaat van hetzelfde principe uit: de toeschouwer
wordt geconfronteerd met een voor hem volkomen onverwacht menselijk handelen.
Dit werkt uitermate schokkend en verwarrend. De politie onderging de openbare
happening op dezelfde wijze, trad er tegen op. Dit noodzaakte de tot dan toe alleen
‘artistieke’ provo (Kroese, Grootveld c.s.) positie te kiezen tegenover het gezag, dus
zich politiek te bezinnen. Geheel in overeenstemming met het romantische
uitgangspunt kwam men uit bij het collectivistisch anarchisme uit de zestiger jaren
van de vorige eeuw. Zoals alle romantici gebruiken zij historische termen en
verpakken zij hun ideologie in de termen van klassestrijd. Enerzijds het ‘provotariaat’
kunstenaars, studenten, beatniks, nozems (Roel van Duin in Provo 4), anderzijds
het ‘klootjesvolk’. Deze laatste groep wordt door Dulco van Weerlee in P.C. van 20
maart j.l. gedefinieerd als ‘het gemakzuchtige conglomeraat dat zijn principiële
menselijke vrijheden verraadt, dat zijn huis meubileert met roomkloppers en t.v.'s,
dat inslaapt bij dezelfde t.v.'s, zich laat vergiftigen door uitlaatgassen, zich laat
tuchtigen door een autoritair machtsapparaat, zich vrijwillig in slaafse aanbidding
van geld en luxe laat leiden naar de volgende beperking van menselijke vrijheid.
Tot de dood door atoom-oorlog erop volgt’. De schrijver zelf noemt deze tirade
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niet iets van een utopische droom, ik zou bijna
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zeggen: messiaans verlangen?’ Dit messiaans verlangen kenmerkte ook de
col-lectivistische anarchisten van de vorige eeuw. Er zijn echter verschillen. De
klassetegenstelling, die voor hen nog geen historische waarde had, zou nooit zo
gesteld worden. Wat nu het provota-riaat wordt genoemd valt volkomen samen met
wat een eeuw terug gedeclas-seerden genoemd werden. De houding tegenover de
rover is weer dezelfde, zoals blijkt uit een beschouwing over de Berberse zeerovers
en een artikel van Frans Burlage in Provo 6. Toch zijn er zeer eigen gedachten en
gedachtencom-binaties. In Provo 7 wordt afgerekend met de marxistische
jeugdbeweging in de P.S.P., de O.V.B. (Onafhankelijke Vak Beweging) (de nieuwe
strijd), de groep rondom Buiten de perken (oorspronkelijk anarchistisch begonnen,
maar in een zuiver neo-marxistisch vaarwater geraakt), de Socialistische Jeugd van
Nederland (Voorwaarts) en de S.V.B. Op blz. 22 van dat nummer wordt de principiële
stelling van Marx over de verhouding tussen mens en arbeid verworpen.
Daartegenover wordt het Marxistisch optimisme, dat wij al bij de jonge Marx vinden,
ten aanzien van de automatisering volledig gedeeld. In Provo 4 en 7 wordt naar
aanleiding van ‘Nieuw Babyion’ van Constant gezegd, dat het ‘een richting aanwijst
naar het volledig geautomatiseerde en gedemocratiseerde welvaartsland, waarin
een cultuur van kollectieve creativiteit verwezenlijkt is’. Dit is volslagen in tegenstelling
met de verwachtingen van hun voorgangers van een eeuw terug.
Ook hun houding tegenover het parlementarisme is anders dan van Bakunin c.s.
Zoals bekend was dit naast de dictatuur van het proletariaat, die de Rus verwierp,
een van de twee grote wrijvingspunten tussen hem en Marx. Wat de dictatuur van
het proletariaat betreft zijn de provo's het met hun voorganger eens, wat het
parlementarisme betreft niet. Duco van Weerlee zegt wel in zijn even genoemd
artikel in P.C. over de deelname aan verkiezingen: ‘Het is al-leen een hoogst serieuze
hoogst belangrijke grap’, maar uit het interview met de Amsterdamse lijsttrekker
Bernard de Vries blijkt, dat hij zeker de provo-ideeën over het leefbaar maken van
de stad inderdaad in de raad wil bepleiten. Ook zal men de raad willen gebruiken
om publiciteit voor de eigen ideeën te krijgen. Voortdurend probeert de provo zijn
ideeën te propageren: de vorm van die propaganda blijft steeds in de buurt van de
pop-artachtige happening, zoals b.v. het gebruik van collages als verkiezingsborden.
Komen deze ideeën meer tot rijping, dan zullen wij er terdege rekening mee moeten
houden. G. van Leeuwen in zijn bovenaangehaald artikel verwijst in dit verband
naar psalm 78: ‘Dat de kinderen niet worden gelijk hun vaderen, een weerbarstig
en weerspannig geslacht, een geslacht onstandvastig van hart, en welks geest niet
trouw was jegens God’. Nu hebben hun ideeën en hun houding al een grote in-vloed
op de jongeren gehad. De nozem zoals die enige jaren geleden door Dr. Buikhuisen
werd onderzocht, bestaat niet meer. Zijn boek is alleen nog van historisch belang.
Iemand zoals hij, die geen historisch belang erkent, had geen ongewijzigde
heruitgave ervan mogen toelaten.
C.J. Boschheurne

Beeldende kunst in België
Albert Servaes
Zal de dood van Albert Servaes een einde maken aan de gepassioneerde
beoordeling van zijn werk? Het lijkt me, voorlopig althans, weinig waarschijnlijk. De
politieke en emotionele motieven die deze beoordeling bij de enen al te negatief,
bij de anderen kritiekloos bewonderend nebben beïnvloed, zitten zo diep dat zij de
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kunstenaar nog wel een hele tijd zullen overleven. Het schijnt in Vlaanderen moeilijk
te zijn volkomen sereen te staan tegenover deze schilder en hem te waarderen op
artistieke gronden die door geen enkele niet ter zake doende bijgedachte worden
vertroebeld. Het heeft mij dikwijls geïrriteerd dat zijn vurigste bewonderaars, zijn
ijverig-
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ste rehabiliteerders, te vinden zijn onder de mensen die zich voor het overige zeer
weinig voor schilderkunst interes-seren, en dat zij Servaes pas werkelijk ontdekt
hebben toen hij een slachtoffer werd van de naoorlogse repressie. In veel gevallen
ook zullen de verdedigers uit 1945 dezelfden zijn geweest als, of de geestverwanten
van de aanvallers uit 1925: tegenstanders zijnde van elke avantgarde, is het
onwaarschijnlijk dat zij Servaes in zijn werkelijk creatieve tijd - toen hij nog geen
Vlaams-katholiek ‘geval’ was - zouden hebben gesteund. Hun houding kan ingegeven
zijn door edele menselijke gevoelens, maar met eigenlijke kunstwaardering heeft
zij echt niets te maken.
Deze waardering kan immers alleen maar rekening houden met zijn intrinsieke
betekenis, nl. met de rol die hij heeft gespeeld in de ontwikkeling van het Vlaamse
expressionisme (historisch) én met zijn persoonlijke, zuiver picturale kwaliteiten
(artistiek).
Historisch vormt Servaes een belangrijke schakel als overgangsfiguur tussen de
eerste (symbolistische) schilders van Sint-Martens-Latem en de tweede
(expressionistische) groep. Enerzijds pro-longeert hij, in een minder etherische en
zwaardere toonaard, iets van Gustaaf Van de Woestijne's mysticisme, anderzijds
preludeert hij op het clair-obscur, de vervorming en de barokke uitdrukkingskracht
van Constant Permeke.
Artistiek is zijn werk een erg ongelijk, maar in de goede momenten volstrekt
persoonlijk uitdrukkingsmiddel, dat zijn voornaamste werking dankt aan de warme
klank en de densiteit van gloedvolle, diepe bruinen. De felle schriftuur waarmee de
figuren, vaak slechts in schetsmatige en hoekige trekken, op het blad of op het doek
zijn geworpen, bezit een onweerstaanbare intensiteit. Elders heeft de tekening het
krullende en gemaniëreerde van een zeventiende-eeuws handschrift. Voegt men
daarbij de zinvolle contrastwerkingen tussen licht en donker, dan zijn wel de
belangrijkste elementen genoemd waarmee Servaes zijn communicatieve kracht
bereikt.
Daarbij komt dat deze elementen gebruikt worden voor het verbeelden van
algemeen bekende en eenvoudige thema's, en in functie van een warm, naar het
dramatische neigende temperament: méér is er niet nodig om te verklaren waarom
Servaes een veel grotere mededeelzaamheid bereikt dan bijvoorbeeld Permeke of
Van den Berghe, én waarom hij minder gewaardeerd wordt door de bewonderaars
van deze schilders. Hij mist het organische levensgevoel van de eerste, de finesse
van geest en zenuwen van de tweede. Een preciese situering zal echter pas mogelijk
worden wanneer er eens ooit een goede Servaes-retro-spectieve komt; de
omstandigheden hebben die altijd onmogelijk gemaakt en dit maakt het, méér nog
dan de speciale Servaes-psychose, uiterst moeilijk op dit ogenblik eerlijk over hem
te schrijven.

Boheemse primitieven
De Boheemse primitieven (schilderijen, beelden, kunstvoorwerpen) die tot 26 juni
getoond worden in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, vormen een in
Westeuropa weinig gekend aspect van de gotische kunst. Vergeleken met de
Vlaamse of met de Italiaanse primitieven, waarmee zij de iconografie gemeen
hebben, valt op hoezeer hun interpretatie ervan verschilt: veel minder realistisch
dan de Vlamingen, veel minder statisch dan de Italianen. Een voorliefde voor
diagonale compositie en voor extatische expressie kan gezien worden als een bewijs

Streven. Jaargang 19

van de voorbestemdheid, die in later eeuwen Bohemen tot het ideale land van de
barok zou maken. Maar ook koloristisch zijn deze primitieven een ware revelatie.

The new thing
Gelijktijdig heeft men in het Paleis voor Schone Kunsten een groepje Engelse pop
artists kunnen zien, op weinig overtuigende wijze vertegenwoordigd met litho's, en
was het avantgarde-galerietje ‘Aujourd'hui’, in hetzelfde paleis, aan zijn honderdste
expositie toe. Men heeft er in de loop van dit seizoen met de belangrijkste
vertegenwoordigers van de Engelse pop art kennis kunnen maken, en deze
honderdste tentoonstelling was gewijd aan Allen lones, Peter Phillips, Hodgkin, Hirst
en Wilks. Een nogal
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slordig ensemble van beslist niet hun meest representatieve werk. Al die verspreide
en f ragmentaire presentaties van een frisse en levendige kunst doen verlangend
uitzien naar een groot en zo volledig mogelijk overzicht, naar een expositie van het
gehalte en de omvang als die waarin ons destijds de nieuwe Amerikaanse school
werd gereveleerd. Maar dit ligt uiteraard buiten het kader van ‘Aujourd'hui’, dat
sedert de stichting in 1953 een indrukwekkende en selectieve activiteit ontwikkelde.
Men heeft er werk kunnen zien van Arp, Sophie Taeuber, Pillet, Vander-cam,
Leppien, Herbin, Heerbrandt, Messagier, Saverys, Burssens, Wyckaert, Tajiri, Sugai,
Bertini, Doucet, Tryggva-dottir, Lambilliotte, Tabuchi, Courtin, Degottex, Breer,
Gauthier, Alcopley, Loubchansky, Mathieu, Soto, Huguette Bertrand, Baj, Dangelo,
Mirko, Ale-chinsky, Koenig, Michaux, Viseux, Claude Georges, Agam, Bissier,
Har-tung, Soulages, Singier, Gaul, Dahmen, Hugo Claus, Van Anderlecht, Toko
Si-noda, Perilli, Novelli, Twombly, Gilioli, Mortier, Appleby, Vandenbranden,
Sca-navino, Morellet, Heyboer, Lerin Gen-tils, Canogar, Mare Janson, Damien,
Budd, Livinus, Manzoni, Castellani, Hains, Jacquet, Millarès, Arman, Van Bohemen,
Wagemaker, Schoonhoven, Yvaral, Le Pare, Sobrino, Van Severen, Bogart, Saura,
Carette, Dupuy, Jim Di-ne, Coetzee, Berrocal, Niki de Saint Phalle, Arakawa,
Goepfert, Broothaers, Klapheck, Alan Davie, Hamilton, Blake, Riley, Self, Hockney,
Paolozzi, Kitaj, Tilson, Whiteley....

Gent
De voormalige Sint-Pietersabdij blijft het belangrijkste centrum, al worden er ook
wel veel officiële, pseudo- en semi-officiële tentoonstellingen gehouden die weinig
met de levende kunst te maken hebben. Al is het totnogtoe niet gekomen tot de
volgehouden en baanbrekende activiteit die men er aanvankelijk verwachtte, Gent
beschikt hier toch over een geheel van prachtige ruimten waarin - materieel althans
- alles mogelijk blijft.
In de zolderruimten installeerde conser-vator Van de Walle een Centrum voor
Graveerkunst, dat alvast kan profiteren van een uniek decor. Vertegenwoordigers
van wat men de ‘Gentse school’ begint te noemen (Vlerick, Hugo De Clercq, De
Potter, Roobjee) maar ook Alechinsky en Peire hebben er reeds hun grafisch werk
getoond.

Brugge
Met het einde van het seizoen in het zicht verplaatst de aandacht zich weer naar
de kuststreek. Als we deze kroniek afsluiten zijn de plannen van Knokke en
Oostende, die elke zomer een grote expositie plegen in te richten, nog niet
bekendgemaakt. Maar Brugge bereidt een manifestatie voor die een welkome
afwisseling belooft te worden tussen de tentoonstellingen van oude kunst, die er in
het Groeninge-museum traditie zijn: aan de criticus Philippe d'Arschot werd gevraagd
in volledige vrijheid een overzicht van de hedendaagse schilderkunst samen te
stellen, naar eigen (dus subjectieve) inzichten. Dit ensemble zal tijdens de
zomermaanden te zien zijn in de hallen.
Marc Callewaert
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Beeldende kunst in Nederland
Belgen in Utrecht
Veel Belgische kunst hebben we de laatste tijd in Nederland niet te zien gekregen
en daarom heb ik met beide handen de gelegenheid aangegrepen om in het
Utrechtse Centraal Museum de expositie ‘Belgische schilderkunst van 1890 - heden’
te gaan bekijken. Ik heb u de vorige maal al opgewekt mijn voorbeeld te volgen;
voor wie nog geen tijd had is er nog maar tot 5 juni gelegen-heid.
De in het kader van het Nederlands-Belgisch cultureel verdrag gehouden
tentoonstelling is zeer omvangrijk: in het voormalige klooster waarin het Centraal
Museum gevestigd is, zijn bijna 150 werken samengebracht. De heer J. van
Lerberghe, kunstadviseur bij het
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ministerie van Nationale Cultuur te Brussel heeft bij het uitkiezen van de stukken
een belangrijke rol gespeeld en schreef ook de inleiding in de (m.i. wat dure)
catalogus.
De opzet van de expositie is uniek: er is geen sprake van een indeling per
kunstenaar, maar per stroming. De doeken hangen dus niet per kunstenaar bij elkaar
maar zijn over verschillende zalen verspreid. Het gaat er bij deze tentoonstelling
niet om een duidelijk beeld te geven van een aantal goede of minder goede
individuen - de bedoeling van de organisatoren is de ontwikkeling van de Belgische
schilderkunst van 1890 tot nu in etappes aan te geven. In de ontwikkeling van deze
kunst stelde men ‘impulsmomenten’ vast, momenten waarop een plotselinge
concentratie van energie de kwaliteit van het artistieke leven gedurende tien, twintig
of vijfentwintig jaar bepaalde, momenten die iets nieuws brachten of latente
mogelijkheden een kans tot ontplooiing gaven.
De samenstellers hebben deze periodes en stromingen onderscheiden:
het begin,
de eerste groep van St. Martens-Latem,
de tweede groep van Latem,
het fauvisme,
schilders in ballingschap (14-18),
de eerste abstracten,
de schilders van Sélection en van Centaure,
het surréalisme,
de generatie der ouderen,
de ‘Jong Belgische schilderkunst’ (45-48),
de actuele stromingen.
Deze tentoonstellingsopzet is origineel en aantrekkelijk.
Het voert in dit bestek te ver om uitvoerig in te gaan op de merites van de
verschillende etappes. Ik zal daarom volstaan met het geven van mijn eindindruk.
Kort en goed komt die hierop neer: in mijn ogen een triomf van mannen van vóór
'40, vooral van Permeke, Brusselmans, Wouters, Ensor en van surrealisten als
Magritte. De moderne Belgische kunst, die van na de tweede wereldoorlog dus,
komt er gewoon niet aan te pas, valt volkomen in het niet bij een winterlandschap
van Permeke, de intrige van Ensor of het stormweer op de Leie van Valerius de
Saedeleer.
De aanloop tot de jonge schilderkunst, die moderne kunst zelf en de actueelste
stromingen (geïsoleerd geëxposeerd in de afgelegen en onvriendelijke tuinzaal) zijn
m.i. ongeïnspireerd, oninteressant en zonder een enkel hoogtepunt. Ik kan me haast
niet voorstellen dat deze moderne inzending representatief is. In ieder geval hoop
ik van harte van niet, want anders ziet het er voor onze buren naar mijn mening
maar bedroevend uit. Het viel me op dat tenminste twee mannen ontbraken, Roger
Raveel (er hangt wel een schilderij van hem maar dat is slecht en telt niet mee) en
Paul van Hoeydonck, waarvan ik onlangs goed werk zag in Galerie Krikhaar in
Amsterdam en die bijzonder veel succes oogst, o.a. in Amerika. Hoewel ik het een
ernstig verzuim vind dat deze schilders niet aanwezig zijn, ben ik er aan de andere
kant toch ook gelukkig mee. Immers, deze onzorgvuldigheid zou een bewijs kunnen
zijn van mijn vermoeden dat er met de moderne bijdrage misschien wat vreemd is
omgesprongen.
Hoe het ook zij, de tentoonstelling is de moeite waard. Om het genot bij het zien
van vele ‘vroege’ werken en om het schrille contrast met de getoonde hedendaagse
kunst. Het is te hopen dat we in de toekomst vaker met actuele kunst uit België
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geconfronteerd zullen worden. Al was het alleen maar om te zien of het werkelijk
zo'n vaart loopt....

De Meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914
Desnoods mag u er de Utrechtse tentoonstelling voor overslaan. U móet echter in
het Prentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam de tentoonstelling gaan
zien van de Meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914. En wel vóór
13 juni, want 12 juni is de laatste dag waarop deze uiterst zeldzame collectie voor
het publiek is opengesteld.
Ik heb u al vaker verteld dat het Pren-tenkabinet regelmatig exposities van
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hoog niveau organiseert. Ook ditmaal is er sprake van een uitzonderlijke gebeurtenis.
Maar liefst vier van de grote prentverzamelaars van Europa hebben nauw
samengewerkt om in een tweehonderd prenten een overzicht te geven van de
hoogtepunten in de grafische kunst, van het allereerste begin tot aan de eerste
wereldoorlog. Elk van deze vier prentenkabinetten (de Albertina te Wenen, de
Graphische Sammlung te München, de Bibliothèque Nationale te Parijs en het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam) heeft de mooiste en gaafste stukken voor deze
tentoonstelling afgestaan. Veel kostbaarheden werden voor de eerste maal
uitgeleend.
Voor ons land is vooral de kennismaking met de allervroegste voortbrengselen van
de prentkunst belangrijk, omdat die in de Nederlandse verzamelingen vrijwel niet
te vinden zijn. Ze komen vooral uit München en Parijs. Ook vele van de vroegste
Italiaanse prenten zijn voor het eerst in Nederland te zien.
Ik wil u niet vermoeien met grote rijen namen, maar een paar wil ik er toch graag
aan u kwijt. Schongauer, de Meester van het Amsterdamse Kabinet, Dürer en
Altdorfer bijv., die allen ruim vertegenwoordigd zijn. Lucas van Leyden ook, de eerste
Nederlandse meester die aanwezig is, samen met Hercules Seghers en Rembrandt.
Van de Franse kunstenaars vallen Cal-lot en Claude Lorrain op in de 17e eeuw en
Fragonard en De Saint-Aubin in de 18e. Bijzonder fraai is ook de Italiaanse bijdrage:
o.a. Castiglione, Canaletto, Piranesi en Tiepolo.
Goya geeft op een indrukwekkende manier de overgang naar de 19e eeuw aan.
Die 19e eeuw bestaat vooral uit Franse kunst. Na de litho's van Delacroix, Gé-ricault
en Daumier bereikt de prentkunst opnieuw hoogtepunten in het werk van Manet,
Gaugin, Toulouse-Lautrec en Degas. De expositie wordt afgesloten met werk van
Picasso, Braque, Munch, Nolde en Kirchner.
In de fraaie catalogus zijn alle tentoongestelde prenten afgebeeld. Gelukkig blijft
er op die manier ook na afloop van de expositie nog wat te genieten over van een
werkelijk zeldzaam gebeuren.
Paul Mertz

Nieuws in de Nederlandse literatuur
Onlangs ging in première een bewerking van Hugo Claus van de tragedie van
Seneca Thyestes. De Bezige Bij verzorgde de boekuitgave. Dezelfde uitgever gaf
van dezelfde auteur een filmversie uit van diens boek De dans van de reiger. Naast
een aantal filmfoto's is ook een interview met Claus opgenomen. Van De man die
zijn haar kort liet knippen (Manteau) van Johan Daisne verscheen eveneens een
filmeditie.
Het jongste werk van Daisne is een lees-en luisterspel Het geluk (Manteau), dat
als ondertitel draagt: een spel in de twee bedrijven van ons bestaan: dat van de
gedachte, en dat van daad en droom. Hubert Michaël stelde een bloemlezing samen
uit het werk van Willem Kloos (Bakker/Daamen). Tevens werden in dit boek een
aantal brieven van Kloos opgenomen en een uitgebreide bio- en bibliografie.
Prof. Dr. Martien J.G. de Jong, hoogleraar aan de Facultés Universitaires te
Namen, verzorgde een tekstuitgave van Leopolds beroemde Cheops (Sijthoff),
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volgens de laatste, door de dichter zelf gereed gemaakte versie. Het gedicht wordt
gevolgd door een interpreterend essay.
De nieuwste bundel gedichten van Ga-briel Smit draagt als titel Variaties van
liefde (Ambo). Veel verzen die geïnspireerd zijn door muziek, Bartok, Scarlat-ti, vindt
u in de laatste bundel van Fem Rutke Om een oogappel niets (Desclée de Brouwer).
De verzen die hij van 1963 tot 1966 schreef bundelde J.B. Charles in Topeka (Bezige
Bij).
Na twee boeken waarin hij zowel proza als poëzie opnam, en waarvoor hij onlangs
de Bijenkorf Boekenmarktprijs verwierf, verscheen van D. Hillenius een boek met
alleen maar gedichten getiteld
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Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen (Arbeiderspers).
Dat ‘alleen maar’ gelieve u niet op te vatten als ‘slechts’, integendeel. Na jaren niets
gepubliceerd te hebben, verscheen van Jan H. Eekhout de gedichtenbundel De
kooi der woorden (Opwenteling), waarin hij zich probeert aan te passen bij de
moderne stromingen.
Het literaire blad Raam heeft een nummer uitgegeven dat geheel bestaat uit een
essay van Jan H. Carstens getiteld Orpheus en het lam (Ambo). Het behandelt de
vriendschap van Jan Engelman en H. Marsman en vooral de toenadering van
laatstgenoemde tot het katholicisme.
Een zeer jonge Vlaming, Luc. Wenseleers, is de eerste criticus die een uitgebreide
studie aan de poëzie van Martinus Nijhoff heeft gewijd. In het bijzonder komen
Nijhoffs grote gedichten Awater en Het uur U ter sprake. De titel van het boek luidt
Het wonderbaarlijk lichaam (Bakker/Daamen).
Ondergang en dageraad (Manteau) is de titel van de nieuwe briefwisseling in
boekvorm tussen Karel Jonckheere en Erik van Ruysbeek, waaruit blijkt dat
Jonckheere veel minder ondergangssymptomen ziet dan Van Ruysbeek. Met
uitzondering van de twee laatste brieven, kon u de hele correspondentie reeds in
de Vlaamse Gids vinden.
Van De Nieuwe Stijl verscheen deel 2 (Bezige Bij). Nog duidelijker blijkt dat de
literaire bijdragen (Sleutelaar, Vaandrager, Verhagen) van deze stroming (?) lang
niet opwegen tegen die van de beeldende-kunstkant. (Arman, Manzoni, Mack).
Jaco Groot
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Boekbespreking
Theologie
Karl Rahner
Schriften zur Theologie VI
Benziger, Einsiedeln, 1965, 558 pp., Zw. F. 28.-.
Deze uitgave behoeft beslist geen aanbeveling meer. Vermelden wij slechts, dat
de hierin opgenomen geschriften handelen over kernvragen van de theologie van
vandaag, zoals ‘Christentum in der Gegenwart’, ‘Zur Theologischen Anthropologie’,
‘Beitrage zur Ekklesiologie’ en ‘Der Einzelne in der Kirche’. Er zijn stukken bij die
nog niet eerder werden gepubliceerd, andere zijn omgewerkt en aangevuld. Deze
band geeft een indruk, hoe deze peritus met de concilievraagstukken heeft
geworsteld.
G. Adriaansen

Hans Küng
Christenheit als Minderheit
(Theologische Meditationen), Benziger, Einsiedeln, 1965, 63 pp., Zw. F.
3.90.
Een flitsende gedachtenontwikkeling over de verhouding van het christendom tot
de grote wereldgodsdiensten. Alleen reeds de titels der twee laatste hoofdstukjes:
‘Die Weltreligionen vor der Kirche’ en ‘Die Kirche für die Weltreligionen’ tonen aan,
dat een relativering van de kerk een te simplistische oplossing biedt, maar dat er
een wederzijdse relatie bestaat en steeds meer bestaan moet, die uiteindelijk leidt
tot de ‘Wahrheit Gottes’.
G. Adriaansen

Herbert Haag
Er word mir zum Heil
(Theologische Meditationen), Benziger, Einsiedeln, 1965, 61 pp., Zw. F.
3.90.
Aan slechts enkele teksten uit het boek der Uittocht maakt Schr. duidelijk, dat de
God van Israël voor het volk heil is geworden in zijn ontstaans- en
bestaansgeschiedenis. In zijn voorwoord vraagt de auteur zich af, of God ook voor
de moderne mens deze vervulling kan brengen, of dit een gerechtvaardigde
vraagstelling is met betrekking tot God.
G. Adriaansen

Karl Rahner en Herbert Vorgrimler
Klein theologisch woordenboek
Paul Brand, Hilversum, 1965, 430 pp., f 19.90.
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Ieder woordenboek - en dus ook dit theologische - vraagt een verstandig gebruik.
Dit nog des te meer, daar het uiterst moeilijk is aan buitenstaanders bepaalde
opvattingen beknopt duidelijk te maken. De auteurs blijken er voortreffelijk slag van
te hebben. Wanneer men, bij wijze van steekproef, zulke delicate onderwerpen als
‘heilig-makende genade’, ‘verdienste’, ‘hemel’ naslaat, blijken de uiteenzettingen
zeer dynamisch te zijn. Wel zal men met de hedendaagse problematiek enigszins
vertrouwd moeten zijn, wil men de nuances die schrijvers vaak aanbrengen in
verband met som-mige opvattingen, kunnen opmerken. Voor de ontwikkeling van
het geloofsdenken, die vaak plaats heeft in zeer intense gespreksgroepen, lijkt mij
dit woordenboek een belangrijk hulpmiddel.
G. Adriaansen
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Hans Urs von Balthasar
Wie is christen?
Paul Brand, Hilversum, Antwerpen, 1965, 125 pp., f 7.90.
Het behoeft geen betoog, dat de vraag uit de titel van dit boekje op het ogenblik een
gewetensvraag is van iedere christen. Reeds vaak heeft H. Urs von Balthasar blijk
gegeven moderne vragen op een originele manier door te denken. Ook de hier
gebundelde ideeën bevelen wij iedereen aan.
R.S.

Heinz Robert Schlette
Colloqium salutis
Christen und Nichtchristen heute
Verlag J.P. Bachem, Köln, 1965, 99 pp., D.M. 6.40.
Een werk, dat van originele denkkracht getuigt in de formulering van het geloof der
niet-christenen. Wij vereenzelvigen hen te gemakkelijk met ongelovigen, zeer ten
nadele van de dialoog met hen, welke heden onze opdracht is in verhevigde mate.
W. Boelens

K.H. Schelkle
Wort Gottes
(Theologische Meditationen), Benziger, Ein-siedeln, 1965, 48 pp., Zw.
F. 3.90.
Wat is Gods woord en waar vinden we Gods woord? Over deze vragen denkt S. na
aan de hand van gedachten van Karl Barth. Met opzet beklemtoont hij de
veelzinnigheid en de veelzijdigheid van het Woord Gods tegenover een zeker van
katholieke zijde vroeger te sterk accent op de sacramenten.
G. Adriaansen

Godsdienst
Do-C-dossiers
9. Problemen rond de godsdienst-vrijheid
Brand, Hlversum/Antwerpen, 1965, 120 pp.
Hoofddeel van deze brochure vormt de diepgaande studie van John Courtnay
Mur-ray, die als conciliedeskundige een markante invloed uitoefende tijdens de
bespreking van de godsdienstvrijheid, en die hier een objectieve confrontatie voorstelt
van de op het concilie vertolkte standpunten. Verder plaatst Fr. Alting von Geusau
het probleem van de godsdienstvrijheid in het kader van de juridische verklaringen
over de fundamentele rechten van de mens. Het protestantse standpunt inzake
getuigenis, proselitisme en godsdienstvrijheid wordt daarna vertolkt door een rapport
van de wereldraad van kerken. Tot slot ontleedt J.M. Gonzalez Ruiz de boodschap
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van het Nieuwe Testament. Zo worden de voornaamste aspecten van het probleem
behandeld en biedt het werkje een welkome commentaar bij het lezen van de
verklaring van Vaticanum II.
L. Braeckmans

Josef Hünermann
Vrij zijn en dienen
Uit het Duits vertaald door Louis Van der Paal
(De Christen in de tijd)
Patmos, Antwerpen, 1965, 152 pp., ing. 75 F.
Dit boek is een uiteenzetting over de priesterlijke existentie en het celibaat, de
kansen en gevaren voor priesters en leken en allen die zich op het priesterschap
voorbereiden. Rijk gedocumenteerd met een recente bibliografie worden de vele
aspecten van de verplichtingen van het celibaat theologisch gefundeerd. Het
uitgangspunt van het boek is echter zeer eenzijdig gekozen: de trouw namelijk aan
een verplichting, een verplichting aan de priesters van de latijnse ritus opgelegd.
Maagdelijkheid omwille van de dingen van de Heer wil niet zeggen vrij-zijn van
huisgezin en familiezorgen om het pas-toreel werk beter te verzorgen, maar is het
godgewijde leven; een leven dat teken wil zijn van de totale liefde van Christus. Dat
leven is niet voorbehouden aan de priesters van de latijnse ritus. Maagdelijkheid is
rui-mer, het is een roeping tot liefde zowel voor broeders, zusters, leken als voor
priesters die een ambt dragen in de Kerk. Indien maagdelijkheid voorwaarde is tot
het priesterleven, dan kunnen wij moeilijk het Oosten, de protestanten en de
uitzonderingen die zich in de latijnse kerk voordoen, begrijpen. Wellicht worden de
twee begrippen ‘celibaat’ en ‘maagdelijkheid’ van elkaar niet onderscheiden.
B. Van Dorpe
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R. Guardini
Peilingen van het christelijk denken
Vert. P. van Antwerpen. - Lannoo, Tielt-Den Haag, 1965, 732 pp., F. 288.
Deze fijn verzorgde uitgave bevat een aantal studies van de in 1963 emeritus
geworden hoogleraar van München. In feite wordt hier de Nederlandse vertaling
gepresenteerd van het verzamelwerk, dat de auteur bij het einde van zijn universitaire
carrière werd aangeboden. De bundel bevat een keuze van filosofische en
theologische pu-blikaties uit een periode van nagenoeg veer-tig jaar. Dit betekent
dat niet alleen de onderwerpen zeer verschillend zijn, maar ook de problematiek
van waaruit deze zo pas-toreel ingestelde denker zijn visies ontwikkelt. Het meest
actueel lijken ons de bijdragen over religieuze ervaring en geloof, over mythe en
openbaring, over de huidige situatie van de mens in een door de techniek beheerste
samenleving en over het natuurgevoel van deze ‘homo technicus’. De bundel bevat
ook nog een tiental geschriften over grote figuren uit de Europese
geestes-geschiedenis, o.a. over Plato, Augustinus, Bonaventura, Dante en
Kierkegaard. Wellicht werd het zevende eeuwfeest van Dante's geboortejaar bij ons
het best gehonoreerd door de publikatie van twee uitstekende bijdragen over de
plaats van Vergi-lius en Bernardus in de Divina Commedia. Wat de uitgever alleszins
tot eer strekt.
P. Verdeyen

Prof. Dr. H.W. Obbink
Cybele, Isis, Mithras,
Oosterse godsdiensten in het romeinse rijk
De erven F. Bonn N.V., Haarlem, 1965, 138 pp., f 10.-.
Wie archeologische skeletvondsten doet, moet niet alleen hiermee een aannemelijk
wezen bouwen, maar dit ook een plaats geven in de stamboom van de schepping.
Eveneens verwacht men, dat iemand die uitgestorven godsdiensten reconstrueert,
ze tevens in betrekking brengt tot de nog bestaande religies, hetzij omdat ze tot de
vorming daarvan hebben bijgedragen, hetzij omdat zij parallellen bieden ter
verduidelijking. Helaas mist de studie van prof. Obbink deze aansluiting met het
leven, zodat ze aan de doorsnee-lezer zal voorkomen als een te overdadige
opsomming van gegevens en, vrees ik, de vakgenoten nauwelijks zal boeien.
Cl. Beukers

M. Carrouges
De kracht der onbegrensde liefde
Charles de Foucauld en zijn fraterniteiten
Vert. J.H.P. Jacobs. Lannoo, Tielt-Den Haag, 1965, 200 pp., ing. F. 88,
geb. F. 112.
Waarom deze biografie over de al zo bekende Franse bekeerling en Sahara-eremiet?
Omdat zijn boodschap voor onze tijd het duidelijkst spreekt uit de wijze waarop hij
heeft geleefd en omdat zijn geschriften nauwelijks te begrijpen zijn, wanneer zij
gelezen worden zonder relatie tot zijn leven. De Foucauld leefde zo intens, zonder
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zich te sluiten voor enige menselijke situatie of aanspraak vanuit de gebeurtenissen,
dat de confrontatie met zijn leven zelf een ideale toegang biedt tot zijn geestelijke
boodschap voor de twintigste eeuw. Daarom volgt de publikatie van deze biografie
zo geschikt op de drie vorige Olijftak-boeken, die ons de spiritualiteit van zijn kleine
broeders leerden kennen.
P. Verdeyen

Mgr. Pierre Jobit
L'Eglise d'Espagne à l'heure du Concile
(coll. Christianisme contemporain). - Spes, Paris, 1965, 235 pp., NF.
13.80.
Mgr. Jobit doet ons in dit - niet erg systematisch opgebouwde - werkje enkele
interessante gegevens aan de hand over de Kerk in Spanje. Toch blijven er zeer
opvallende lacunes. Op p. 72 bijv. beschrijft hij de wijze van bisschoppenbenoeming
in Spanje van voor het concordaat in 1953, doch hoe het sindsdien en dus ‘a l'heure
du concile’ gebeurt, verzwijgt hij. Wanneer de auteur zijn voorlaatste hoofdstuk op
p. 168 inleidt met de woorden: ‘Notre confiance dans la hiërarchie espagnole est
totale’, dan menen wij dat hij de zaken wat al te optimistisch bekijkt. Als hij tenslotte
28 pagina's wijdt aan de ‘belangrijke data van de religieuze geschiedenis in Spanje’,
dan verwondert het de lezer, dat de laatste vermelde datum hier 1939 is. Wat hierop
nog zou moeten volgen, zo menen we, is juist van beslissende aard voor het Spanje
‘a l'heure du concilie’. Mgr. Jobit getuigt wel van een prijzenswaardige mildheid
tegenover Spanje, maar toch blijven zijn informaties te zeer steunen op gegevens
uit ‘officiële’ hand, daar waar het officiële in Spanje nu juist het echte niet helemaal
dekt.
H. Arts
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The Modern Readers Guide tot the Gospels:
Nr. 1002: H. Melinsky
Matthew
Nr. 1003: W. Hamilton
Mark
Nr. 1004: H. Melinsky
Luke
Nr. 1005: W. Hamilton
John
(Libra Books). Darton, Longman & Todd, London, 1965, 5/-. (ieder).
De auteurs wilden met deze vier deeltjes niet de vaklui bereiken, wèl de religieus
geinteresseerde christenen die bij het gelovig lezen van de evangeliën begeleiding
zoeken. Engelse auteurs slagen er vaak in om ingewikkelde onderwerpen helder
voor te stellen: ook hier is de presentatie zeer vlot. De informatie is meestal degelijk
en kritisch verantwoord. Anglicaans van inspiratie.
J.-M. Tison

R. Coste
Moraie internationale
L'humanité à la recherche de son âme
(Bibl. de Théol. - Théol. moraie, 10). - Desclée, Doornik, 1964, 604 pp.
Vaticanum II vroeg van de christenen meer aandacht voor de grote wereldproblemen.
Het omvangrijke en degelijke handboek dat wij hier voorstellen, biedt daartoe een
uitstekend werkinstrument. Naast een overzicht van alle actuele kwesties en van
de vele internationale organismen, bevat het de fundamentele beginselen die de
christen kunnen inspireren bij het samenwerken met zijn medemensen. Het werk
omvat vier delen. Het eerste behandelt de grondslagen en de doelstellingen van
een internationale moraal. Nauwkeurig onderzoekt S. de documenten van het
kerkelijk leergezag, doorloopt de geschiedenis van het christelijk denken in zijn
voornaamste vertegenwoordigers, en staat dan stil bij de bronnen zelf van deze
doctrine: het natuurrecht en de openbaring. Twee polen tekent hij daarbij duidelijk
af, de waarde nl. van de menselijke persoon en de noodzakelijk na te streven eenheid
tussen alle mensen. Het tweede deel is gewijd aan de organisatie van de
wereldgemeenschap. Het bevat beschouwingen over de Staat, de cel van de
supranationale gemeenschap; over de wereldorganisaties; over de plaats van de
menselijke persoon in het internationaal bestel, waarbij de rechten van de mens
ontleed worden; over de communicatiemiddelen; over de Kerk en de verschillende
godsdienstige gemeenschappen. Een volgend deel onderzoekt hoe de internationale
conflictsituaties door vreedzame onderhandelingen kunnen opgelost worden en of
een gewapende interventie nog te rechtvaardigen is. Hierbij aansluitend volgen
overwegingen over het probleem van de dienstweigering. Het laatste deel
confronteert ons met de bevolking van de derde wereld en haar politieke en
economische ontwikkelingsproblemen. Op het einde van het boek denkt men terug
aan de ondertitel: ‘de mensheid zoekt haar ziel’. S. heeft in alle geval duidelijk
gemaakt dat de mensheid deze slechts zal vinden wanneer zij erkent dat zij één
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grote familie vormt, waar-van alle leden een open gesprek moeten voeren in vrede
en liefde.
L. Braeckmans

Thecla Rooswinkel
Uit Christus' liefde in de wereld, het leven in een seculier instituut
(G.G.G.), Mariënburg, 's Hertogenbosch, 1965, 88 pp.
De schrijfster van dit boekje is lid van een benedictijns georiënteerd seculier instituut,
‘Nihil Carius Christo’. In dit werkje richt zij zich niet alleen tot haar eigen medeleden,
maar zij wil zich tot allen wenden die deel uitmaken van een of ander seculier
instituut, om haar tot diepere beleving van hun roeping te brengen. Tevens wil zij
aan het groot publiek een beter inzicht geven van het wezen en streven van deze
moderne wijze om Christus tegenwoordig te stellen in de moderne maatschappij.
Zij laat daarom zien hoe de christelijke beleving der evangelische raden geheel
volgens de traditie op het innig leven met Christus teruggaat, maar tevens hoe de
moderne omstandigheden ook aanpassing van deze christelijke levensstaat vragen,
hetgeen vooral in de armoede en gehoorzaamheid tot uitdrukking komt. Deze geest
wordt gedragen door een inwendig beleefde eucharistieviering en de schriftlezing
als gebed. De bladzijden 59-85 van het werkje worden ingenomen door de
conferentie die Paus Paulus VI - toen nog Mgr. Montini - op 3 oktober te Rome hield
op het tweede wereldcongres van het lekenapostolaat, een toespraak die handelt
over: De Zending van de Kerk.
P. Grootens

Streven. Jaargang 19

900

Waldemar Stöhr en Piet Zoetmulder
Die Religionen Indonesiens
(Serie: Die Religionen der Menschheit, deel 5/1). W. Kolhammer Verlag,
Stuttgart, (imp. Meulenhoff & Co., Amsterdam), 1965, V-354 pp., bij
intekening f 31,35, los f 35,30.
Een kostbare bijdrage tot vernieuwing van de ‘publike opninie’ op het gebied van
de godsdienstgeschiedenis, waarin vaak verouderde opvattingen als animisme e.d.
nog gebezigd worden als verklaring van vele fenomenen. Beide delen van het boek,
zowel dat over de stamreligies van Stöhr als dat over de hoogreligies door
Zoetmulder getuigen van een grote vakkennis en zal ook velen die hieruit een dieper
inzicht ook in het huidige Indonesië trachten te halen, grote diensten kunnen
bewijzen.
Men moet echter juist in dit opzicht erg voorzichtig zijn met dit boek, want de
uitstekende beschrijvingen en analyses doen gauw enige korte maar hoogst
belangrijke aanduidingen vergeten; het deel over de stamreligies bijv. opent en sluit
met de opmerking: de tijd van de stamreligies is voorbij, zij behoren tot de verleden
tijd (pp. 12 en 203). Ook in het tweede deel komt men geregeld een dergelijke
opmerking tegen (cfr. 292, 294, 309). Het boek geeft dus op de eerste plaats een
geschiedkundig overzicht van de godsdiensten van Indonesië en geen weergave
van de huidige toestand.
Verder geloof ik dat men zich beter op de details van het boek kan verlaten dan
op de meer algemene bespiegelingen zoals men die kan vinden in het eerste
hoofdstuk. Daar wordt het beslissende onderscheid tussen de ‘Altvölker’ en de
andere volken van de Ma-leise Archipel gelegd in de godsdienst: de ‘Altvölker’
belijden geen wereldgodsdienst maar een stamgebonden religie. Maar naast dit
quantitatieve onderscheid wordt ook een wezenlijk verschil met de wereldreligies
aangegeven: bij ons omvat de godsdienst slechts een sector van het leven terwijl
bij de ‘Altvölker’ religieuze en sociale fenomenen onscheidbaar verbonden zijn. Bij
ons pluralisme, bij hen Totaliteit. Stöhr ziet misschien een verschil tussen inwerking
van de godsdienst op de andere levenssectoren en de totaliteit van de stamreligies.
Maar vermoedelijk heeft hij meer naar het secularistische westen gekeken dan naar
het wezen van de wereldgodsdiensten. Zo geldt m.i. deze totaliteit ook van de Islam
(denk aan de Islam-staat) en Zoetmulder zegt op p. 314: ‘Was jedem auffalt der Bali
kennenlernt, ist die einzigartige Weise, in der Religion das ganze Leben - sowohl
das des einzelnen als auch das der Gemeinschaft - durch-dringt und in all seinen
Aeuszerungen beherrscht’. Men komt hier op het moeilijke terrein van het wezenlijke,
en dan geldt de raad van Stöhr zelf: ‘selbstverstandlich musz Ideal und Wirklichkeit
strikt geschieden’ (p. 12).
J. Dicker

Yves M.J. Congar
Naar een dynamisch laïcaat
Nelissen, Bilthoven, 1965, 204 pp., f 10.50.
Dit is het tweede deel van ‘Evangelie en beschaving’, vertaling van ‘Sacerdoce et
laïcat, dans leurs taches d'évangélisation et de civilisation’. Na een inleidend
hoofdstuk onder de veelbetekenende titel ‘Niet de muren maar de gelovigen zijn de
Kerk’ bevat dit deel een bundeling van artikelen en toespraken in tijd variërend
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tussen 1945 en de zestiger jaren. Congar is een van de belangrijkste auteurs die
een theologie van het laïcaat hebben helpen opbouwen en daarom alleen al is het
van belang zijn ideeën te lezen, nu vooral in het licht van wat in Frankrijk op het
gebied van de christelijke vakbonden en de sociale rechtvaardigheid recentelijk
gebeurd is.
R.S.

Hans-Gemot Jung
Befreiende Herrschaft
Chr. Kaiser Verlag, München, 1965, 192 pp., 16 DM.
In deze uitgewerkte dissertatie behandelt de schrijver ‘de politieke verkondiging van
de heerschappij Christi’. Vanuit de evangelische theologie wordt het probleem
aangepakt, hoe de christelijke prediking aan het politieke leven een christelijke zin
kan geven. Hoe heeft men getracht dat te doen? Wat kan? Het is een vraagstelling
die in katholieke kring op deze wijze nog heel weinig aandacht heeft gekregen. De
vragen die de jongste historie over Kerk en politiek heeft opgeworpen, blijven ook
maar aan de oppervlakte. In één adem kan men de eis tot partijdigheid en tot
onpartijdigheid van Kerk en prediking horen uiten. Een diepere bezinning op deze
dubbele eis ontbreekt meestal. Hans-Gemot Jung heeft een eerste aanzet gegeven,
duidelijk vanuit zijn reformatorische visie.
W. Pisa
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Franz Böckle
Wet en geweten
Fundamentele problemen van de theologische ethiek in oecumenisch
perspectief
Vertaald uit het Duits door Ds. A. Ferwer-da. Paul Brand, Hilversum Antwerpen, 1965, 95 pp., f 5,90.
In 1963 heeft Franz Böckle, een bekend Zwitsers moraaltheoloog, voor een katholiek
gehoor te Bazel vier voordrachten gehouden over enkele centrale vragen, die de
evangelische ethiek aan de katholieke moraaltheologie stelt. Het boekje, waarin
deze voordrachten nagenoeg ongewijzigd gepubliceerd zijn, bevat drie hoofdstukken:
Wet en evangelie, Het gebod en de ordeningen, Zondaar en zonde. Bij ieder van
deze drie thema's zet Böckle eerst het reformatorische standpunt uiteen, objectief
en genuanceerd, daarna geeft hij het katholieke antwoord op de vragen die vanuit
het reformatorische standpunt aan ons gesteld worden. Vooral het tweede hoofdstuk,
waarin o.a. de natuurlijke zedewet en de situatiemoraal ter sprake komen, is bijzonder
interessant. Van de lezer wordt wel aandachtige studie gevraagd, zelfs als hij
theologisch enigszins geschoold is. Daarom lijkt het bij uitstek geschikt als leidraad
voor een theologisch gerichte gespreksgroep.
A. van Kol

Retraite en Roeping
Nationaal Centrum voor Roepingen, Belliardstraat 18, Brussel 4, 124
pp., 75 Fr.
Hier werden samengebundeld de spreekbeurten gehouden op het Studieweekend
belegd door het Nationaal Centrum voor Roepingen van 2 tot 4 juli 1964. Ook de
besprekingen die daarop volgden worden geresumeerd. Meteen worden het belang
en het nut duidelijk van deze publikatie, die heel dicht bij de concrete realiteit blijft.
De namen van de referenten staan borg voor de waarde van de inhoud: E. Henau
c.p., A.R. Van de Walle o.p., P. Schruers, R. Hostie s.j., Kan. Delmotte, Zuster
Marie-Char-lotte en G. Lambrechts, Terwijl zij, nog zelf op zoek naar een theologie
van het priesterschap en van de roeping, de resultaten meedelen van hun
experiënties en overpeinzingen, ondervindt de lezer de verrijkende en stimulerende
kracht die van deze bladzijden uitgaat.
G. Neefs

R. Kuiters, O.S.A.
De zin van het kloosterleven
een theologische bezinning (Pastorele Cahiers 19). - Paul Brand,
Hilversum-Antwerpen, 1965, 128 pp., F. 145.
De titel van dit boekje belooft meer dan het biedt. Zelden ontmoet men enige
klaarheid in de gedachtengang. De ‘proposities’ in hoofdstuk IV zijn daarenboven
zo vaag of dubbelzinnig dat zij weinig bruikbaars voorstellen. Ook ontkomt men niet
aan de indruk dat het levende contact met de zich vernieuwende vormen van religieus
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leven in deze bladzijden ontbreekt. Het geheel zou verdienen herschreven te worden
vanuit de perspectieven die het Concilie-decreet ‘Per-fectae Caritatis’ en de
toenemende sociologische studies over het religieuze leven openleggen.
J. Kerkhofs

Dr. P. den Ottólander
Tijd voor de Bijbel
L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1966, 85 pp., f 3,90.
Voor individuele of gezamenlijke Schriftlezing heeft Schr. vijf jaarroosters opgesteld,
begeleid door een beknopte inleiding en een literatuurlijstje. De bruikbaarheid zal
m.i. sterk afhangen van de aard der godsdienstlessen en -gebruiken. De thematische
indeling, zoals bv. ten aanzien van de Mariaverering, heeft het nadeel dat er geen
enkele uitleg of verklaring gegeven wordt, zodat men zich kan afvragen wie met de
teksten overweg zal kunnen. In het algemeen geldt, dat Bijbellezen een ambiance
vraagt en dat dit boekje die niet geeft maar veronderstelt.
G. Adriaansen

Wetenschap
Nederlands handboek der psychiatrie
o.l.v. Prof. dr. J.J.G. Prick en Dr. H.G. van der Waals, deel 3:
Niet specifiek neurotische ontwikke-lingsstoornissen
Van Loghum Slaterus N.V., Arnhem, 1965, 388 pp., f 32.50.
Om een indruk te krijgen van de inhoud van dit 3e deel, volgen hier de titels der
hoofdstukken: I Het psychopatisch gedrag bezien
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vanuit de gezichtshoek van de gestoorde sociale adaptatie, II Psychopathiform
gedrag bij kinderen, III Beschouwingen over oligofrenie vanuit de psychologische
en neuro-psychiatrische gezichtshoek, IV Het oligofrene gedrag, V
Ontwikkelingsstoornissen zich uitend als een partiële defecttoestand, VI Het
syndroom van het kinderlijk autisme bezien vanuit de gezichtshoek der partiële
defecten en der partiële hyperplasieën, VII Een meer gedifferentieerde benadering
van het vroegkinderlijk autistisch gedrag en beleven, VIII Psychopathieën bezien
vanuit de klinisch-psychiatrische en sociale gezichtshoek, IX Sexe, sexualiteit,
sexuele ontwikkeling en sexuele pathologie. Uit deze opsomming blijkt reeds hoe
ruim de gezamenlijke auteurs het begrip ‘niet specifiek neurotische
ontwikkelingsstoornissen’ interpreteren. Als maatstof voor de breedte en diepte van
uitwerking moge gelden dat Prof. Prick alleen aan het onder VII genoemde onderwerp
ruim 120 pp. besteedde. Behalve de hoofdstukken II en IV (Prof. dr. Th. Hart de
Ruyter) en hoofdstuk VIII (Prof. dr. J. Kloek) werd dit hele 3e deel van het Handboek
geschreven door de hoogleraren dr. J.J.G. Prick en dr. P.J.A. Calon. Globaal mag
gesteld worden dat de professoren Hart de Ruyter en Kloek zich directer tot de lezer
richten en met meer begrip voor diens bevattingsvermogen dan de twee Nijmeegse
hoogleraren (die elkanders taal overigens zeer goed verstaan en tot een
verbazingwekkende samenwerking in staat zijn). Tegenover dit ‘meer of minder’
kan worden opgeworpen dat het hier een handboek betreft en geen leerboek. Van
een handboek mag men echter verwachten dat achter elk hoofdstuk de terzake
doende literatuur wordt vermeld, die hier achter vijf hoofdstukken ontbreekt en in
de inleiding van één hoofdstuk slechts even wordt aangeduid. Bovendien zou men
mogen wensen dat de toegevoegde personen-en zakenregisters dit machtige
handboek adaequater ontsluiten, wat met name voor het zakenregister onvoldoende
opgaat. Deze kanttekeningen hebben betrekking op persoonlijke wensen aangaande
de hanteerbaarheid van het boek en doen niets af aan de ontzagwekkende inhoud
van het in deel 3 gebodene. De redactie van het Nederlands handboek der
psychiatrie houdt iedere belangstellende in spanning over de delen die nog moeten
volgen, o.m. over een antwoord op de vraag of bijvoorbeeld in deel 4 nog aandacht
gaat worden gegeven aan enkele niet aan de orde gestelde traditioneel omlijnde
‘psychopatische’ ontwikkelingen, en in het algemeen of bijvoorbeeld de ‘grote’
psy-chiatrische ziektebeelden op dezelfde doorwrochte wijze aan bod komen. Het
lijkt zo gezien onwaarschijnlijk dat dit Handboek minder dan zes delen zal gaan
omvatten, en uitgesloten als ook nog een sociale psychiatrie - waarvan het klinisch
uitgangspunt door Prick reeds werd aangestipt - wordt uitgewerkt.
J.J.C. Marlet

Gerhard Irle
Der psychiatrische Roman
met een inleiding door Prof. Dr. med. Walter Schulte). Hippokrates
Verlag, Stutt-gart, 1965, 160 pp.
Vanuit de idee dat het tijdvak van de psychologische roman allengs plaats gemaakt
heeft voor dat van de psychiatrische roman, maar veel meer vanuit een grote
persoonlijke belangstelling voor de epische belletrie en de daarin vigerende
thematiek, heeft Irle dit voortreffelijk boek geschreven. De auteur geeft aan langs
welke wegen de inhoudelijke verschuiving van de romankunst naar hoofd-figuren
van psychiatrisch formaat gedacht moet worden, en overtuigt ons ervan dat de

Streven. Jaargang 19

artistieke zeggingskracht van verschillende belangrijke romanciers waardevol is
voor de verrijking van het kennisgebied der psychiaters. Irle wijst er op dat bepaalde
psychische stoornissen wél appelleren aan de inspiratie van de schrijvers en geeft
hiervan boeiende voorbeelden (psychopathische en neurotische persoonlijkheden,
verslavingen en roesbele-vingen) terwijl hij met name van de endogene depressie
géén literaire vertolking vermocht aan te treffen. Hoe de figuur van de psychiater,
de psychiatrische inrichtingen en de psychiatrische therapieën eraf komen in het
beleven van diezelfde schrijvers, blijkt eveneens een boeiend onderwerp, speciaal
voor de hierbij betrokken vakkundigen. Irle besteedt afzonderlijke hoofdstukken aan
Lenz van G. Büchner, aan de psychiatrische fenomenen in het werk van F. Kafka,
aan de roes en de waanzin bij Gottfried Benn en Georg Heym, aan de fenomenologie
van een schizofrene psychose in Mrs. Dalloway van Virginia Woolf, aan de
belevingswereld van een zwakzinnige in Sound and Fury van W. Faulkner en
tenslotte aan Der Mann ohne Eigenschaften van Robert Musil. Bij de studie van
deze romans en novellen gebruikt Irle weliswaar pathografisch materiaal, maar de
psychiatrische zeggingskracht van de inhoud dezer boeken is en blijft het hoofdmotief
van deze uitermate verhelderende en diepgaande beschouwingen. Verschillende
registers vergroten de hanteerbaarheid van Irles unieke boek, dat (ook) door de
uitgever zeer fraai werd afgeleverd (in de Schrif-
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tenreihe zur Theorie und Praxis der Psychotherapie, Band 7).
J.J.C. Marlet

Prof. Dr. M.A.G. Hartshoorn
De natuurkrachten in haar diepste geheimen
Strengholt, Amsterdam, 3e dr., 1965, 59 pp.
De schrijver is oud-President van het Hooggerechtshof van Ned. Indië, geen
natuurkundige van professie. Hij heeft zich door het raadplegen van een
bewonderenswaardige hoeveelheid literatuur veel natuurkundige kennis eigen
gemaakt en is tot de opvatting gekomen, dat lading, die steeds als trilling is te
beschouwen, het kernpunt van alles uitmaakt. Ook materie is niets anders dan
samengebundelde lading. In deze derde druk komt hij ook tot een verwerping van
het traditionele atoommodel van Rutherford en Bohr, om daar een ander model
tegenover te stellen, dat berust op een ladingstoestand van de atomen, zich
openbarend in de trillingskring tussen protonen en neutronen. De schrijver is zich
bewust van het hypothetisch karakter van zijn veronderstellingen.
M. Jeuken

Prof. Dr. Alfred Auersperg
Poesie und Forschung
Goethe - Weizsacker - Teilhard de Chardin
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1965, 84 pp., D.M. 20.
Dit vaak moeilijk leesbare boekje is een nieuw getuigenis van de behoefte van de
moderne wetenschapsbeoefenaar, om boven zijn wetenschap uit te stijgen naar
het wereld- en levensbeschouwelijke vlak. Hier wordt vooral de lijn Goethe-Viktor
von Weizsacker-Teilhard naar voren gebracht. Volgens Goethe moet het onderzoek
van het oorspronkelijke naar het afgeleide, van het waarneembare naar het
vaststelbare voeren, en niet omgekeerd. In feite gaat zijn experimenteel onderzoek
over de waarneming, nl. zijn kleurentheorie, van de erkenning van een mystische
grondslag uit. Goethe steunt op een ‘oerfenomenale openbaring’. Bij Teilhard zien
we een eschatologisch getekende, visionaire christocentrische kosmogenese en
bij de neurofysioloog Von Weiszacker is het eschatologische een karakteristiek van
iedere genese, terwijl er een oorspronkelijke, aan mens en dier gemeenschappelijke,
religieuze ordening is, een deelname aan een personale, door een Ander
geconstelleerde wereld. Er is een vooraf gestabiliseerde harmonie in de kosmos;
afwijkende mutaties bijv. hebben hun analogon in dwaling en schuld als exponenten
der vrijheid. Het boekje is een pleidooi geworden voor het ‘terugwaarts’ denken, het
interpreteren vanuit het eindpunt terug. Een soort teleologische verklaring. De taal
is nodeloos ingewikkeld en duister. Ook komt niet tot uiting waarin het eigene van
de wetenschap, de wijsbegeerte en het religieuze is gelegen. De poging tot synthese
lijkt me soms meer een verwarring van deze drie denkterreinen, bijv. op p. 18.
Daarom is het de vraag, of de reacties tegen Newton en Wiener wel zo
gerechtvaardigd zijn.
M. Jeuken
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I.T. Ramsey, ed.
Biology and personality Frontier problems in science, philosophy and
religion
Basil Blackwell, Oxford, 1965, VI-214 pp., 30/-.
De vorderingen der wetenschap, met name van de biologie, hebben speciale
wijsgerige en religieuze problemen opgeroepen, vooral waar het gaat om het
bijzondere van de menselijke persoonlijkheid. Zo is er het probleem van 's mensen
gedetermineerdheid, bijv. in zijn DNA patronen, en zijn vrijheid en
verantwoordelijkheid. Er is de mogelijkheid van persoonlijkheidsbeïnvloeding door
neurochirurgie e.d. Deze onderwerpen werden besproken in een symposium,
gehouden in 1962 in het Jesus College te Oxford door een groep vooraanstaande
biologen, wijsgeren en theologen. Dit boek geeft hiervan de voordrachten en de
discussies. De namen van de deelnemers zijn een waarborg voor het hoge niveau
waarop de besprekingen zijn gevoerd. Over moleculaire biologie, evolutie en de
implicaties voor ethica en theologie vinden wij, naast bondige informatie, bezonnen
opvattingen en waardevolle probleemstellingen. Een enkel voorbeeld: de biochemicus
Peacocke geeft, na een heldere uiteenzetting van de moleculaire organisatie in de
cel, op p. 35 een uitstekende opmerking over de implicaties voor de opvattingen
over leven en schepping, zeer kort en tevens zeer raak. Verder wordt in dit boek
ook de agnosticus John Maynard Smith aan het woord gelaten, hetgeen weer een
zeer interessante discussie oproept. Iedere intellectueel, en zeker iedere theoloog
zou dit boek moeten lezen, dat mede door zijn nuchterheid uiterst waardevol is.
M. Jeuken
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Clement V. Durell
De relativiteitstheorie
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1965, 156 pp., f 2.25.
Schrijver zelf noemt zijn boekje ‘Leesbare relativiteitstheorie’ (Readable Relativity)
maar zegt er in zijn voorwoord bij, dat een juist begrip in deze stof alleen maar met
behulp van enige wiskunde te bereiken is. Om van deze theorie te weten wat een
ontwikkeld mens behoort te weten, moet men de moed hebben tien reeksen
vraagstukken door te werken, die wat kennis van de wiskunde betreft, alleen het
geleerde op de middelbare school veronderstellen. Hier toe moet men de moed
hebben.
A. Minderop

Geschiedenis
C.H.E. de Wit
De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848
Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een
periode
Winants, Heerlen, 1965, 417 pp., f 37.50.
Het historisch beeld dat in deze Amsterdamse dissertatie (door wijlen Romein
geïnspireerd, onder Presser als promotor verdedigd) ‘kritisch’ is onderzocht, is vooral
dat van de in 1943 overleden Leidse hoogleraar Colenbrander en dat van de
Utrechtse emeritus-hoogleraar Geyl. Het zal historici verbazen dat beiden er gelijkelijk
vinnig van langs krijgen. Geyl immers heeft - goeddeels in navolging van de
Nijmeegse hoogleraar Verberne - Colenbranders bagatellisering en ridiculisering
van de nationale betekenis der ‘Patriotten’ en ‘Bataven’ met succes bestreden.
Desondanks heeft ook Geyl het bij De Wit geheel en al verkorven door zijn
waardering voor de gematigde Patriotten, voor een man als Schim-melpenninck
b.v. De ‘herwaardering’ van de beschreven tijd bestaat in een zwartteke-ning van
de aristocratische krachten (en dat is de overgrote meerderheid der historische
figuren) en het in spotlight zetten van de democraten, de miskende fine fleur der
Nederlandse natie. Het resultaat van dit alles werd in ieder geval een origineel en
boeiend boek, dat stimulerend zal werken op verder wetenschappelijk onderzoek.
De Wits proefschrift is om hoofdzakelijk twee redenen ook een merkwaardig
eenzijdig werk geworden. In de eerste plaats maakt hij - m.i. daarbij ten onrechte
Thorbecke tot zijn geestelijke vader nemend - een probleemstelling van de
Amerikaanse historicus R.R. Palmer tot de zijne op een dermate ongenuanceerde
wijze, dat volgens hem de hele maatschappelijke ontwikkeling te herleiden valt tot
een strijd tussen aristocratie en democratie. Natuurlijk waren er wel gematigden,
moderaten, maar het progressief aandoende element bij hen was slechts schijn en
mooipraterij, en dus waren zij in wezen hulptroepen van de boze aristo-cratie. Wie
zó het verleden op het Procrus-tes-bed van zijn categorieën legt, doet m.i. zowel
de werkelijkheid als de mens in de historische figuren tekort. In de tweede plaats is
het boek op uiterst eenzijdig bron-nenmateriaal gebaseerd. Men krijgt de indruk dat
de schrijver in de huid is gekropen van de radicale democraat Wiselius, zijn
voornaamste particuliere bron. Vanuit deze vaktechnische omstandigheid is
waarschijnlijk de eerstgenoemde eenzijdigheid mede te verklaren. De Wit heeft

Streven. Jaargang 19

verder willen springen dan zijn archiefstok lang was. Dat geldt zeker voor de periode
1813-1848, waarin de koningen Willem I en Willem II nu beiden pareren als dienaren
der democratie. Voor een dergelijke krachttoer moet heel wat op zijn kop worden
gezet; de auteur is er dan ook niet voor teruggeschrokken.
Wie nu als buitenstaander zou menen, dat ik De Wit maar voor een slecht
vakgenoot houd, heeft het toch mis. Menige feitelijke onjuistheid in het tot nu toe
bestaande beeld heeft hij weg weten te nemen en lang niet al zijn nieuwe visies zijn
verwerpelijk. Wat hij b.v. over Van Hogendorp opmerkt, kan niemand naast zich
neerleggen. Dat kan men trouwens het hele boek niet. Het zal zeker een
‘anti-Witten-oorlog’ tengevolge hebben, hetgeen de schrijver, die de Oranjekoningen
zo in het zonlicht heeft gezet, goed zal doen. Het pleit ook voor de belangrijkheid
van zijn werk, dat de moeite van het partij-geven waard is.
J.A. Bornewasser

J.C. Holt
Magna Carta
Cambridge University Press, London, 1965, 378 pp., geb. 60/.
De beroemde Magna Charta van 1215, door mythe-vorming en terugprojectie de
moeder van alle grondwetten geworden, is nu zeven-
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enhalve eeuw oud. Prof. Holts uitstekend werk hierover is allesbehalve een
gelegenheidsgeschrift. Voor het eerst plaatst hij op een wetenschappelijke wijze
die niettemin voor een niet-mediaevistisch-gespecialiseerd publiek begrijpelijk is,
dit klassieke document tegen de achtergrond van ‘government and society in the
twelfth century’. Het wordt daardoor tot zijn juiste proporties teruggebracht als het
resultaat van politiek denken en gewoonterecht, maar krijgt anderzijds toch ook een
heldere belichting als recht-scheppend document. Dit laatste is het niet op een
vanzelfsprekende manier geworden: de oorspronkelijke M.C., noodzakelijk geworden
door Jan zonder Lands benarde positie en mogelijk gemaakt door haar vaagheid,
is nog in hetzelfde jaar door de paus geannuleerd en langs drie ‘reissues’ van 1216,
1217 en 1225 in de vorm van 1225 tot eigenlijke wet, ‘statute’ geworden in een voor
de koning veel gunstiger zin. In zijn verhaal over de mythe rond deze constitutionele
oorkonde maakt de schrijver ons dit duidelijk. Over het eeuwenlange gesol met de
M.C. geeft het eerste hoofdstuk belangrijke opheldering: ‘the history of the document
is à history of repeated re-interpreta-tion’ (p. 16). Wie Holts boek heeft gelezen,
krijgt het gevoel te weten, ‘wie es eigentlich gewesen’ is. Is het al te onhistorisch te
menen, dat zijn interpretatie door haar wetenschappelijke overtuigingskracht ons
slechts de waarheid heeft gegeven?
J.A. Bornewasser

J.A. van Houtte
Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen
W. de Haan N.V., Zeist, en Standaardboekhandel, Antwerpen, 1964, geb.
366 pp., f 32.50.
Wellicht niemand was tot bovengenoemde synthese van de economische en sociale
ontwikkeling der huidige Benelux-landen beter in staat dan de erudiete Leuvense
hoogleraar Van Houtte. Van zijn hand verschenen reeds een Schets van een
economische geschiedenis van België (1943) en een eveneens beknopte algemene
economische geschiedenis: Van ruilverkeer tot wereldhandel (1944), terwijl zijn
zakelijke bijdragen in het standaardwerk Algemene Geschiedenis der Nederlanden
(1949-1958) basis zijn geweest voor het werk dat thans voor ons ligt. Van Houtte
is een belezen historicus en synthetiseert gemakkelijk. Zo is dit nieuwe boek een
degelijk en evenwichtig overzicht geworden. Een grote hoeveelheid literatuur,
waarvan achter in het werk een opsomming staat, is overal in de tekst verwerkt,
zodat het up to date mag heten. Misschien was een wat meer problematisch
gehouden, historiografische inleiding bij sommige omstreden problemen op haar
plaats geweest, vooral voor hen die in de sociaal-economische geschiedenis moeten
worden ingeleid. Nu zal menigeen nauwelijks beseffen, hoe weinig vanzelfsprekend
soms het goede verhaal is, dat hem hier wordt geboden.
De schrijver heeft geworsteld met het bekende probleem der groot-nederlandse
geschiedschrijving. Terecht wijst hij in zijn voorwoord op soortgelijke moeilijkheden,
die de historicus van slechts Nederland of België ondervindt, wanneer deze de
vroegste tijd beschrijft van gebieden, wier feitelijke samenhang toen nog heel
betrekkelijk was. Vooruitlopend op de nog in een groeistadium verkerende eenheid
der Benelux-landen heeft hij zijn worsteling gewaagd. Met goed succes! Toch lijkt
het wel, of de auteur in het - voor een synthese als deze zo moeilijke - laatste tijdvak
(1795 - heden) niet zonder kleerscheuren tevoorschijn is gekomen. Voor de Oudheid
en de Middeleeuwen kon de bonte veelheid gemakkelijk als zodanig worden
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weergegeven tegen de typisch algemene achtergronden van de tijd. Voor de Nieuwe
Tijd kon aan het duidelijk belangrijker economische leven van de Noordelijke
Nederlanden juist goed reliëf gegeven worden door het te plaatsen tegen de
bescheidener en andersgeaarde uitgroei der Zuidelijke samenleving. Voor de laatste
anderhalve eeuw echter heeft Van Houtte een originele, naar themata
onderverdeelde synthese van Noord en Zuid geprobeerd, die m.i. het chronologisch
aspect en de typisch eigen groei der delen onderbelicht laat. Symptomatisch lijkt
mij in dit verband, dat schr. herhaaldelijk Nederlandse verschijnselen wat kunstmatig
‘in navolging’ van het ongetwijfeld progressievere België signaleert. De zo typisch
Noord-Nederlandse problematiek van de trage groei der industriële revolutie, van
de ook later door confessionalisering en schoolstrijd minder economisch-sociaal
gerichte mentaliteit der overheid, van b.v. de politiek van Colijn (wiens naam nergens
wordt genoemd) wordt niet als zodanig behandeld. Van de andere kant helpt de
benaderingswijze van de auteur Noord-Nederlanders ongetwijfeld hun eigen
geschiedenis niet al te zeer te verengen; een fout die zij zeker hebben gemaakt.
Mogen zeer velen zeer vaak dit grote werk van Van Houtte raadplegen!
J.A. Bornewasser
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Jan Romein
Eender en Anders
Twaalf nagelaten essays. Querido, Amsterdam, 1964, 269 pp., geb. f
14.50.
Enige maanden vóór zijn dood in de zomer van 1962 heeft Jan Romein een aantal
essays uitgekozen voor een bundel die de laatste is geworden. Ook de prachtige
titel is van hem. Trouwe medewerkers zorgden later voor de uitgave en zijn vrouw
schreef nu de inleiding en verantwoording. Als belangrijke onderwerpen noem ik:
Duur en verandering in de geschiedenis, Het algemeen menselijk patroon, Poging
tot een herinterpretatie van het humanisme, Het conservatisme als historische
categorie, De zelfexpressie van de westerse mens in de twintigste eeuwse roman,
Het offensief van het Christendom in de twintigste eeuw. Wat hier geboden wordt
is uiteraard zeer belangrijk voor de historicus en voor ieder die zich op de
geschiedeniswetenschap wil bezinnen. Maar Romein schrijft zo'n heldere taal en
heeft zo'n universele geest en ruime belangstelling, dat de lezerskring van dit boek
ver buiten de vakkringen gaat. Wel valt op hoe snel we leven, want verschillende
gedachten in deze essays, gedateerd tussen 1951 en 1963 (publikatiedatum),
zouden door Romein nu heel anders geformuleerd worden. Dit neemt niet weg, dat
dit boek tegelijk historisch belangrijk en nog actueel is. Het doet bovendien beseffen
hoeveel wij aan Romein hebben te danken en hoeveel wij in hem verloren hebben.
J.H. Nota

Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden
Opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris.
Inleiding
Pro Civitate, Brussel, 1965, 90 pp., in-quarto, geb. 250 F.
Op initiatief van graaf de Ferraris werd tussen 1771 en 1778 een kabinetskaart van
de Oostenrijkse Nederlanden opgemaakt: het grondgebied van het huidige België,
en van het groothertogdom Luxemburg, en randgedeelten van Nederland en
Duitsland. De kaart werd op het terrein opgenomen en getekend op de schaal van
1: 11.520. Zij telt 275 vierkleurige bladen van gemiddeld 0.90 x 1.40 m, en twaalf
delen Mémoires historiques, chronologiques et oeconomiques. Deze kaarten zijn
zeer kostbaar voor de kartografie, de geschiedenis en aardrijkskunde, de toponymie,
de statistiek, enz. Ook werden zij veel geraadpleegd, en leden zij erg onder het
gebruik. Van deze kaarten bestaan slechts drie exemplaren: een in Brussel, een in
Delft en een in Wenen. Het Centrum Pro Civitate, gesticht door het Gemeentekrediet
van België, is op de gelukkige idee gekomen deze kaarten te reproduceren. Elk van
de 275 kaarten wordt in vier vierkleurendrukken van 0.31 × 0.255 m gereproduceerd
op de schaal 1: 25.000. De twaalf delen van de Mémoires worden in fac-simile
weergegeven. Elk van deze twaalf delen met de begeleidende 52 à 124 kaarten
kost tussen 1600 en 2300 frank: wie op het gehele werk inschrijft, dat op 500
exemplaren wordt gedrukt, betaalt 21.500 F.
De Inleiding is afzonderlijk verkrijgbaar en bevat met een voorwoord door H.
Liebaers, hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek, en een Historische Nota
door A. De Smet, al wat nodig is om de Ferraris-kaarten te kunnen gebruiken: aldus
de 15 oorspronkelijke indexkaarten, de Schlüssel Korte of algemene indexkaart en
de algemene lijst der parochienamen met aanduiding van de kaart waarop deze
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parochies zijn weergegeven. Althans deze Inleiding zou in de leeszalen van alle
bibliotheken van standing moeten voorkomen.
M. Dierickx

W.D. Voorthuijsen
De Republiek der Verenigde Nederlanden en het Mercantilisme
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1965, 143 pp., f 12.50.
In onze Republiek, groot geworden door de stapelhandel, heeft de dirigistisch
gekleurde economische politiek van het mercantilisme minder geleefd en betekend
dan in andere landen, zoals bijv. in Frankrijk (colbertisme). Toch werden er
incidenteel wel degelijk mer-cantilistische maatregelen toegepast, al naar gelang
de omstandigheden dat vereisten. Deze geenszins nieuwe beweringen vormen
niettemin wel de hoofdconclusie waartoe Voorthuijsen in zijn als handelsuitgave
voor ons liggende dissertatie is gekomen. ‘Gele-genheidsmercantilisten’ wil hij de
Nederlanders uit de tijd der Republiek noemen. Het boek is voor een proefschrift
met een dermate algemene strekking op zeer beperkt bronnenmateriaal gebaseerd,
en is voor een gedeelte een wat verwarrend spelen met de historiografie rond het
begrip mercantilisme. De nieuwe gegevens zijn verder weinig in
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historisch perspectief verwerkt; de lezer krijgt de indruk dat de Republiek 200 jaar
lang een statisch geheel was. Dat zij zeven gewesten heeft gehad en niet twee
(Holland en Zeeland), is men na lezing geheel vergeten. Dat neemt niet weg dat
iedere aankomende historicus en econoom, alsmede de belangstellende leek
Voorthuijsens samenvatting graag zal gebruiken om een startpunt te hebben bij de
bestudering van het zo belangrijke internationale verschijnsel dat het mercantilisme
is geweest.
J.A. Bornewasser

Seraphinus Lenssen O.C.R.
La Trappe,
schets van ontstaan en ontwikkeling (1664-1898)
Ingeleid en bewerkt door Domien de Jong O.C.R., Henri Bergmans,
Tilburg, 1965, 172 pp.
De richting van de strengere observantie van de cistercienserorde werd in de abdij
La Trappe gesticht door dom Armand de Ran-cé, die door zijn biograaf Henri
Bremond ‘L'abbé tempête’ wordt genoemd. Deze benaming is echter nog meer van
toepassing op zijn opvolger Dom Augustin Lestrange, die de observantie tot haast
onmenselijke normen opvoerde in de Zwitserse abdij Val-sainte, waarheen de
communiteit wegens de Franse troebelen gevlucht was. Ook daar werden ze
verdreven en pas na allerlei omzwervingen konden de monniken in 1814 weer in
La Trappe terugkeren. Van hieruit ontstonden allerlei nieuwe stichtingen. Heel
uitvoerig en openhartig beschrijft P. Lenssen streven en werken van Lestrange, die
er voortdurend op uit was het boeteleven zo hoog mogelijk op te voeren. De 19e
eeuw was een periode waarin de trappisten ten prooi waren aan voortdurende strijd
tussen vermeende plicht van gestrengheid en evidente onmacht. Daarop volgende
wel een meer verzachte vorm, een ontwikkeling die leidde tot de toestand waarin
de trappisten zich nu bevinden. Het zal een kwestie van groei zijn, die nu aanhangig
is, om een vereniging tot stand te brengen tussen de strengere observantie en de
gewone observantie der andere cisterciensertakken. Het hier geboden overzicht
vormt een boeiend brokje geschiedenis, waaraan het menselijk element in de
vroomheid niet vreemd is. De stijl van het werkje is hier wat moraliserend en wat
traag. Het verhaalde op pp. 29-30 is erg verward.
P. Grootens

Literatuur
Peter Meyer-Ranke
De rode farao
Egypte en de Arabische werkelijkheid
Vert. D. van der Meulen, Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1965, 284 pp.
Een pittig geschreven en vlot vertelde analyse van de politieke en economische
situatie door een buitenlander die gedurende 4 jaren - en niet 12 zoals de flap
vermeldt - in Cairo goed om zich heen heeft gekeken. De titel maakt al duidelijk in
welke hoek S. de Egyptische president ziet. Maar wellicht houdt hij niet voldoende
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rekening met het opportunisme dat de Egyptische politiek kenmerkt ook inzake de
betrekkingen met het oostelijke blok. Heel raak en soms zonder erbarmen legt S.
de vinger op de zere wonden van bureaucratie, overspannen grootheidsideeën,
hachelijke sociale experimenten. De hoofdstukken gewijd aan andere Arabische
staten zijn zwakker. Sympathiek is zijn aandacht voor de geruisloos vervolgde
minderheid der koptische christenen.
J. de Wit

Herman Servotte
De verteller in de Engelse roman
(Bibliotheek voor Literatuurwetenschap), Heideland, Hasselt, 1965, 200
pp., F. 225.
Deze studie over de romantechniek (bewerking van een Engelstalige dissertatie)
wil aan de hand van zeven Engelse romans nagaan welke curven de roman heeft
ondergaan om van alleen maar verhalend en mededelend medium te evolueren
naar het geëngageerde document van onze tijd. De nadruk wordt niet uitsluitend
op de inhoudelijke aspecten gelegd, maar S. pakt de technische karakteristieken
aan om het veranderde inzicht, inclusief de bedoelingen, aan te tonen. Fundamenteel
lijkt hem de functie van de verteller in de roman te zijn en via een indrukwekkende
analyse plus interpretatie achterhaalt hij een serie kenmerken van het romangenre,
waardoor hij van het toevalligheidskarakter kan concluderen tot een wezenseigen
principe. Deze discussie over de grens tussen de objectiviteit van de auteursroman
en de subjectiviteit van de persoonsroman wordt meteen een bijdrage tot een
problematiek die ook voor de internationale literatuurweten-schap een aanwinst
dient te worden genoemd.
C. Tindemans
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H.M. Jolles
Beeld en tegenbeeld
Duitsers op zoek naar hun nationale identiteit
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1965, 179 pp,. f 8.90.
Met dit boek heeft de Amsterdamse hoogleraar in de sociologie een aantal
boekbesprekingen over het probleem-Duitsland tot een zekere eenheid omgewerkt
en afgerond. Niet zozeer feiten alswel de verschillende beelden die Duitsers zich
in het recente verleden van hun vaderland hebben gevormd, worden hier besproken.
Nadrukkelijk stelt de schrijver vast, dat bij zijn benadering niet gesproken kan worden
van beeld en werkelijkheid, slechts van beeld en tegenbeeld (p. 44). Wel onderzoekt
hij in drie hoofdstukken het maatschappelijk substraat dat een verklaring van de
beeldvorming moet geven. Het boek is duidelijk geïnspireerd door Gudrun Tempels
bekende studie Deutschland - aber wo liegt es?, waarin het probleem van de identiteit
der Duitse natie enige jaren geleden scherp is getekend. Jolles'
‘Auseinander-setzung’ met de literatuur is een interessant werkje geworden, dat ik
ieder die als politi-cus, socioloog, literator of historicus met Duitsland wordt
geconfronteerd, van harte aanbeveel. Spijtig is het gemis van een register. Nogal
wat overbodig aandoende sociologische beschouwingen zal men voor lief moeten
nemen, evenals het vrij grote aantal germanismen. De zin op p. 143 lijkt bovendien
wel een verdediging: ‘Wie over Duitsland schrijft, voelt licht de neiging in zich
opkomen, dit zwaartillend, somber, diepzinnig en veelal dialectisch-geladen te
doen...’. De bibliografische aantekeningen aan het slot van het boek zijn belangrijk
en onmisbaar voor verdere studie, waartoe de schrijver zijn lezers heeft weten te
stimuleren.
J.A. Bornewasser

Hans Giese
Das obszöne Buch
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1965, 77 pp., D.M. 13.
Heft 35 van de Beitrage zur Sexualforschung is gewijd aan het element obsceniteit
in de literatuur, aan pornografie en aan de verhouding tussen deze fenomenen en
perversiteit. Om zich een wetenschappelijke weg te banen in deze thematiek
ontwikkelt de schrijver het begrip ‘pseudolisme’ (gefantaseerde rol). Hij wil slechts
van pornografie spreken wanneer het in een boek gaat a. om perverse ontplooiing
van pseudolisme, of b. om opzettelijke voorspiegeling van perversiteit (bijv. uit
commerciële overwegingen). Giese vergelijkt werken van Marquis de Sade,
Casanova, Genet, Cleland, Proust en Miller, en komt tot de conclusie dat van hen
alleen De Sade als pornograaf bestempeld moet worden. In een aanhangsel geeft
hij vier beoordelingen weer welke de aanleiding vormden tot dit boek, t.w. van
Notre-Dame-des-Fleurs (Jean Genet), Tropic of Cancer (Henry Miller), De memoires
van Fanny Hill (John Cleland) en De onverzadigbaren (Harald Robbins). Hoewel
de taal van Giese niet altijd even transparant is, wordt de lezer toch wel overtuigd
van de gewogenheid van schrijvers oordeel. Merkwaardig is dat Giese geen melding
maakt van de aan pornografie gewijde studie van het Amerikaanse echtpaar
Kronhausen.
J.J.C. Marlet
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Walter Muschg
Studiën zur tragischen Literaturgeschichte
Francke Verlag, Bern, 1965, 270 pp., Zw. Fr. 19.80.
Bij al zijn bemoeiingen om de 20e-eeuwse Duitse letterkunde wordt wel eens
vergeten dat deze eminente Germanist († 1965) destijds naam maakte met de
herontdekking van J. Gotthelf. Deze helaas laatste bundel herinnert ons aan zijn
belangstelling voor de 18e-19e eeuwse Duitse auteurs met bijzonder knappe studiën
over Goethe, Schiller, Pesta-lozzi, Jean Paul, A. von Droste en Stifter. Centraal
staat een opstel over de literaire aantrekkingskracht van de abstrahering, gezien
als een anti-natuur-tendens die kenmerkend zou zijn voor de meer recente literatuur.
Bijzonder polemisch is zijn opstel Deutschland ist Hamlet, waarin de analyse uitgroeit
tot een cultuurkritiek, zoals dat altijd zou passen. Een gelegenheidsartikel over een
overleden collega benut hij voor een gewetensonderzoek van de germanistiek in
onze tijd. Eruditie, kennis en methodiek alleen verklaren niet waar deze filoloog zijn
directe contact met de lezer vandaan haalt; zijn benijdenswaardige kundigheid om
een abstract motief meteen te doen uitgroeien tot een element dat iedereen raakt
omdat het, hoe dan ook, essentieel-menselijk blijkt te zijn, is het geheim van zijn
groot vakmanschap geweest.
C. Tindemans
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Les Ecrivains devant Dieu:
P. Moreau
Chateaubriand
A. Devaux
Saint-Exupéry
A. Mueller
Montaigne
Desclée de Brouwer, Brugge, 1965, 140-150-144 pp., F. 48 per deel.
De opzet van deze reeks is buitengewoon interessant: grote schrijvers, telkens door
een kenner voorgesteld die hun houding tegenover God nagaat. Hij voegt er telkens
een chronologisch overzicht en een overzicht van de werken bij; telkens ook een
vrij uitgebreide verzameling van teksten. En het gaat niet precies om de houding
tegenover de Roomse Kerk en het christendom, wél om de gesteltenis tegenover
God. Het christendom van Chateaubriand mag dilettantisch, egocentrisch, esthetisch
heten: het werkte toch diep door, en werd de ware ziel. - De trouw van Montaigne
aan de Roomse Kerk mag niet voor laffe onoprechtheid doorgaan: de wél
verburgerlijkte ‘essayist’ dacht en leefde van zijn geloof uit. - En de heroïsche
Saint-Exupéry, door wie de stormen van zijn tijd gingen, bouwde doorlopend aan
een nieuwe godsdienstigheid. Het verbaast ons niet dat een dieper onderzoek, bij
een begaafd kunstenaar, bijna altijd positief uitkomt: hij vooral heeft (in verschillende
omstandigheden en vormen) van het godsdienstige moeten leven, want dat alleen
voedt.
Em. Janssen

Gudrun Pausewang
Der Weg nach Tongay
Erzahlung.
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1965, 91 pp.
‘Noch vor Sonnenaufgang erwachte die Alte. Den Hut fand sie auf ihrer Brust.
Ent-schlossen setzte sie sich auf, verliesz das Bett und durchschritt den Raum. Ihre
Knie gaben kaum mehr nach, fast hatte sie die alte Kraft wieder. Sie war bereit
fortzuge-hen’. Met zulke uiterst korte hoofdzinnen, als het ware met kleine
mozaïeksteentjes, heeft de schrijfster, die lang in Zuid-Ame-rika verbleef, een
vertelling opgebouwd waarin met uitzondering van de iets vaker voorkomende
relatieve zinnen de bijzinnen bijna volledig ontbreken. Wil een dergelijke vertelwijze
niet spoedig eentonig worden, dan moet zij in het verhaal zelf verankerd liggen, de
noodzakelijke en enig mogelijke uitdrukkingswijze van het gegeven zijn. In deze
vertelling heeft zij een dubbel fundament: ten eerste de hijgende haast waarmee
de oude orgeldraaister, die achtereenvolgens haar vijf kinderen zag sterven, zich
door de woestijn naar de bedevaartsplaats Tongay in het Andesgebergte spoedt;
ten tweede de wanhoop en Godverlatenheid die haar wereld in scherven doet vallen,
als zij tijdens de barre tocht het laatset dat haar nog aan God en het leven bindt,
een klein wit hondje, verliest. Hijgende haast en wereld in scherven vereisen een
zo kort afgebeten verteltrant. Het verhaal eindigt met een aangrijpend beeld van de
aan Gods goedheid wanhopende, stervensmoede oude vrouw. Wanneer alle pelgrims
zich uit de feestelijk verlichte bedevaartskerk hebben teruggetrokken, dooft zij alle
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kaarsen en kruipt blindelings door de stikdonkere kerk rond, waar men haar de
volgende morgen dood aantreft. Dit tweede werkje van een schrijfster die reeds
door haar eerste roman Rio Amargo de aandacht op zich vestigde, is een in alle
opzichten aanbevelenswaardig, fijnzinnig en meeslepend verhaal geworden.
Th. van Oorschot

E. Staiger
Carl Spitteler
Artemis Verlag, Zürich, 1965, Reihe Klassiker der Kritik, 429 pp., DM 34.
In deze prachtige reeks van anthologieën, die de critici willen rehabiliteren in hun
historische betekenis, is het deel aan C. Spitteler (1845-1924) gewijd andermaal
een verrassing, die geen twijfel laat over de verantwoording van deze grijze auteur
in deze omgeving. Zijn bijdragen tot F. Avenarius' beroemde tijdschrift Kunstwart
bewijzen dat hij niet meeholde met de razend vlug langs-schietende modestromingen,
maar dat hij zich telkens trachtte te verdiepen in zin en onzin van het literaire werk
an sich. Dat is op een abstract-essayistische manier het geval in de afdelingen 1
en 2 waar hij over ethisch-literaire punten improviseert, maar dat blijft bevestigd in
3 en 4 waar hij sterker op het daagse aanbod ingaat en historisch-revelatieve
inzichten demonstreert. Zijn heldere betoogtrant, zijn frisse en spitse pen en zijn
geëngageerde opvattingen maken hem ook thans belangrijker dan als
tijdsverschijnsel alleen.
C. Tindemans
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Marianne Kesting
Vermessung des Labyrinths Studiën zur modernen Aesthetik
Fischer Verlag, Frankfurt, 1965, 184 pp., D.M. 7.80.
Als een labyrint ervaart S. het wereldbeeld dat de huidige tijd weerspiegelt: een
verbrijzeling van het Aufklarungsoptimisme. Dit labyrint wil ze nochtans opmeten
naar die dimensies die zich binnen de moderne esthetica laten bepalen. Dit verleidt
haar tot een dubbele indeling, een voor de literatuur (waarin Flaubert, Mallarmé,
Borges en Beckett ter sprake komen, afgerond door het taalhermetisme der moderne
auteurs) en een voor het theater (waarin Maeterlinck als initiator, Strindberg, Wagner,
Meyerhold en Artaud worden nagegaan), waarna een poging tot synthese toch nog
tot een optimistische visie leidt. Het siert S. dat ze persoonlijke impulsen erkent en
daaruit een grillige en toch rechtstreekse lijn ziet vertrekken, maar bij vele van haar
standpunten is toch een te argeloze simplificatie te noteren. Krachtlijnen optekenen
is uitstekend, maar de gecompliceerdheid van zowel basis als resultaat verwaarlozen
of negeren brengt geen afdoende oplossing. Niettemin blijft het geheel een
stimulerende verkenning; het aanzetten tot discussie van dit thema is bovendien
meer dan alleen beleefde lof waard.
C. Tindemans

Gertrud Linz
Literarische Prominenz in der Bundesrepublik
Walter-Verlag, Olten, 1965, 243 S., D.M. 12.
Aan de basis blijft deze sociologische dissertatie een zwakke studie. S. gaat uit van
een definitie van het begrip ‘Prominenz’, dat zij voor de literatoren gerealiseerd ziet
in het lidmaatschap van een der vijf in West-Duits-land bestaande academiën, m.a.w.
zij beperkt zich van voorafaan tot een geconsacreerde situatie van de auteur die
niet hoeft overeen te stemmen met diens werkelijke literaire aanzien. De empirische
aspecten van dit thema worden niettemin waardevol, al reiken ze vaak niet verder
dan tot objectieve informatie over her- en afkomst, religie, leeftijd, lokalisering,
politieke overtuiging, beroep. Het samengaan van strikte sociologie en literatuur lijkt
met deze proef nog niet voldoende overtuigend.
C. Tindemans

Hans-Walter Leiste
Gogol und Molière
Verlag Hans Carl, Nürnberg, 1958, 62 pp., D.M. 9.50.
Deze comparatistische studie onderzoekt de Molière-invloed bij Gogol, niet alleen
in de te verwachten Revisor, maar ook in het andere dramatische en epische werk,
met name in De dode zielen. De rol van Poesjkin wordt zorgvuldig afgewogen en
de persoonlijke verwerking door Gogol nauwkeurig onderzocht. Het resultaat is lang
geen vermindering van het eigen genie van deze Russische auteur; hij wordt
integendeel voorgesteld als medecreërend aan het universele karakter van de
Europese letterkunde. Polemische ondertonen lopen door deze studie waar S. de
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marxis-tisch-economische evolutie-eenzijdigheid van de culturele stromingen
categorisch wenst te weerleggen door rechtstreeks-literaire beïnvloeding.
C. Tindemans

Ernst Bloch
Literarische Aufsdtze
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965, (Bd. 9 der Gesamtausgabe), 581 pp.,
D.M. 34.
In de 15 delen van E. Blochs verzameld werk is nauwelijks plaats voor één, zij het
dan vrij lijvig, deel dat zich bezighoudt met literaire opstellen. Deze schamele
bijdragen, meestal gelegenheidsstukken, omdat zijn opdracht nu eenmaal op een
ander domein lag, zijn niet doctrinair-marxistisch, maar belijden een laïcistisch
vrijheidsideaal dat niet helemaal vrij blijft van mythische aspiraties. Anderzijds is het
toch meer dan merkwaardig, dat de aspecten en houdingen die hij de moeite van
bespreking en commentaar waard acht, niet toevallig gericht zijn op de intrinsieke
waarde van de Mens, zodat men in deze (meestal) vroege opstellen een vormend
onderdeel kan zien van zijn Prinzip Hoff-nung. De meeste van deze stukjes zijn
tijdens de exieltijd geschreven, een periode die voor onthechte artisticiteit (gesteld
dat S. hiertoe behoefte heeft gevoeld) niet bijster geschikt was. Het hoofdaccent
ligt dan ook minder op het verdedigen van de absolute vrijheid dan op het verzet
tegen het nazisme. Zo passen de soms ijzige executies (ook reeds vóór 1933
voorzag S. bijzonder helder het naderende gevaar) in een afgerond levensgeheel.
C. Tindemans
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Werner Krauss
Perspektiven und Probleme. Zur französischen und deutschen
Aufkldrung und andere Aufsatze
Luchterhand Verlag, Neuwied, 1965, 397 pp., Ln DM. 28, Studienausgabe
DM. 19,80.
De bekende Oostduitse comparatist levert hier een aantal bewijzen af van zijn
overtuiging dat langs filosofisch-interpretatieve weg alleen geen nauwkeurig beeld
van de historische evolutie van literaire begrippen valt te bereiken. Op betogende
manier demonstreert hij dat aan de hand van de Franse romantheorie der 18e eeuw,
waarbij - als hoofdargument - een schitterende bewijsvoering wordt gevoegd van
de historische weg door de novelle afgelegd van Cervantes af tot de Franse
novellistiek der 18e eeuw. Meteen is hij in staat de gelijktijdigheid van de Franse en
Duitse Aufkla-rungsbewegingen aan te tonen, waarin accenten van nationale,
ideologische, filosofische, periodiserende, technische en linguïstische aard worden
gebruikt om zijn hypothese te doen blijken. Modellen van interpretatie zijn dan ook
zijn hoofdstuk over de evolutie van het woord ‘persiflage’ en dat over de inhoud van
het thans verdwenen (tenzij in de SF ondergedoken) genre der ‘utopie’. Een serie
opstellen die uit de discussie over het verschijnsel der Aufklarung (gelukkig weer
op gang gekomen) niet kan worden weggedacht.
C. Tindemans

Wilhelm Emrich
Geist und Widergeist
Athenaum Verlag, Frankfurt, 1965, 333 S., D.M. 29.80.
De strijdbare Germanist brengt in deze cyclus opstellen (ondertitel: Wahrheit und
Lüge der Literatur) een aantal studies die zijn zowel scherp- als eigenzinnige kijk
op het literaire fenomeen documenteren. Programmatisch heet het eerste deel:
Absolute Wertung contra Historismus, en het komt er op neer dat S. weigert een
historiserend relativisme te aanvaarden en absolute maatstaven wenst te hanteren,
die ideologisch in de buurt van Hegel liggen. Dit neo-Hegelianisme kan echter toch
pas worden geduld, als de grondwaarde die S. voor om het even welke literaire
periode wil gebruiken, inderdaad de juiste is. Daarover precies lijkt me enige twijfel
nog mogelijk. Wanneer S. het actieve bewustzijn van tijd en mens vooropstelt, dan
lijkt dit veeleer een boven-menselijke en -tijdelijke constructie te zijn die als criterium
nagenoeg ideaal is (omdat ze in staat stelt de periodische kronkels en
accentverschuivingen in hun fundamentele zijn als identisch te behandelen) maar
die theoretisch blijven moet en dus vervalsend (omdat de eigen-tijdsheid principieel
van secundaire waarde wordt geacht). Kan je over deze toch wel belangrijke
bezwaren heenstappen, dan zijn de demonstraties van zijn vernieuwende filologische
analyse zonder meer merkwaardig en zowel Der Terror des Mythischen im
technischen Zeitalter (over E. Grassi, politieke mythen, de existentiële angst) als
Die Sprengung der mythischen Verblendung (over Goethe, Kleist, Hebbel, Sternheim,
Horvath) en Wege und Irrwege der Bewusstseinsbil-dung (over Grabbe, R. Dehmel,
Th. Mann, Faust II en heel veel Kafka) zullen polemiek en geestdrift lange tijd
stimuleren.
C. Tindemans
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Gerhart Baumann
Robert Musil.
Zur Erkenntnis der Dichtung
Francke Verlag, Bern, 1965, 263 pp., Ln., DM. 19,50, Br. 15,50.
Dat R. Musil, algemeen geroemd als een der voortreffelijkste Duitse romanciers van
deze eeuw, niettemin relatief weinig geanalyseerd is, wordt aanvaardbaar en
begrijpelijk na dit moeilijke werk, dat zich dan nog bescheiden als een voorstudie
dient aan te melden. S. gaat uit van een conclusie, dat nl. de geijkte analytische
methodes op Musil slechts moeilijk toepasselijk zijn, omdat deze auteur voortdurend
en bewust zijn eindprodukt als een kunstwerk-in-wording bedoelde, als een
veeldimensionele prestatie die veranderlijk is onder de invloed van lezer, tijd en
plaats. Vandaar zoekt S. nagenoeg zuivere natuurwetenschappelijke domeinen op
die een zinvolle structuur kunnen opleveren voor Musils gecompliceerde oeuvre.
De hiërarchische afhankelijke en bijgevolg logisch in elkaar overgaande
structuurprincipes zijn dan: das Feld, dat ruimte en plaats bevat; die Zeit; das Ich,
het regulerende krachtprincipe voor deze optimale persoonsromans met stevige
au-teursgreep; Vereinigungen, waarin collectieve interpenetratie kan worden
geconstateerd; Koexistierende Möglichkeiten, die de vele ikjes tenslotte convergerend
laten samenlopen, afgesloten door een magistrale synthese die S. als Geist der
Struktur karakteriseert. Een belangrijke studie, maar een grondige vertrouwdheid
met Musils oeuvre is vooraf onontbeerlijk.
C. Tindemans
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Walter Heist
Genet und andere. Exkurse über eine faschistische Literatur von Rang
Claassen Verlag, Hamburg, 1965, 206 S., D.M. 11.50.
Een Duits essayist die bij de Franse auteurs van tussen de twee oorlogen zorgvuldig
nagaat in hoeverre dezen zelf accenten bezitten die in Duitsland eenzijdig
geproclameerd worden! Het lijkt alleen een wanhopige poging tot zelfontlasting. En
deze bijtoon is ook aan het slot niet helemaal weg, zelfs al besef je dat het toch
eerlijker is dan alleen maar dat. S. lijkt de fascistische fundering nogal smalletjes te
nemen; het is alles wat op nationalistische, eenzijdig-ethische en zelfs
gecompartimeerd-religieuze groepsgeest teruggaat, en het leidt tot consequenties
waaraan eigenlijk niemand helemaal aan het programmatische odium ontsnappen
kan. Dat neemt niet weg dat zijn interpretaties van de geest in het werk van G.
Bernanos, C. Péguy, L. Bloy, H. de Montherlant, L.-F. Céline, J. Genet, A. Camus,
L. Aragon, J. Anouilh, B. Cendrars en J.-P. Sartre schrander zijn en zelden
gereleveerde accenten behandelen. Het kan er ons alleen maar aan herinneren dat
het verschil tussen gelijk en ongelijk altijd een smalle basis vormt, dat de menselijke
geest met gevaarlijk tuig speelt.
C. Tindemans

Toneel
Brita Mortensen and Brian Downs
Strindberg. An lntroduction to His Life and Work
Cambridge University Press, London, 1965, 234 pp., ppb., 9/6.
Dit boek, in de goeie ouwe trant van biografie plus verklaring, blijft niet zo bescheiden
als het zich aandient. Zonder expliciet een nieuwe visie op deze zo complexe auteur
te vertegenwoordigen, vat de studie uitstekend de huidige stand van kennis en
onderzoek samen, daarbij rechtstreeks op Zweedse bronnen steunend, en met
verrassende (hoewel volstrekt gerechtvaardigde) belangstelling voor zijn romans
en novellen. Mij is geen werk van deze omvang bekend dat op een betere manier
deze zo invloedrijke auteur belicht.
C. Tindemans

Heinz-Dieter Heinrichs
Das Rose-Theater
(Theater und Drama Bd 29). Colloquium Verlag, Berlin, 1965, 142 S.,
D.M. 11.
Van 1906 tot 1944 bestond te Berlijn een familie-theater dat zich allereerst tot de
volkse lagen richtte en daarop een repertoire en stijl vestigde die theaterhistorisch
bijzonder waardevol zijn uitgevallen. Het speelplan dat hier grondig wordt ontleed,
weerspiegelt dan ook alle onderdelen van volksopvoeding en gedurfde theatraliteit,
van Arnold en Bach tot Hauptmann. In hun aanpak van de fictieve
werkelijkheidsbenadering op het theater leverde deze familie bovendien ook
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esthetische pioniersarbeid. Het privé-karakter van deze onderneming kan trouwens
ook handig worden uitgespeeld tegenover het gesubsidieerde theater, zodat
algemene theatertendensen zichtbaar worden.
C. Tindemans

Denis Bablet
Le décor de théâtre de 1870 à 1914
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1965, 443 pp., 179
ill., F.F. 72.
Behalve dat S. overvloedige en indrukwekkend exacte informatie ter beschikking
stelt waaraan onmiddellijk een preciese interpretatie wordt gevoegd, behandelt hij
zowel geschiedenis en psychologie als sociologie en esthetica en hanteert daarmee
zijn object als een aanleiding tot het théatre total. De periode is dan ook artistiek
bijzonder rijk, zowel door de theatersituatie waarvan S. vertrekt en die reeds werd
aangetast door Wag-ner en Meininger, als door wat aan autochtoon-Franse inspiratie
ontstaat bij Zola (als experimentator), Antoine (als instigator), en het ‘théatre mental’
omstreeks 1890 (als idealisator). De grondige analyse van de decor-revolutie mag
dan ideëel en ideologisch uit de universele mens voortkomen, bepaald werd ze toch
door grote persoonlijkheden als Lugné-Poë, Max Reinhardt, Adolphe Appia en
(imponerend!) E. Gordon Craig. Dit boek houdt op in 1914 en dat is, hoe verantwoord
ook, half werk omdat deze datum zowel de destructie als de verdere constructie
van de tijdens deze periode vrijgekomen impulsen zal brengen. Nu reeds kan gezegd
dat dit werk een essentiële bijdrage vormt tot de niet zo uitgebreide bibliografie over
dit thema.
C. Tindemans
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J. Chiari
Landmarks of Contemporary Drama
Herbert Jenkins, London, 1965, 223 pp., 25/.
Met zijn nuchtere en scherp deducerende analysemethode brengt S, niet nog maar
eens een vluchtig overzicht van de toneelletterkunde der laatste 80 jaren om de
blijkbaar geïnteresseerde markt af te romen. Integendeel distantieert hij zich van
alle modetendensen en tracht waarde en onwaarde, blijvende betekenis en
vergankelijke toevalligheid te onderscheiden, mét succes. Merkwaardig is daarbij
zijn aanvangshoofdstuk dat een schets geeft van de menselijk-meta-fysische evolutie
van onze tijd, waartegen dan alle auteurs worden geprojecteerd. Als historicus poogt
hij tevens de nationale aspecten van deze toneelbeweging bloot te leggen, waardoor
de invloed buiten de grenzen van bepaalde auteurs (om er een te noemen: L.
Pirandello) wel eens in de verdrukking komt; bovendien negeert hij al te opvallend
de strikt theatrale eigenschappen in de toneelteksten. De zin voor rechtvaardigheid
en tevens voor nuancering, het vermogen om belang van mode te scheiden en het
niet toegeven aan gevestigde opinies kenmerken dit boek, dat men een zo groot
mogelijke verspreiding mag toewensen.
C. Tindemans

Louis Jouvet
Molière et la Comédie classique
(Collection Pratique du Théatre), Gallimard, Paris, 1965, 300 pp., F.F.
17.
Van november 1939 tot december 1940 doceerde de Franse acteur L. Jouvet aan
het Conservatoire National d'Art dramatique en deze bundel bevat de clandestiene
notities van wat hij destijds tijdens de praktijkcursus als commentaar leverde.
Bijgevolg richten zich deze bladzijden tot de professionelen van het theater, al valt
er zeker voor de Molieristiek veel prettigs te plukken. Zijn benadering van Molière
is, wel zonder verrassing, louter pragmatisch en ontstaat exclusief uit de situatie;
literaire erfenis of psy-chologische desinterpretatie komen er niet aan te pas. Het
achterhalen van de Jouvetvisie, niet eens te beperken tot enkele hoofdtrekken, vergt
van de lezer veel inspanning, maar als je daartoe bereid bent, wacht je aan het slot
een verhelderend inzicht zowel in de Franse theatertraditie, als in de pragmatische
analyse van een klassiek auteur.
C. Tindemans

Siegfried Jacobsohn
Jahre der Bühne. Theaterkritische Schriften.
1965, (RP 42), 278 pp., D.M. 12.80. Joachim Kuiser
Kleines Theatertagebuch
1965, (RP 44), 214 pp., D.M. 9.80. Rowohlt Verlag, Reinbek.
S. Jacobsohn (1881-1926) heeft met zijn tijdschrift Die Schaubühne (van 1905 af),
later Die Weltbühne, artistieke en politieke geschiedenis in Duitsland geschreven.
Als theatercriticus tussen naturalisme en expressionisme in, heeft hij zich open
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getoond voor elke en dus voor geen richting; alleen op het theatrale resultaat kwam
het aan. Met resultaat bedoelde hij echter niet exclusief esthetische inhoud of
expressie; het mensbeeld in het theater staat voorop en dat brengt hem telkens tot
keurige analyses van de tijdgeest die hij niet alleen constateert maar tevens op zijn
toekomstwaarde beoordeelt. Integer tegenover zichzelf en tegenover het theater
(wat b.v. correcties van vroegere oordelen insluit) schrijft hier een intelligent man
over een intelligent theater en het resultaat blijkt, naar de grondige inleiding van
uitgever W. Karsch, een creatieve bijdrage tot het Duitse geestesleven te zijn
geweest.
J. Kaiser (geb. 1928) behoort tot de nog jonge groep van hedendaagse
theatercritici. Zijn temperament, geschoold aan een academische discipline, is
agressiever, kieskeuriger, meer geëngageerd ook, scherper in wil en oordeel en
tevens interaationaler gericht omdat hij ook het buitenlandse theater binnen zijn
horizon betrekt. Constant blijft dat de esthetische resultaten als functioneel worden
gezien en dat het theater als expressie van de hedendaagse mens blijft vooropstaan.
Beide critici mogen dan zo verscheiden uitvallen, gemeenschappelijk belijden zij
het theater als een reflexief verschijnsel in zijn tijd.
C. Tindemans

Materialien zu Brechts Der kaukasische Kreidekreis
Suhrkamp Verlag, Frankfurt (ed. suhrk 155), 1966, 194 pp., D.M. 3.-.
Volgens het geijkte procédé van deze Mate-rialien-boekjes wordt een uitvoerige
documentatie over dit toneelstuk aangeboden: Brecht zelf over thema en genesis,
de medewerkers over de opvoering, commentaren op de première, algemene kritiek
op het stuk, decorontwerpen en theaterhistorische inventaris.
C. Tindemans
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Georg Büchner, Ludwig Weidig
Der Hessische Landbote. Texte, Briefe, Prozessakten
Kommentiert von H.M. Enzensberger, Insel Verlag, Frankfurt, 1965,
(sammlung insel 3), 174 pp., D.M. 5.
De subversief-revolutionaire geschriften van de Duitse dramatische auteur G.
Büchner worden hier afzonderlijk uitgegeven, vergezeld door de juridische
documenten die de hele affaire en de belaste personen behandelen. Het blijft een
document van menselijke en politieke tendens die nauw aansluit bij de dramatische
gerichtheid van deze auteur. De commentaar van Enzensberger, die bewust deze
thematiek wenst door te trekken naar onze tijd, is niet bijster geslaagd als hij met
landstreken en ideologieën gaat goochelen die meteen bewijzen dat zijn begrip van
de geschiedenis slechts zeer relatief is.
C. Tindemans

Slawomir Mrozek
Stücke I
Henssel Verlag, Berlin, 1963, 248 pp., D.M. 11.80.
S. Mrozek (geb. 1930) schrijft in de hedendaagse Poolse dramatiek de kranigste
satires, en al is hij daarmee geen unicum, zijn motieven, verbeelding,
dialogeringskracht en trefzekerheid hebben hem toch het drukst geëxporteerd naar
westelijke schouwburgen, ook al omdat hij in eigen land een opvoeringsverbod heeft
opgelopen. Zijn boze dromen bewegen zich rond één thema: de bedreiging van de
individuele vrijheid door een telkens ongenoemde macht, die duidelijk politiek is.
Uitstekend studio-toneel.
C. Tindemans

Hamlet, heute
Essays und Analysen. Insel Verlag, Frankfurt, 1965, (sammlung Insel,
10), 164 pp., D.M. 6.-.
In het voorwoord reeds wijst J. Kaiser op de dualiteit van deze verzameling
waaronder het geheel onbewust blijft lijden; de enige geldige Hamlet van de
theatervoorstelling is dat relatieve beeld dat uit het samengaan van regisseur, acteurs
en toeschouwers groeit. Daartegenover wil dit boekje de constante Hamlet plaatsen
en ook al horen de geëxcer-peerde essayisten niet allen tot het eng-filologische
kamp (wat meteen tot sterk variërende visies leidt), toch staat bij ieder analist de
dwangidee voorop, dé definitieve versie van het Hamletcomplex te leveren. Wie de
historische relativiteit van deze interpretaties bewust weet te maken, heeft aan de
opinie van S. Freud, T.S. Eliot, G. Landauer, E. Jones, H. Reichenbach, H.D.F.
Kitto, E. Heller, J. Kott en M. Walser bijgevolg slechts een houvast van waaruit hij
zich op het unieke avontuur van een Hamletopvoe-ring kan voorbereiden.
C. Tindemans
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Max Frisch
Frühe Stücke
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, (ed suhrk 154), 139 pp., D.M. 3.-.
Wie romancier-toneelauteur M. Frisch in zijn eerstelingen wil kennen, krijgt hier de
gelegenheid. Santa Cruz (1944) is een weemoedig escapistisch avontuur met veel
cultuurbe-wustzijn en een ijdele poging om de realiteit te vergeten. Formeel nog
weifelend, expressief reeds overtuigend. Nun singen sie wieder (1945) is direct
verbonden met de actualiteit van mens en oorlog, experimenteert
(Brecht-vriendschap!) met koor en episch theater en reveleert reeds een grote
evocatieve kracht.
C. Tindemans

Helmut Schwarz
Regie. Idee und Praxis moderner Theaterarbeit
Ein Leitfaden
Carl Schünemann Verlag, Bremen, 1965, 404 pp., D.M. 19.80.
Als tegenhanger van de bekende Melchinger biedt S. een compendium van alles
wat het moderne theater, op de letterkundige tekst na, heeft groot gemaakt. De
structuur is de vertrouwde methode: een grondig opstel over tendensen en vormen
van moderne regie-arbeid (geschiedenis, bedoelingen, figuren, reacties, stijlvragen,
ensemblestijl e.d.), documenten (internationale citaten uit de laatste decennia),
jargon (een nauwkeurig vocabularium van technische termen) en een
personenregister (alle regisseurs met enige naam sedert 1900), aangevuld met een
bibliografie voor verdere studie. Deze handleiding belooft even vertrouwd te worden
als die van Melchinger.
C. Tindemans
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Günter Eich
Fünfzehn Hörspiele
(bücher der neunzehn bd. 136), Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 600
pp., D.M. 12.80.
De uitgave van de meest markante spelen van de lyricus-hoorspelauteur G. Eich
is meer dan alleen een huldigende feestbundel, het is een overzicht van 15 jaren
hoorspelontwikkeling. Waar aanvankelijk wordt gezocht naar afstand van het
tastbaar-reële, het al te objectieve, het te sterk met andere expressie-vormen
verwante (bijv. Tr'dume, 1950), brengt Die Andere und Ich (1951) een magische
beweging tussen objectief en subjectief, een vernuftig maar ook
ontwikke-lingskrachtig bepalen van een interne geldigheid en autonomie, niet meer
louter afgestemd op microtechnische spelletjes. Dit groeit in een serie spelen
organisch verder (bijv. Zinngeschrei, 1955), maar krijgt stilaan iets gemaniëreerds
(Festianus Martyrer, 1958), zodat S. met Man bittet zu lauten (1964) dient terug te
keren naar het directer-microgene en het ondertussen opdringerige bellettrisme
moet verlaten. Dat hij dit ook zelf inziet, wordt toch wel aangetoond door het
niet-opnemen in deze bundel van zijn uitgesproken anti-illusie-spelen der laatste
jaren. Formeel bezit S. thans de maximale energie om experimenten met microfoon
en woord aan te kunnen op een autoritaire en genre-eigene manier. Zijn werk is
een bewijs dat hij nagenoeg op zijn eentje (ondanks het welige epigonisme) de
literatuurwetenschap gedwongen heeft rekening te houden met een nieuw genre
van literatuur.
C. Tindemans

Kunst
Prof. K. Lankheit
Classicisme, Romantiek en Realisme Kunst van Europa, dl. 7
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1965, 251 pp., 55 klpl., 54 tek.
Eugénie de Keyser
L'Occident romantique 1789-1850
Editions d'Art Albert Skira, Genève, 1965, 212 pp. rijk geïll.
Hoewel ze dezelfde periode behandelen - Europa vanaf de Franse revolutie tot het
midden van de negentiende eeuw - en zich ongeveer hetzelfde doel stellen - de
kunst interpreteren tegen de geschiedkundige, maatschappelijke en godsdienstige
achtergronden - toch staan de boeken van K. Lankheit en Eug. de Keyser een heel
eind van elkaar af. Reeds in de titel is die afstand merkbaar. Het boek van prof.
Lankheit heet - tenminste in zijn Nederlandse vertaling -: Classicisme, Romantiek
en Realisme (een preciezere titel dan de oorspronkelijke Duitse Revolution und
Restauration) d.w.z. dat de auteur zich aan de traditionele kunsthistorische indelingen
houdt en dat de kunsthistorische ontwikkeling bij hem op de voorgrond staat. Binnen
dit kader poogt hij dan de begrippen classicisme, romantiek en realisme zo zuiver
mogelijk te omschrijven en hun ingewikkelde onderlinge relaties aan te geven. Bijna
vanzelf verdeelt dit werk zich in een algemene inleiding en in drie hoofdstukken
waarin achtereenvolgens de architectuur, de beeldhouwkunst en de schilderkunst
worden behandeld. Het hoort tot de situatie van deze subjectieve tijd dat de
schilderkunst de voornaamste en meest uitgebreide behandeling krijgt. Ieder
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hoofdstuk bestaat in hoofdzaak uit een voorstelling van de belangrijkste figuren op
elk gebied in de verschillende westerse landen, zodat de indeling die in de
Nederlandse titel wordt gesuggereerd toch nog in het gedrang komt. Eugénie de
Keyser noemt haar boek L'Occident romantique en deze titel vertolkt directer dan
die van Lankheit de behandelde periode. Ook de benaderingswijze is synthetischer,
zelfs zo synthe-tisch dat het boek een vrij grondige kennis van deze periode
veronderstelt. Waar Lankheit een beetje van te dichtbij op de afzonderlijke feiten
en figuren kijkt, is in het boek van de Keyser de band tussen feitelijkheid en
interpretatie iets te los gehouden. Eugénie de Keyser bekijkt haar stof als een geheel
en duidt er in korte essays enkele krachtlijnen van aan, ongeveer op de wijze die
Werner Hofmann gebruikte in zijn studie over de kunst van de negentiende eeuw,
Das Irdische Paradies (Streven, dec. 1962, p. 292). Van Hofmann nam van de serie
Art, Idéés, His-toire, waarin het boek van de Keyser verscheen, ook de opvatting
over om tussen de literaire essays in telkens korte beeldessays over een thema in
te lassen. Tot op zekere hoogte vullen deze twee recente werken over de kunst in
de eerste helft van de negentiende eeuw elkaar aan. Beide dragen op een
voortreffelijke manier bij, mede door een verzorgde uitgave, tot de diepere kennis
van deze uitermate boeiende en belangrijke periode waarin onze tijd zich voor het
eerst op zo'n duidelijke wijze aankondigde.
G. Bekaert
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Leopold Zahn
Seurat
Phaidon, Köln, 86 pp., 50 klpl, 8 pl.
In Streven (nov. 1965, p. 196) mocht ik een uitstekende studie over Seurats
tekeningen aanbevelen. Het boek van Zahn herinnert ons aan zijn grootheid als
schilder in een verzorgd deel van de bekende Phaidonserie. In de inleiding vertelt
de auteur vlot en gedetailleerd het leven van deze op tweeën-dertigjarige leeftijd
gestorven, volledig onavontuurlijke schilder. Van zijn schilderkunst stelde hij zich
niets anders voor dan een wetenschappelijke toepassing van zijn (pointillistische)
methode. De poëtische kant van zijn werk wees hij af, wat nog niet betekent dat die
niet bestaat. Het wordt tijd dat de kritiek zich gaat losmaken van het enge beeld dat
Seurat zijn eigen oeuvre heeft opgedrongen om onvooringenomen het werkelijke
karakter ervan te ontleden. De reprodukties in kleur en zwartwit zijn van een
onberispelijke kwaliteit. Sir Anthony Blunt zorgde voor het commentaar bij de
afbeeldingen.
G. Bekaert

Werner Blaser
Mies van der Rohe, die Kunst der Struktur
Verlag für Architektur, Zürich, 1965, 227 pp., geïll., Zw. Fr. 78.
Een boek van Werner Blaser over Mies van der Rohe was vroeg of laat te
verwachten. In het artikel in Streven (juni 1957, pp. 870-874) Japan en de moderne
bouwkunst kwam Blasers dubbele interessesfeer voor de Japanse bouwkunst én
voor Mies van der Rohe tot uiting. Zijn boeken over de traditionele Japanse
architectuur zijn vroeger in Streven gesignaleerd. Van zijn boek over Mies van der
Rohe heeft hij een hulde willen maken bij gelegenheid van de tachtigste verjaardag
van de meester. Zij kon nauwelijks passender zijn. Blaser doet immers niets anders
dan het werk van Mies van der Rohe laten zien. Hij zelf verdwijnt helemaal achter
zijn boek. Geen persoonlijk commentaar, geen interpretatie, geen verantwoording!
Alleen maar de architectuur van Mies van der Rohe in foto's en tekeningen. De
illustratie bij het boven reeds geciteerde artikel in Streven gaf een klein idee van
Blasers bekwaamheid als architectuurfotograaf. Die komt in dit boek, meer nog dan
in de voorgaande, schitterend tot uiting. Schitterend, niet omdat hij van het strenge
werk van Mies toch nog boeiende en originele opnamen weet te maken, maar omdat
hij met die opnamen het eigen karakter en poëzie van die architectuur weet te
verduidelijken en te analyseren. Van de tekeningen en de veelvuldige montages,
die voor dit boek allemaal opnieuw werden gemaakt, kan men hetzelfde zeggen.
Met ontstellend weinig woorden (een inleiding van Mies van der Rohe, zijn ideeën
over de opleiding van de architect, een voor- en nawoord van de auteur, korte notities
bij elk gebouw) geeft dit boek een uitzonderlijk nauwkeurig beeld van wat deze
architectuur is. Een beetje storend vond ik de vele foto's over dubbele pagina's, al
moet ik toegeven dat de auteur ook van het effect van deze werkwijze handig gebruik
heeft gemaakt.
G. Bekaert
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Hans Aurenhammer
Lexikon der christlichen Ikonographie V
Verlag Brüder Hollinek, Wien, 1965, pp. 385-480.
De vijfde aflevering van het nieuwe iconografisch lexicon bevestigt de ernst en de
degelijkheid waarmee H. Aurenhammer zijn werk opvat. Deze aflevering loopt van
het trefwoord Blasius tot het eerste gedeelte van het trefwoord Christus. Degelijkheid
schijnt ook hier eens te meer veel tijd te veronderstellen. Wie prijs stelt op deze
belangrijke uitgave kan zich wel bezorgd maken over het trage ritme van verschijnen.
S. Heester

Dack + Decke + Wand
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1966, 155 pp., 352 afb., geb. DM. 29.70.
Met dit boek stelt de actieve uitgever Karl Krämer zich voor een serie te beginnen
van uitgaven die een of ander nieuw bouwpro-dukt op zijn waarde testen door
theoretische analyses en voorbeelden van toepassingen. Dack + Decke + Wand
gaat over het bouwen met siporex-gasbetonelementen. Al speelt in deze uitgaven
ook een belangrijke publiciteitsfactor mee, toch vervullen ze door een eerlijke
informatie een werkelijke leemte in de bestaande bouwliteratuur.
G. Bekaert
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Kunstführer Italien, Bd II: Oberitalen Ost
Ph. Reclam Verlag, Stuttgart, 1965, 1216 pp., 64 afb., 61 tek., geb. DM.
32,80.
De faam van deze gidsen behoeft niet meer gemaakt te worden. We kunnen volstaan
met het signaleren van de laatst verschenen, zeer uitgebreide gids in de Italië-reeks
(er is ook een reeks voor Duitsland en een voor Oostenrijk) dat handelt over het
oostelijk gedeelte van Noord-Italië: Trentino, Aldo Adige, Friuli, Veneto met als
voornaamste centra Venetië, Padova, Verona, Vincenza, Aquileia, Udine, Trieste.
Voor de stad Ve-netië alleen zijn niet minder dan vijfhonderd pagina's tekst en
vierentwintig pagina's illustratie gereserveerd. Deze gidsen zijn alfabetisch naar de
stadsnamen gerangschikt. Elk artikel bevat een historische inleiding, waarop dan
een beschrijving volgt van de afzonderlijke monumenten, kerken, musea. Voor
Venetië is van dat patroon afgeweken en worden de monumentale ‘Baubezirke’
zoals het San Marco plein of het Canal Grande als een geheel behandeld. Een zeer
volledige, nauwkeurige en toch ook handzame gids.
G. Bekaert

Kunstreisboek voor Nederland
P.N. van Kampen & Zoon N.V., Amsterdam, 1965, 713 pp., f 13,50.
Het Kunstreisboek voor Nederland kwam in 1940 tot stand op initiatief van uitgever
Van Kampen en in nauwe samenwerking met de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg en het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Het boek bestreek toen nog uitsluitend de provincies Noord- en Zuidholland en was
gebaseerd op de Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis
en kunst (11 delen) en de Geïllustreerde beschrijving van de monumenten. Onlangs
verscheen bij dezelfde uitgever de vijfde complete druk (omvattende alle provincies).
De tekst is bijgewerkt en aangevuld door de wetenschappelijke staf van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Het Kunstreisboek voor Nederland is een uitermate handig boek, boordevol
gegevens over wat mooi en merkwaardig is, zowel in grote steden als in kleine
plaatsjes. Per gemeente wordt, indien daartoe aanleiding bestaat, stilgestaan bij de
ontwikkeling van de stadsplattegrond terwijl telkens een beknopte karakteristiek en
bouwgeschiedenis wordt gegeven van de voornaamste monumenten in iedere
plaats, steeds in dezelfde volgorde (verdedigingswerken, burgerlijke openbare
gebouwen, kerken, kloosters en gestichten, woninggevels en pakhuizen). Tot besluit
volgt een korte aanduiding van de inhoud van de voornaamste musea en andere
verzamelingen. Achterin het boek zijn een literatuuropgave, een verklaring van
gebruikte termen en een register opgenomen. Tussen de beschrijvende tekst werden
op vrij veel plaatsen tekeningen afgedrukt, meestal plattegronden van steden of
gebouwen.
Eigenlijk zou elke automobilist deze onmisbare gids in z'n handschoenenkastje
moeten hebben liggen en hem er vaak weer uit moeten halen om hem te raadplegen.
Paul Mertz

Karl Krämer
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Einfamilienhäuser in der Gruppe
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1966, 143 pp., 275 afb., geb. D.M. 45.
In dit boek met voorbeelden van eensgezinswoningen in groep wordt een centraal
probleem voor de architect van vandaag scherp geformuleerd. Het gaat niet langer
op, ook wanneer men voor een individu of voor een individueel gezin bouwt, alleen
maar voor dit individu of dat gezin te bouwen. Nu het individu is ontvoogd tot
zelfverantwoordelijkheid heeft het paradoxaal genoeg ook de verantwoordelijkheid
voor al de anderen op zich genomen. Het komt er in de bouwkunst van vandaag
op aan deze relatie van individu tot groep zuiver uit te drukken, m.a.w. het midden
te vinden tussen het herenhuis in het grote park dat het individu alle kansen geeft
(ten koste van andere individuen) en de monotone woonblokken die het elk initiatief
ontzeggen en het restloos in een sociaal verband laten opgaan. De voorbeelden
van volwaardige eensgezinswoningen in groep die de uitgever Karl Krämer heeft
verzameld in een goed verzorgd en rijk gedocumenteerd boek, laten enkele van de
eerste min of meer geslaagde pogingen op dat gebied zien. De problematiek die
eraan vastzit, ontleedt de uitgever in zijn inleiding.
G. Bekaert

Varia
E. Strauss
De Bureaucratie
Marka. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1965, 350 pp., f 4,50.
Schrijver behandelt de verwording van de

Streven. Jaargang 19

918
administratie. Anders dan Max Weber bedoelt hij met het woord bureaucratie dan
ook wat er populair onder wordt verstaan en niet de administratie in iedere vorm.
Hij meent het woord alleen te mogen gebruiken als de administratie gaat werken
uitsluitend ten behoeve van zichzelf. Consequent kan schr. dit woordgebruik echter
niet volhouden zodat ook allerlei overgangsfasen als bureaucratie bestempeld
worden. Hoewel erop wordt gewezen dat ook in vakbonden en politieke partijen
bureaucratie voorkomt, behandelt schr. de gevaren aan de hand van de geschiedenis
van de administratie in Rusland, Frankrijk en Engeland. Wat het eerste land betreft
ziet hij het centrale marxistische dilemma op dit punt over het hoofd; immers wie
voor de produktie een bureaucratie inschakelt, haalt produktie en consumptie tegen
de geest van Marx uit elkaar. Het is dit dilemma waardoor in de Sovjet Unie de
bureaucratie steeds middelpunt van de discussie is. Wat Engeland betreft, zijn
tweede vaderland, is schr. beslist te optimistisch.
Merkwaardig is overigens dat schr. aan kan tonen dat de populaire bezwaren
tegen bureaucratie juist zijn. Het publiek wordt inderdaad aan het lijntje gehouden;
de formulieren zijn inderdaad oppermachtig; de ambtenaren schuiven steeds werk
van zich af en er wordt veel dubbel werk gedaan. Dit boekje toont aan dat deze
verschijnselen inhaerent zijn aan de verwording van de administratie. Het is storend,
dat er op sommige plaatsen teveel wordt vertaald, zodat gesproken wordt van de
‘Grieks-rechtzinnige’ kerk en de ‘behoudensgezinde partij’ in Engeland.
C.J.R.

P. de Beus
Overzicht van het burgerlijk recht
5e uitg., J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1965, 1060 pp., ing. F. 350, geb.
F. 500.
De Nederlandstalige rechtsliteratuur in België is niet zo erg rijk. Toch bezit zij enkele
degelijke en tevens zeer bruikbare werken. Daartoe behoort het overzicht van
raadsheer De Beus. Het verscheen voor het eerst in 1934 en werd sindsdien
regelmatig aangepast aan wetgeving en jurisprudentie. Dit gebeurt ook in deze
uitgave, die zelfs nog in een bijvoegsel de wet van 8-4-1965 betreffende de
jeugdbescherming opnam. Dit keer echter heeft S. zijn werk nog verrijkt met een
uitvoerige inleiding, die uitgroeide tot een tractaat over wezen en verschijningsvormen
van het recht. Zo bevat de inleiding beschouwingen over het recht in het algemeen,
zijn indelingen, het gewoonterecht, het wet-tenrecht, de jurisprudentie, en tenslotte
enkele bladzijden over de Nederlandse rechtstaal. Door deze theoretische
consideraties won het reeds zo ruime werk nog aan inzicht en bruikbaarheid, wat
studenten in de rechten, en ook zij die dagelijks met juridische problemen
geconfronteerd worden, ten zeerste zullen appreciëren. Opmerkenswaard is ook
dat S. zijn vocabularium aanpaste aan de thans officieel geworden Nederlandse
tekst van het burgerlijk wetboek. Toch zagen wij de overigens correcte taal van het
boek graag nog iets vlotter worden en de schrijfwijze van woorden als photocopie
etc. aangepast aan de geldende richtlijnen. Terloops mogen wij er ook op wijzen
dat de kerkelijke appreciatie van het burgerlijk huwelijk wel enigszins geëvolueerd
is en dat weinigen het nog zullen bestempelen als een ‘loutere formaliteit’! Maar dit
zijn slechts details en doen niets af aan de fundamentele waarde van dit mooie
werk.
L. Braeckmans
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Julius Overhoff
Die Herabkunft der Ganga Tagebuch einer Asienreise
Verlag Jakob Hegner, Köln & Olten, 1964, 456 pp., D.M. 28.80.
Een reisbeschrijving zonder avonturen, dag-boekaantekeningen waarin de schrijver
nagenoeg niets over zich zelf en zijn vermoedelijke reisgezellen openbaart, 450 pp.
dicht bedrukte beschrijving van het geziene met historische en filosofische
bespiegelingen, hier en daar korte, soms interessante confrontaties met actualiteiten,
alles blijkgevend van een indrukwekkende eruditie, in een uiterst verzorgde,
koud-objectieve, compacte stijl, zonder humor: ziedaar de indruk van de recensent,
die zich met grote moeite door dit lijvige boek heengeworsteld heeft. Geen kaartje
maakte hem wegwijs, geen foto of tekening ondersteunde zijn fantasie. Wat er op
de flap staat: ‘achter het geweldige feitenmateriaal dat voor ons wordt uitgespreid,
staat een immense intellectuele arbeid’, geven we gaarne toe, maar wat er op volgt:
dat n.l. de lezer zonder het zich bewust te worden meegesleept wordt, kan misschien
waar zijn voor enkele hoog-intel-lectuele en erudiete Azië-kenners, elk ander moet
wel in het oerwoud van onuitsprekelijke namen of in het moeras der feiten blijven
steken.
J. Brinkhoff
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M. Field
Ooggetuige in Indo-China
Ned. Boekhuis, Tilburg & Antwerpen, 1965, 411 pp., 160 F., f 8.90.
Een zeer boeiend en interessant geschreven werk dat juist op tijd komt gezien de
spanningen in Zuid-Oost-Azië. De auteur verbleef van 1956 af als correspondent
van een Engels blad in de landen van Z.O. Azië en bereisde het woeligste
wereldtoneel van het huidige ogenblik in Thailand, Laos, Cam-bodga en Vietnam.
Verwacht van de auteur echter niet alleen een knap geschreven reisverhaal. Het is
meer: een voortreffelijke synthese van geschiedenis, economie en politiek,
gecombineerd met praktische belevenissen van elke dag. Daarbij komt het feit dat
de schrijver een van de weinige Westelijke journalisten is, die Hanoi konden
bezoeken. Deze studie hoort tot de beste vulgariserende literatuur over het
onderwerp.
A. van Peteghem

Sven Stolpe
Königin Christina von Schweden
Aus dem Schwedischen übertragen v. Alfred von Sterneck, Verlag Jos.
Knecht, Frankfurt/M., 424 pp., 11 buitentekstpl., geb. DM. 19.80.
Een boeiend levensbeeld van de mysterieuze Christina, de enige vrouw die in de
St.-Pieter te Rome werd begraven. ‘Verlichte’ vorstin van een land in zijn hoogste
bloei, deed zij liever afstand van de troon dan van haar geestelijke overtuiging en
onafhankelijkheid, doch stond in ballingschap des te meer op haar koninklijke
waardigheid. De Romeinse kringen, die haar gedwee in de schaapstal wilden zien,
ergerden zich op hun beurt aan haar onvrouwelijkheid, non-conformisme en vaak
onorthodoxe opvattingen. Steeds geïnteresseerd in wetenschappen en filosofie,
evolueert zij van stoïcisme over rationeel libertinisme tot het mysticisme van de
Romeinse quiëtistengroepen, dat haar onverzadigbare geest als een magneet moest
aantrekken. Hoe meer de geschiedvorsing over haar verneemt, hoe raadselachtiger
zij echter wordt. Sven Stolpe, steeds superieur wanneer hij het geestelijk portret
van een historische figuur ontwerpt, vond bij zijn onderzoek in talrijke buitenlandse
archieven bronnen die totnogtoe nooit werden aangesproken. Misschien zou men
thans menen - en Stolpe schrikt er niet voor terug doch blijft er gelukkig ook niet bij
staan - Christina's houding en daden te kunnen verklaren door psychologische
analyses, alsof die iets oplosten en niet precies de vraag opnieuw stelden. Teveel
in de verscheiden fasen van dit leven is verweven met ook thans nog onklare figuren
en gebeurtenissen (bv. wie was tenslotte Molinos: een bedrieger of een vrome
abnormale? En kan men alle mensen die zich voor hem lieten innemen over één
kam scheren met bepaalde ongure satellieten?), dan dat men kan hopen, ‘definitief’
klaar te zien. Stolpe's boek is daarom, in zijn pregnante en levendige voorstelling,
ook van onopgeloste of moeilijke kwesties, steeds oprecht, een waardevolle bijdrage
tot de geschiedenis van het Westerse geestesleven.
A. Deblaere

Robert Daley

Streven. Jaargang 19

The Cruel Sport
Studio Vista, London, 1965, 224 pp., 164 pl., geb. 63/.
‘Autowedren is de wreedste sport. Het is ook de schitterendste, omdat de mens er
worstelt met zijn demonen op het scherp van de eeuwigheid. Men kan ze niet veilig
maken. Men kan er alleen mee ophouden. En ermee ophouden kan veertien of
vijftien mensenlevens op een jaar - niet zo heel veel in een wereld als de onze sparen ten blijvende koste van dat spektakel en sensatie, betovering en heroisme,
liefde en angst. Zonder de snelle wagens en de mannen die ermee racen zou de
wereld een mattere plaats worden. Zou het een betere zijn?’ Dit zijn de laatste
woorden van 't boek van Daley, een reporter van de New York Times, die van 1959
tot 1964 dit boek voorbereidde op de grote Europese circuits. Op een aangrijpende
wijze stelt hij het fenomeen van de wagende mens voor. Hij doet het in de vorm van
een fotoreportage met kort, raak commentaar.
A. Pisard

J.G.H. Holt
Het getij
8e druk, herzien onder toezicht van Dr. L.A.G.J. Timmermans, arts.
Dekker & Van de Vegt, Utrecht/Nijmegen, 1966, 95 pp., f 4.50.
De temperatuurmethode wordt in deze bewerking van Holts bekende boekje nog
nauwkeuriger uitgewerkt en nog meer praktisch geredigeerd.
R.S.
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Joost de Klerk
Grietjebie, schoonheid van Suriname
(Toorts contacten), De Toorts, Haarlem, 1965, 214 pp., f 8.50.
De laatste tijd, o.a. door de reis van het Koninklijk Paar naar de West, is er in bredere
kring aandacht gevestigd op Suriname. We herinneren ons bovendien de prachtige
film Faja Lobbi. Toch blijft waar, wat schr. in zijn inleiding stelt, ‘dat er voor het grote
publiek in Nederland geen boek over Suriname bestaat’. Daarom kunnen wij deze
reportage, geïllustreerd met foto's door de schr., gaarne aanbevelen.
R.S.

Howard Jones
Alcoholisme
Aula, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1966, 216 pp., f 2.90.
De auteur, die als buitengewoon hoogleraar voor sociologie verbonden is aan de
Universiteit van Leicester, superviseerde een onderzoek in Toronto waarbij
sociologische studenten 72 mannelijke alcoholisten interviewden. De helft van de
onderzochten bevond zich in hechtenis wegens ‘openbare dronkenschap’, de andere
helft stond onder toezicht van de Ontario Alcoholism Research Foundation. De gang
van het onderzoek is verantwoord in het aanhangsel van het onderhavige boek. De
bedoeling van de vraaggesprekken was de levensgeschiedenissen van deze mannen
te bestuderen om zo achter de psycho-sociale aspecten van de drankzucht te komen.
Een bijkomstig doel van het onderzoek was gelegen in de vergelijking van de
psychische structuur en het levenspatroon van de alcoholisten binnen en buiten de
gevangenis. Howard heeft de resultaten van zijn navorsingen op voortreffelijke wijze
weergegeven. Het goed geordende materiaal is verwerkt in een boeiende tekst en
in enkele duidelijke tabellen. De aard van de benadering bracht met zich mee dat
medisch-biologische gegevens vrijwel buiten bespreking bleven, met als gevolg dat
de conditioneringen van het alcoholisme te overwegend in de psycho-sociale hoek
zijn geprojecteerd. De kritische lezer zal echter deze over-accentuering wel
corrigerend interpreteren. Wat de schrijver aan vingerwijzingen geeft betreffende
preventie en therapie van alcoholisten, bevat voor Nederlandse deskundigen geen
nieuwe geluiden. De vertaling van Howards boek (door Th. Jager Bloemhof) is niet
helemaal vlekkeloos, waarbij bovendien te betreuren valt dat geen Nederlandse
gegevens zijn geïnterpoleerd.
J.J.C. Marlet

Prof. Dr. C.F. van Parreren e.a.
Effectief studeren Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 156 pp., f 2.25.
Dit boekje wil studenten en aanstaande studenten helpen. Er is volgens het
voorwoord gestreefd naar het geven van praktische informatie. Om van nut te kunnen
zijn, zou het levendiger en reëler geschreven moeten zijn. Sommige stukken doen
belachelijk aan van onwerkelijkheid, andere zijn zo vaag dat men er voor een kijk
op studeren weinig aan heeft.
R.S.
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B. Tadema Sporry
Arabische parels en Syrische feesten
Vreemde ervaringen in het midden-oosten
Uitg. de Toorts, Haarlem, 1965, 200 pp., f 8,50.
Aardige babbelpraat van een reislustige dame. Het met veel superlatieven doorspekte
verhaal voert de lezer door Libanon, Syrië, Koeweit en zelfs naar het moeilijk
toegankelijke Saoedië-Arabië. Behalve de 400 miljoen Arabieren die S. op p. 123
heeft geteld, staan er geen aperte onjuistheden, behalve als men de criante
oppervlakkigheid als zodanig laat gelden. Enkele aardige foto's sieren het prettig
uitgegeven werkje.
J. de Wit

Hoger Katechetisch Instituut
Fundamentals and programs of à new catechesis
Duquesne Univ. Press, 1966, 312 pp., $6,95.
Hiermee zijn de opvattingen en programma's van het Hoger Katechetisch Instituut
in het Amerikaans vertaald en enigszins aangepast aan de plaatselijke behoeften.
R.S.
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Acta Politica, tijdschrift voor politicologie. - Boom, Meppel, jrg. I, afl. 1/4,
1965-1966, f 12.50.
Andres, S., e.a., Homo Viator, moderne christliche Erzählungen. - Hegner,
Köln, 1966, 465 pp., DM. 19.80.
Batselier St. De, De geperverteerde mens. 2de uitg. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1966, 132 pp., geïll. F. 220.
Bea, A., Eenheid in Vrijheid. - Aula, Utrecht, 1966, 256 pp., f 3.50.
Benedictus S., La vie et la règle de S. Benoit, trad. E. de Solms. - Desclée de
Brouwer,
Brugge, 1966, 326 pp., geb. F. 150.
Berkouwer, Prof. Dr. G.C., De H. Schrift, dl. I, (Dogmatische studiën). - Kok,
Kampen, 1966, 234 pp., f 15.75.
Bohr, Niels, Atoomtheorie en natuurbeschrijving. - Aula, Utrecht, Antwerpen,
1966, 156 pp., f 2.25.
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Brown, C., Mijn Harlem. - Lemniscaat, R'dam, 1966, 411 pp., f 16.50.
Cartens, J.H., Orpheus en het Lam, Jan Engelman en H. Marsman, 1923-1940.
- Ambo, Utrecht, 1966, 166 pp., f 5.90.
Corte, E. De & Swinnen, K., Houding tegenover de leervakken van het M.O. Nauwelaerts, Leuven, 1966, 64 pp., F. 70.
Crews, F.C., The sins of the Fathers, Hawthorne's psychological Themes. Oxford Univ. Press, New York, 1966, 280 pp., $6.75.
Daisne, J., Het geluk. - Marnix, Brussel, Den Haag, 1966, 96 pp., f 2.90.
Daisne, J., De man die zijn haar kort liet knippen. - Manteau, Brussel, Den
Haag, 7e druk, filmeditie, 1966, 199 pp., f 5.90.
Delval, N., Schuld in Kongo? - Davidsfonds, Leuven, 1966, 64 pp., F. 55.
Dominicus, Dr. F.C., Apartheid: een wijze voorzorg. - De Banier, Utrecht, 1965,
146 pp., f 5.90.
Duisenberg, Dr. W.F., Economische gevolgen van ontwapening.
(Polemologische studiën, nr. 6). - v. Gorcum, Assen, 1966, 257 pp., f 17.50.
Europa Unita. Red. K. van Milleghem, tekst: L.C.D. Joos; Grafische vormgeving
en kaarten: B. Delaere. - Lannoo, Tielt, 1966, 262 pp.
Faber, Dr. H., Nieuwe perspectieven in Rome en New Delhi. - Polak & van
Gennep / Paul Brand, Amsterdam / Hilversum, 1966, 88 pp., f 5.90 / 98 Fr.
Falter, J., Andreas. - Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 121 pp., f 9.90.
Foster, G.M., Oude culturen in een technische wereld. - Aula, Utrecht,
Antwerpen, 1966, 288 pp., f 3.90.
Fraiture, E., Droeve regenraven. Zwarte gedichten. - Eigen beheer,
Leuvenselaan, 46, Tienen. 30 pp..
Gaade's stijlenboek; van de antieken tot heden. - Gaade, Den Haag, 456 pp.,
866 ill., f 34.90.
Gerlach, H., Het proces tegen Oldenbarnevelt en de ‘Maximen in den Staet’.
- Tjeenk-Willinck, Haarlem, 1965, 708 pp., f 35.-.
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Gerwin, R., De oceaan, land van de toekomst. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1966, 106 pp., F. 60.
Gevaert, J., Contingent en noodzakelijk bestaan volgens Thomas van Aquino.
- K.V.Ac., Gent, 1965, 186 pp., F. 280.
Goddijn, dr. H. en dr. W. Goddijn, Sociologie van kerk en godsdienst. - Aula,
Utrecht, Antwerpen, 1966, 352 pp., f 4.50.
Gordon, C.H., Vóór de Bijbel, het gemeenschappelijk verleden van de Griekse
en Hebreeuwse beschaving. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 304 pp., f 4.50.
Heilbroner, R.L., De wording van de economische samenleving. - Aula, Utrecht,
Antwerpen, 1966, 304 pp., f 3.90.
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Jeuken, Dr. M., Bijdrage tot een geloofsrechtvaardiging. - Dieben, Den Haag,
1965, 52 pp., f 2.-.
Jonckheere, K., en E. van Ruysbeek, Ondergang en dageraad. - Manteau,
Brussel, Den Haag, 1966, 124 pp., f 5.90.
Jonckheere, K., De ringen van de boom. - Manteau, Brussel, Den Haag, 1966,
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& Van
Gennep / Paul Brand, Amsterdam, 1966, 151 pp., f 6.90 / F. 115.
Kochan, L., Het ontstaan van het moderne Rusland. - Aula, Utrecht, Antwerpen,
1966, 352 pp., f 4.50.
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Lathouwers, M.A., De hedendaagse Russische letterkunde. - Desclée de
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de Brouwer, Brugge, 1966, 244 pp., ing. F. 240.
Papaioannou, K., La Peinture Byzantine et Russe. - Rencontre, Lausanne,
1965, 207 pp.. Platteel, H., Met Marga? misschien. - Manteau, Brussel, Den
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Polgar, L., Internationale Teilhard-bibliographie 1955-1965. - K. Alber, Freiburg,
1965, 95 pp., DM. 9,50.
Pospischil, V., Der Patriarch in der Serbisch-Orthodoxen Kirche. - Herder,
Wien, 1966, 272 pp., DM. 18.40.
Presthus, R., Op weg naar een maatschappij van organisaties. - Aula, Utrecht,
Antwerpen, 1966, 352 pp., f 4.50.
Ravier, A., Dom Augustin Guillerand, prieur Chartreux. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1966, 316 pp., 6 pl., F. 180.
Rigaux, Béda, Témoignage de l'Evangile de Mare. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1966, 196 pp., F. 105.
Ruler, Dr. A.A., Dwaasheden in het leven. - Callenbach, Nijkerk, 1966, 2 delen,
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Ruyslinck, W., De oeroude vijver. - Marnix, Brussel, Den Haag, 1966, 3e druk,
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Saint-Jean, R., Genèse de l'action. Blondel 1882-1893. - Museum Lessianum;
Desclée de Brouwer, Brugge, 1965, 264 pp., F. 285.
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Smedts, M., Een weerbarstig katholiek. - Ambo, Utrecht, 1966, 237 pp., f 8.90.
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Strauch, R., en R. Grosskopff, Die Deutschen an Hollands Thron. - Gerhard
Stalling, Oldenburg, 1966, 235 pp., DM. 18.50.
Teilhard De Chardin, P., Lettres à Léontine Zanta. - Desclée de Brouwer,
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Terlinden, Ch., Carolus Quintus. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1965, 270 pp.,
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Thielicke, Dr. H., Het zwijgen Gods. - Zomer & Keunings, Wageningen, 1966,
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[1966, nummer 10]
Leuven en de kerkelijke mutatie
Frans Van Bladel S.J.
1. Een tijdlang reeds voor de Verklaring van de Belgische bisschoppen over Leuven
liep ik rond met het plan, eens iets te schrijven over de situatie van de Kerk in
Vlaanderen. Verder dan de titel was ik echter nog niet geraakt. Die titel zou geweest
zijn: Hoe diep slaapt de Kerk in Vlaanderen? Het was zelfs voor mij dus nog maar
een vraag. Maar deze is nu door de recente gebeurtenissen toch wel helemaal
achterhaald. De Kerk in Vlaanderen is namelijk brutaal wakker geschoten, en dat
velen daarbij nogal wild om zich heen geslagen hebben, is waarschijnlijk uitsluitend
te wijten aan het feit dat ze zo vast sliep.
2. Als biologen een ‘sprong’ in de genetische ontwikkeling willen aanduiden,
gebruiken zij het woord ‘mutatie’. Als historici en sociologen later zullen beschrijven
wat er zich in mei 1966 in de Kerk in Vlaanderen heeft afgespeeld, zullen zij ook
van een sprong in de evolutie moeten spreken: in plaats van een aggiornamento,
een mutatie. En zij zullen moeten constateren dat de bruuske mutatie slechts
gekomen is, omdat het geleidelijke aggiornamento niet kwam.
3. Het antwoord van de katholieke Vlaamse gemeenschap op de Verklaring van
de bisschoppen is ongemeen explosief en massaal geweest. Dit is slechts te
verklaren door het feit dat zowel in de kwestie waar het om ging - de toekomst van
de katholieke Universiteit - als in de manier waarop deze door de bisschoppen werd
aangepakt, twee sinds lang en met een steeds toenemende eensgezindheid door
de katholieke Vlaamse gemeenschap nagestreefde en sinds lang door de hiërarchie
veronachtzaamde of tegengehouden aspiraties ineens samen in het geding waren
en samen genegeerd werden: de behoefte om in de Belgische samenleving als
Vlamingen en in de Kerk als zelfstandig denkende gelovigen aangesproken te
worden. Deze twee volkomen vanzelfsprekende aspiraties, waarvan de laatste nog
aangewakkerd was door het optreden van de Belgische bisschoppen op het Concilie,
vielen hier samen en de uitbarsting van opstandigheid tegen het geestelijk gezag
is alleen door dit samenvallen te verklaren. Ik zie tenminste niet in, hoe een even
autocratisch en vernederend, maar zuiver kerkelijk optreden van de bisschoppen
zulk een algemeen protest zou hebben uitgelokt. Al had dit allang, op waardige
maar besliste wijze, moeten gebeuren. Nu het protest mede ingegeven is door
nationale, liever zeg ik sociale motieven, dreigt de kerkelijke draagwijdte ervan over
het hoofd gezien te worden of niet goed verstaan.
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4. De identificatie van de Vlaamse met de kerkelijk-godsdienstige aspiraties dateert
niet van vandaag en voor sommigen, heus niet alleen voor Franstaligen, is ze een
ergernis. Gedeeltelijk terecht. Ook ik voel er niets voor om de Vlaamse Beweging
te vereenzelvigen met het katholicisme, om van ‘God’ de lijsttrekker van om het
even welk nationalisme te maken, om het Concilie nu ook eens voor de wagen van
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd te gaan spannen. La Libre Belgique is zo vriendelijk
te herinneren aan een document van Kardinaal Van Roey (van 17 november 1927),
waarin deze de slogan veroordeelt: ‘alles wat men doet voor Vlaanderen, zelfs de
insubordinatie aan het legitieme geestelijke gezag, is een act van religie’. Deze
slogan is inderdaad verderfelijk, maar daarmee is het, gewoon volgens de simpele
regels van de logica, niet uitgesloten dat het een act van religie, een kerkelijke en
christelijke plicht kan zijn, het geestelijk gezag ‘openlijk te weerstaan’ in het belang
van de menselijke, sociale en culturele gemeenschap die de onze is. En ik geloof
dat men zich radicaal en tragisch vergist wanneer men blijft volhouden dat het dezer
dagen alom gehoorde beroep op het vernieuwde kerkbewustzijn slechts een alibi
is voor een nationalistische bewustzijnsvernauwing. Of de Belgische (en de Vlaamse)
bisschoppen deze vergissing blijven volhouden, weet ik niet (het hoort tot de
geplogenheden van kerkelijke overheden, dat wie openlijk kritiek op hen levert, pas
heel laat, zoal ooit, en meestal slechts indirect verneemt wat zij daarover denken),
maar in de Franstalige katholieke pers, ook in verstandige en meer opene Franstalige
kringen, en zelfs in sommige Vlaamse katholieke milieus, blijft ze hardnekkig
voortbestaan. Ik geloof dat dit zowel voor de Kerk in België als voor de Kerk in
Vlaanderen een heel gevaarlijk misverstand is.
5. Voor de Kerk in België is het gevaarlijk, een opvatting van de eenheid te blijven
huldigen die in de Belgische realiteit geen grond meer raakt en juist omdat ze de
realiteit niet erkent, de enige reële, wenselijke en nog mogelijke eenheid, de unio
in de Catholica, de eenheid in verscheidenheid, op lange termijn steeds onmogelijker
maakt. Wil de lokale Kerk in België, als actualisering van de Catholica, het sacrament
van de wereld zijn, dan moet zij o.m. in het maatschappelijk conflict tussen
Franstaligen en Nederlandstaligen in dit land, voor de ernst waarvan niemand de
ogen kan sluiten, het teken van verdraagzaamheid, liefde en samenwerking zijn en
ieder van ons die van de Kerk wil zijn, moet dit teken waar willen maken. Maar dat
teken kan de Kerk in België nooit zijn, integendeel zij maakt dat teken onmogelijk,
als zij de sociale (én culturele én taal-) conflicten tussen de beide gemeenschappen
hooghartig als ‘steriele twisten’ blijft bestempelen en de rechtmatige aspiraties van
een van de twee gemeenschappen steeds maar blijft negeren of veronachtzamen.
Dat de Belgische bisschoppen zulk een volkomen irreële eenheid op het oog
hebben, blijkt uit de passage van hun Verklaring waarin zij spreken over de gronden
waarop de eenheid van de Leuvense Universiteit moet steunen: ‘De eenheid vindt
haar uitdrukking vooreerst in dezelfde gemeenschappelijke visie op de betekenis
en de rol van een universiteit in het algemeen, van een Katholieke Universiteit en
de Leuvense Universiteit in het biezonder’. Als er één
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punt was waarover de Vlaamse en de Franstalige leden van de Commissie-Leemans
het grondig oneens waren, dan was het juist deze visie op wat een katholieke
universiteit in dit land kan en moet zijn. Voor de eersten moeten haar katholiciteit
en universaliteit diep in de sociale realiteit van het volk verankerd zijn, terwijl de
Franssprekende professoren deze sociale werkelijkheid naar de achtergrond
schuiven en maar blijven dromen van een ‘universeel geweten van de universele
Kerk’. De bisschoppen hebben de voorkeur gegeven aan deze romantische eenheid
en universaliteit. Juist daardoor hebben zij de nuchtere samenwerking weer wat
onmogelijker gemaakt. Ook Vlaamse academici die helemaal geen voorstander
waren van de overheveling van de Franssprekende afdeling van Leuven naar
Wallonië zonder meer, erkennen nu dat, tengevolge van de Verklaring van de
bisschoppen, deze overheveling binnen afzienbare tijd onvermijdelijk is geworden.
Zo moet men, geloof ik, eveneens zeggen: hoe luider de bisschoppen hun onwrikbare
wil proclameren om de strakke eenheid van de Belgische kerkprovincie te handhaven,
des te onvermij-delijker wordt de breuk tussen het Franssprekende en het
Nederlandssprekende kerkvolk in België, des te onmogelijker wordt het voor de
Kerk in België, in de Belgische werkelijkheid, een werkzaam teken van broederlijkheid
te zijn.
6. De onderschatting van het in de sociale en culturele werkelijkheid verankerde
kerkbewustzijn houdt, in de tweede plaats, een groot gevaar in voor de Kerk in
Vlaanderen. Het gevaar namelijk, dat er van een mutatie in de kerkelijke
verhoudingen helemaal geen sprake zal zijn, doch alleen maar een ondergrondse,
nooit meer te overbruggen kloof zal overblijven tussen kerkvolk en hiërarchie. De
opstand van nagenoeg de hele Vlaamse katholieke gemeenschap tegen de
bisschoppelijke Verklaring is niet alleen op rekening te schrijven van een jarenlang
opgekropt Vlaams ressentiment. Ook zij die beter geplaatst zijn dan ik, de priesters
van de Leuvense studentenparochie, zijn het erover eens, dat de studentenrevolte
mede een kerkelijke opwelling was. En hetzelfde geldt voor het antiklerikalisme
waarvan we overal in het land getuige zijn geweest. Zelfs al heeft het mensen in
hun geloof in de Kerk geschokt of uit de kerk verwijderd.
Wie dit in overweging wil nemen, merkt hoever dit kerkbewustzijn af staat van dat
van de Franstalige gelovigen, die de antiklerikale uitbarsting ‘heiligschennend’ en
zelf ‘godslasterlijk’ vonden en die oprecht geërgerd waren door de radicale toon
waarop ook priesters en religieuzen openlijk uitdrukking gaven aan hun verdriet en
hun verzet. Naar mijn gevoel - ik geef het hier maar voor wat het waard is - is de
Verklaring van het Belgische episcopaat echter zo in tegenspraak met wat gelovigen
van de Kerk en hun bisschoppen het recht hebben te verwachten, dat zij die er
vanuit deze verwachting openlijk tegen in opstand komen, ja, omwille van deze
steeds maar weer bedrogen verwachting in geweten menen de institutionele kerk
voor een tijd of voor goed te moeten verlaten, een juister zicht hebben op Kerk en
bisschoppen dan zij die zich voor de zoveelste keer in ‘kinderlijke aanhankelijkheid’
bij de ‘verordeningen’ van de bisschoppen neerleggen.
Wie geen oog heeft voor de radicale en vérstrekkende bedoelingen van dit
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binnenkerkelijke antiklerikalisme en voor de positieve kanten ervan, stelt zich bloot
aan bittere ontgoochelingen. Het is gericht op een grondige deklerikalisering van
de kerkelijke structuren en een even grondige ontmythologisering van het kerkelijke
gezag; het heeft zelfs iets van een beginnend verlangen naar secularisering. Dit
zijn negatieve termen die iets zeer positiefs dekken.
Hoever ik denk dat deze afbraak en deze behoefte aan fundamentele vernieuwing
kunnen gaan, moge ik proberen duidelijk te maken aan een extreem voorbeeld.
Wanneer de studenten het ‘Tantum Ergo’ op straat gaan zingen en van de andere
1
kant tijdens de Eucharistieviering ‘We shall overcome’ gaan neuriën , dan heb ik de
indruk dat zij liturgievormen die voor hen geen zin meer hebben (en ze verliezen
2
hun zin voor meer mensen dan men bereid is toe te geven ), tot de grond afbreken
en er meteen nieuwe voor in de plaats proberen te vinden. Hetzelfde geldt voor de
deklerikalisering van de kerkelijke samenleving en de ontmythologisering van het
gezag. Er zijn in de afgelopen weken honderden protestmoties geweest. Geen
enkele is er geweest die niet aandrong op dialoog en op nieuwe vormen van
besluitvorming en beleidsvoering. Juist vanuit het besef dat de kloof tussen de
bisschoppen en het kerkvolk nooit zo duidelijk zichtbaar is geweest als nu en vanuit
de overtuiging dat, als wij Kerk willen blijven, wij deze kloof niet mógen laten bestaan,
is het verlangen om opnieuw, op een nieuwe basis, met de bisschoppen in gesprek
te treden nooit zo algemeen en zo vurig geweest als nu. Vooraf van de bisschoppen
te verwachten dat zij openlijk - en niet alleen door een veranderd optreden - erkennen
dat zij hun Verklaring betreuren, is vanuit het oude schema der gezagsverhoudingen
misschien ongehoord en irreëel. Momenteel is dit schema misschien nog niet te
doorbreken. Mijn in De Nieuwe geformuleerde verwachting was waarschijnlijk té
mooi om reëel te zijn.
7. Nooit is zo duidelijk gebleken hoe ver de Belgische bisschoppen af staan van
wat er in het volk leeft. Nooit is er zo'n algemeen verlangen geweest om daar
verandering in te brengen. Ik weet niet hoe men dat gaat doen. Alom gaat men nu
spreken van de dialogale structuren die er moeten komen: ‘Het meer dienstbaar
maken van de kerkelijke structuren aan het kerkelijke leven, de geleidelijke
omschakeling van een pyramidaal bevelende naar een conciliair luisterende
beleidsuitoefening brengen mee dat overleg en beraad niet langer alleen
psychologisch aanbevelenswaardige doch ook theologisch onmisbare
structuurelementen van het kerkelijke leven zijn geworden’ (J. Kerkhofs S.J.). Het
feit dat in de Belgische kerkprovincie zulke structuren nog nergens uitgebouwd zijn,
heeft misschien het voordeel, zoals B. de Clercq o.p. op de Ontmoetingsdagen
Christendom en Wereld in Antwerpen onlangs zei, dat we

1

2

Een maand voor de Verklaring van de bisschoppen had er in de studentenparochie een
TV-opname plaats die verder niets met de universiteit te maken had, maar waarvoor een
groep jonge mensen nodig was die dit protestlied van de Amerikaanse negers moesten zingen.
Ze hebben het voor die gelegenheid geleerd.
Ook de als ‘heiligschennend’ bestempelde parodie met de mijters is misschien zo te verstaan,
als het afwijzen van een zinloos geworden ambtsgewaad. Cfr. C. Verhoeven, Rondom de
leegte, p. 103: ‘Hoe directer en reëler men bij een situatie betrokken is, m.a.w. hoe heiliger
de ernst is - let op het woord heilig - hoe absurder de gedachte aan een ambtsgewaad’.
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ineens iets goeds kunnen maken. Maar hoe noodzakelijk ook, deze structuren zijn
niet alles. De hele mentaliteit moet veranderen. Ook daar waar er een schuchter
begin bestaat van zulke overlegorganen (om slechts één voorbeeld te noemen: de
Algemene Raad voor Apostolaatswerken) blijkt de overheid er helemaal geen gebruik
van te maken, ja, ze rustig over het hoofd te zien: zij verwachten er blijkbaar toch
3
niets van . Ik geloof niet dat dit mogelijk zou zijn als er een ontwikkelde kerkelijke
publieke opinie was. En die is er niet.
Zeker, over ‘Leuven’ bestond er onder de Vlamingen - met inachtneming van
belangrijke nuanceringen - een grote publieke eensgezindheid. Dat de bisschoppen
gemeend hebben daar geen rekening mee te moeten houden, is de grootste
ontgoocheling geweest. Als een refrein heeft men herhaald: zelden heeft de publieke
opinie zozeer de indruk gehad dat men met haar de spot dreef. Maar waar bestaat
er bij ons een publieke opinie op godsdienstig-kerkelijk gebied? Het is niet alleen
zo dat de bisschoppen niet blijken te weten wat er op dat gebied in het volk omgaat,
maar we weten het niet eens van elkaar. Er bestaan over het hele land honderden
gespreksgroepen, in alle lagen van de bevolking. Wat in vele van die groepen
besproken wordt en de manier waarop dat gebeurt, getuigen van een verheugende
openheid en een geweldig dynamisme. Maar vertelt men aan mensen van zo'n
groep dat er talloze andere groepen met hetzelfde werk bezig zijn, dan valt hun
mond open van verbazing. Want wat komt er van dit alles ooit in het publieke forum?
Wat komt er van in de pers? Alles wat er in Nederland verschijnt, wordt ook bij ons
(zij het dan nog altijd met vertraging) gelezen. Bijna stiekum. En vaak krijgt men de
4
indruk: eigenlijk tegen de zin van het geestelijk gezag . Jawel, als er een kapelaan
zijn ambt neerlegt of een pater last krijgt met de censuur, komt daar ook bij ons wel
iets van in de krant, en als er een hoogstaande discussie aan de gang is over een
dogmatisch, pastoraal of moreel onderwerp, wordt er door een Nederlandse
correspondent wel een verwaterde samenvatting van gegeven. Maar op geen enkele
wijze nemen wij publiek aan dit gesprek deel. De Kerk in Vlaanderen heeft terecht
geen enkele behoefte om zich (neem dit met een korreltje zout) door Nederland
geestelijk te laten koloniseren, maar wij mogen van de andere kant ook niet
verzuimen het aandeel te leveren dat wij kúnnen leveren, in het gesprek dat in
Nederland pubhek aan de gang is. Laten we eerlijk zijn: een van de droevigste
dingen in ons kerkelijk leven is het armtierige niveau van de religieuze informatie.
5
En dit is niet de zaak van de bisschoppen, maar van de pers .

3
4

5

De meeste vicarissen-generaal zijn de laatste twee jaar zo goed als nooit meer op de
vergaderingen verschenen.
De uitspraken van Mgr. Oddi, de nuntius, over Bisschop Bekkers en het Nederlandse
katholicisme zijn ook in Nederland bekend geraakt. Maar we mogen niet vergeten dat deze
diplomaat (die zich nu zo langzamerhand wel onmogelijk heeft gemaakt) met zijn zonderlinge
waardering niet alleen staat.
Als er een simpel verslag gemaakt moet worden, laten we zeggen van de reeds genoemde
Ontmoetingsdagen Christendom en Wereld, doen kranten als Het Volk en De Nieuwe Gids
een beroep op een religieus. Als deze zegt: ‘waarom, dat kunt u toch zelf ook?’, dan krijgt hij
als antwoord: ‘Nee, alleen een priester kan dat goed’. Als men dan achteraf de door leken
gemaakte verslagen in andere kranten leest, moet men constateren: hij heeft waarachtig nog
gelijk ook.
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Ook op dit gebied kan de huidige crisis een mutatie teweegbrengen. Twee keer
reeds zijn er in de voorbije jaren pogingen om via de pers tot een publiek gesprek
te komen nogal brutaal afgeknakt. Het eerste keerpunt ligt dan, naar mijn gevoel,
in de winter van 1958-59, toen een brief van Kardinaal van Roey volstond om het
grote gesprek dat Maria Rosseels in De Standaard op gang had gebracht, stop te
zetten. (Hoe zou de kerkelijke publieke opinie in Vlaanderen er op dit ogenblik
voorgestaan hebben als dit gesprek al die jaren door had kunnen gaan?). Het tweede
keerpunt is in 1964 de stopzetting van De Linie geweest, waarmee dit keer de
jezuïeten een eind maakten aan een publieke dialoog die nog maar net op gang
was gekomen. Laat de huidige crisis het derde keerpunt zijn, ditmaal ten goede.
8. Tot het verlangen naar een breed en open gesprek hoort, steeds nadrukkelijker,
de wens om een ‘Concilie’ van de Belgische (of Vlaamse) kerkprovincie tot stand
te zien komen. Hoe stelt men zich zo'n Concilie voor? Veel heil is niet te verwachten,
geloof ik, van een of andere massale vergadering, met referaten (hoe goed die ook
door voorafgaande gesprekken voorbereid zijn) en besluiten (hoe concreet ook).
Het hele volk moet, samen met de bisschoppen, aan het woord komen. Niet alleen
om de bisschoppen te informeren over wat er in het volk leeft en de bisschoppen
de gelegenheid te geven het volk op de hoogte te houden van wat zij willen en
6
wensen , maar: Kerk is dit gesprek, dit gesprek is Kerk. Er komt nooit een eind aan.
Tot de mogelijkheden behoort dan, dacht ik, dat de bisschoppen een beroep doen
op wat er, min of meer verdoken en in ieder geval hopeloos verspreid, reeds aan
gesprekskernen bestaat. Er zijn gezinsscharen en gezinsgroepen, bijbelkringen en
parochiale gespreksgroepen, al de groepen die in Kontakt verenigd zijn,
gespreksgroepen in de Katholieke Landelijke Jeugd en de ‘Boerin-nenbond’, in
Jong-Davidsfonds en in de middelbare-schoolmilieus rond Floreat, in het V.K.W.,
de K.A.J. en de K.W.B.... Laat ieder van die groepen zichzelf blijven, haar eigen
geaardheid, eigen niveau en eigen belangstelling bewaren, dat is wel een absolute
voorwaarde. Maar laten we toch proberen het een beetje te coördineren. Wil er ooit
zoiets als een Concilie komen, dan is er daar misschien een kans, een reële
mogelijkheid.
Met dit alles zijn we ‘Leuven’ misschien ver voorbij. Niet echter de ‘mutatie’ welke
deze crisis in de Kerk in Vlaanderen teweeg kan brengen. Het blijft echter van ons
afhangen of deze er inderdaad ook komt.

6

Cfr. de manier waarop in 1963 de Herderlijke Brief van Mgr. De Smedt over de Eenheid in
de familie en moderne tijd ontstaan is: ‘Ik heb u voor de verwezenlijking van dit plan een
werkwijze geschetst die een nieuwe vorm van samenwerking van het gelovige volk met zijn
bisschop kan inluiden. Mijn voorstel kwam hierop neer: de diocesanen zouden in het gezin
of in kleine groepen samen de bijstand van de H. Geest afsmeken en samen onderzoeken
wat in de huidige omstandigheden kan ondernomen worden...; vervolgens zouden de besluiten
van dit onderzoek aan mij... meegedeeld worden; eindelijk zou ik heel deze documentatie
instuderen en u in een Paasboodschap een plan voor familiale actie voor het ganse diocees
voorstellen’.
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Leuven en de sociale mutatie
Lode Claes
Eens te meer heeft een poging om een evolutie tegen te houden de verandering
slechts kunnen versnellen en onvermijdelijker maken. Dit is waarschijnlijk juist voor
de weerslag van de verklaring van de bisschoppen op de binnenkerkelijke evolutie;
het is zeker het geval voor de sociale mutatie en het politiek evenwicht in het land.
Deze mutatie, waarover in de Brusselse pers zoveel te doen is wanneer zij de
deproletarisatie en de standsvervloeiing betreft, is blijkbaar ook de bisschoppen
ontgaan toen het ging over de diepe veranderingen in het Vlaamse land. Misschien
niet aan alle bisschoppen; het verbale machtsvertoon van de tekst kan men verklaren
door innerlijke onzekerheid en inwendige verdeeldheid. Het getuigt overigens van
weinig politieke zin een beslissing als definitief aan te dienen; beslissingen van grote
draagwijdte waarop vele machten inwerken zijn dat nooit. Het is bijna naief tevens
mede te delen dat men in de toekomst geen druk meer zal aanvaarden. In de huidige
wereld oefenen alle ideële en materiële belangen pressie uit waar ze dat noodzakelijk
achten; ook de kerkelijke hiërarchie zelf (zoals ook de andere instellingen, de
administratie, de magistratuur, het hof) treden bij gelegenheid als pressiegroep op.
Pressiegroepen zijn juist gekenmerkt door het feit dat ze ongevraagd druk uitoefenen;
de Nederlandse socioloog Van Doorn last dit zelfs in zijn definitie in: het zijn groepen
die ongenodigd de politieke arena betreden. Overigens is de verklaring van het
episcopaat niet in de eerste plaats als een tegendruk te zien, gericht tegen de
Vlaamse stromingen inzake Leuven, maar meer als een onderdeel van de politiek
van de Belgische gevestigde machten, de ‘establishment’ waartoe deze hiërarchie
sociologisch behoort, al is men verrast haar in dit geval een ‘position en pointe’, zulk
een vooruitgeschoven positie, te zien innemen. De mutatie is nochtans duidelijk: bij
de studenten, bij hun ouders, bij de professoren, en in het algemeen.
Vijftig of dertig jaar geleden kwamen de Vlaamse studenten bijna uitsluitend uit
de kleine burgerij en de landbouw. De economische afhankelijkheid en de
bestaansonzekerheid brachten een mentaliteit van gedweeheid mee waarop dan
de ideeën van gehoorzaamheid die het katholicisme toen kenmerkten, werden
geënt. De ouders van de huidige studenten zijn meestal meer bemiddeld, en als
beoefenaars van vrije beroepen, als ondernemers of kaderleden, en zelfs als
middenstanders en landbouwers kennen zij een toenemende welvaart. Deze
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welvaart inspireert zelfvertrouwen en onafhankelijkheidszin, zelfs indien de feitelijke
interdependentie nog bestaat of zelfs toeneemt.
De ouders van de huidige studentengeneratie zijn in hun jeugd vaak sterk
beinvloed geweest door de Vlaamse beweging. Als collegestudenten hebben velen
van hen het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond gekend, dat het moest
afleggen tegen het toenmalige episcopaat. Velen hebben de repressie van dicht of
van ver meegemaakt. Meestal waren ze door de omstandigheden gedwongen van
iedere politieke activiteit af te zien en zich terug te trekken in de sfeer van het privé
leven. De overtuigingen werden echter aan de volgende generatie doorgegeven in
het gezin en op de school. Het is niet omdat deze bladzijden uit de jongste
geschiedenis nog niet in de geschiedschrijving zijn behandeld (de inhibities op dit
stuk in België, in tegenstelling met Nederland, zijn op zichzelf reeds tekenend) dat
zij niet bestaan. Het gewicht van de geschiedenis weegt zwaar door en velen hebben
lang gewacht op ‘le jour qui paiera tout’.
Aan de sociologische evolutie van de huidige Vlaamse volwassenen hebben ook
de hoogleraren deel. Dertig jaar geleden kon men te Leuven de twee of hoogstens
drie professoren noemen die het zich konden permitteren openlijk voor hun Vlaams
nationale overtuiging uit te komen omdat hun uitzonderlijke professionele
bekwaamheid hen onmisbaar maakte. Nu is de Vlaamsgezindheid vanzelfsprekend
geworden in een overigens veel talrijker Nederlandstalig professorencorps. De
‘harden’ van nu waren in hun studententijd vaak gematigden of onverschilligen. Het
vak op dat de invloed van de katholieke actie onder dit opzicht niet van blijvende
aard is geweest. De omstandigheden waren sterker. De Vlaamse professoren
behoren tot de nieuwe Vlaamse bovenlaag of elite die zich in een onvermijdelijke
rivaliteit bevindt met de Franstalige elite. Onvermijdelijk, omdat zelfs indien zij het
zouden wensen, zij zich niet meer kunnen assimileren in de Franstalige groep,
vanwege de onvoldoende beheersing van het Frans. Voor assimilatie is niet alleen
de kennis van de vaktaal, maar het beheersen van de vlotte omgangstaal, het
‘colloquial’ nodig. Hier ziet men het diep ingrijpend effect van de vernederlandsing
van het onderwijs, ongetwijfeld de meest doelmatige taalwet van de jaren dertig.
Zoals iedere machtselite staat de Franstalige elite de commandoposten niet
zonder strijd af en dan nog altijd ‘trop peu et trop tard’. Bovendien legt zij een
aanmatigend meerderwaardigheidsgevoel aan de dag, dat bijzonder irriterend werkt
en overigens de excessen van Vlaamse zijde grotendeels verklaart. Te Leuven,
zoals elders, is de kern van de Vlaams-Waalse spanning van sociaal-psychologische
aard.
De Vlaamse hoogleraren voelen zich overigens gesteund door de andere groepen
uit de Vlaamse bovenlaag, in het economisch leven, de beroepsorganisaties, de
administratie en de politiek. Hun gevoel van afhankelijkheid tegenover de
academische overheid is aanzienlijk verminderd door het besef dat zij in de huidige
wereld sterk gesolliciteerde specialisten zijn die zonder moeite elders hun inkomen
als hoogleraar terug kunnen vinden.
Er is tenslotte de evolutie bij de jeugd zelf. Dit is een algemeen verschijnsel,
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en in de huidige baldadigheid van de Vlaamse studenten en collegeleerlingen vindt
men iets van het optreden van de provo's in Nederland en van gelijk-soortige groepen
in andere landen terug. Wij zullen dit vaak behandelde verschijnsel hier niet ontleden
of beoordelen. Het komt ons als een winstpunt voor dat de anarchistische
opstandigheid van de jeugd in Vlaanderen tenminste op een concreet en positief
object kan gericht worden. Dit maakt haar voor de gevestigde orde misschien
gevaarlijker dan elders, maar tevens constructiever voor een nieuwe orde.
In de plaats van de Vlaamse studentenbeweging die dertig of veertig jaar geleden
gedragen werd door een minderheid van idealisten, is nu een algemeen verspreide
openbare mening gekomen, in een studentengroep die ook veel talrijker is geworden,
en die vrijwel zonder organisatie tot agitatie overgaat. Ook deze spontane agitatie
is een algemene trend. Reeds enkele jaren geleden wees de Franse politoloog Jean
Meynaud erop, dat in de plaats van de sterk georganiseerde en daardoor ook logge
belangen- en pressiegroepen thans meer en meer ongeorganiseerde anonieme en
spontane ‘movements’ komen, die op snelle en spectaculaire wijze optreden (en dit
optreden wordt weerkaatst door de massamedia zoals de TV). Zo ook in Vlaanderen.
De Vlaamse beweging is buiten haar traditionele organisatie getreden. Dit is ons
voor het eerst duidelijk geworden een vijftal jaren geleden bij de spontane reactie
op het optreden (uitgezonden door de TV) van de toenmalige ambassadeur Baron
Guillaume. Sedertdien zijn de ‘marsen op Brussel’ er gekomen; dit jaar de stakingen
in Limburg en nu in Leuven. Nadat de Vlaamse beweging gedurende vele jaren het
werk was van studiegroepen en van ‘état majors’ met weinig troepen, is er thans
meer agitatie van de troepen dan stafwerk.
De uitbarstingen zijn veelvuldiger en er zijn herhalingen te verwachten. Iedereen
denkt hierbij in de eerste plaats aan Brussel, waar inderdaad een klimaat van
burgeroorlog niet denkbeeldig zou zijn indien er dezelfde agitatie als die van mei te
Leuven ontstond. In de hoofdstad worden ook de anti-vlaamse krachten, gesteund
door een machtige pers, steeds actiever. En wat zou er gebeuren indien de Vlaamse
jeugd dezelfde destructieve agressiviteit ontplooide tegenover de symbolen van het
Belgisch gezag die zij nu ongestraft aan de dag heeft gelegd tegenover het geestelijk
gezag?
De conflictstof hoopt zich op. Enige tijd geleden kon men hopen dat de
Vlaams-Waalse spanning althans op economisch gebied over haar hoogtepunt
heen was, toen de structurele werkloosheid in Vlaanderen een einde had genomen
en een behoorlijk nationaal groeiritme een gelijke stijging van de welvaart over heel
het land scheen te verzekeren. Diepingrijpende veranderingen die door de algemene
economische evolutie worden medegebracht, kunnen dit precaire evenwicht opnieuw
verstoren: de ommekeer in de energiesector, de schaalvergroting in de
staalproduktie, de versmelting in tal van andere bedrijfstakken, zoals de textiel. Dit
alles kan belangrijke concentraties, en dus geografische verplaatsingen van bedrijven
en wijzigingen in de machtsverhoudingen aan de top tot gevolg hebben. De
spanningen die hieruit voortkomen, tekenen zich zelfs in homogene en grote landen
af.
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Natuurlijk zullen de unitaire instellingen in de breedste betekenis van het woord zich
verder inspannen om het federaliseringsproces tegen te gaan. Hun weerstandskracht
op dit terrein is echter geringer dan men op het eerste gezicht zou menen. Al deze
instellingen, partijen, syndicaten, administraties, grote economische groepen hebben bij voorrang andere belangen te verdedigen dan die van de unitaire structuur.
Hun kracht ligt op hun eigen terrein, en tegenover sterke stromingen van de openbare
mening, die zich bovendien agitatorisch doen gelden, komen zij gemakkelijk tot een
opportunistische aanpassing. Waar zij zich verzetten, bereiken zij het
tegenovergestelde effect. De kortstondige beslissing van de bisschoppen bijvoorbeeld
heeft het federaliseringsproces naar de Christelijke Volkspartij overgebracht en
heeft het vooral versterkt in de opinie, zowel in 't noorden als in 't zuiden van het
land.
Het valt inderdaad niet te ontkennen dat het anti-flamingantisme even grote
vorderingen maakt als het flamingantisme. Een minderheid van Franssprekenden,
opnieuw onder de indruk van de onstuitbaarheid van de Vlaamse emancipatie, doet
grote inspanningen om zich aan te passen. Onlangs was de verandering in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel hiervan een teken. De studie van het
Nederlands, zowel bij de jeugd als bij volwassenen, neemt in een aantal Brusselse
kringen snel toe. Daartegenover staat het feit dat groepen als het Front Démocratique
des Francophones meer vat krijgen op de Brusselse openbare opinie.
Bij de oude stereotypes over Vlaanderen komen er zich thans enkele nieuwe
voegen. De associatie Vlaming en arrivist komt meer voor. De Franstalige ziet de
Vlamingen in talrijke kringen doordringen en opkomen, snel, onvormelijk en met
een grote onderlinge solidariteit. Het stereotype ‘arrivist’, hoewel pejoratief, heeft
dus niets verwonderlijks.
De associatie van Vlaanderen met racisme, ‘jus soli’ en ‘nationalisme intégral’
stemt meer tot nadenken. Eerst en vooral omdat zij goed aanslaat bij de buitenlandse
openbare mening. Zij dreigt er onder meer de werkelijke draagwijdte van de recente
antiklerikale revolte aan het oog te onttrekken; in plaats van als een progressistische
emancipatie van de katholieke leek in de lijn van het Concilie, wordt ze voorgesteld
als een reactionaire beweging.
Het is daarom nodig terug te keren tot de kern van de zaak. Het taaistatuut van
België is op de homogeniteit van twee grote gebieden gebouwd, en dit niet sedert
1963 maar sedert 1932. In het Waalse gebied doen zich geen moeilijkheden bij de
toepassingen voor en is de culturele integriteit niet bedreigd. Onze Waalse
landgenoten kunnen zich occasioneel zelfs gestes veroorloven in de richting van
de tweetaligheid, zoals het gemeentebestuur van Dinant of de pastoor van Florenville,
die bereid zijn tot concessies aan de Vlaamse toeristen, welke de Vlamingen en de
buitenwereld dan als voorbeelden van verdraagzaamheid worden voorgehouden.
Bij het Europees Gerechtshof te Straatsburg komen de klachten van taalminderheden
tot nog toe niet van de Vlamingen in Wallonië, maar van de Franstaligen in
Vlaanderen.
In Vlaanderen wordt de culturele integriteit nog steeds bedreigd door de bijzondere
omstandigheid dat de taaidifferentiatie gedeeltelijk met de sociale
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gelaagdheid samenvalt. Men had de Vlamingen meer zelfvertrouwen in de
uiteindelijke afloop en dus ook meer zelfbeheersing kunnen toewensen, maar mocht
men dit redelijkerwijze verwachten? Hun zogenaamd ‘nationalisme intégral’ en hun
‘droit du sol’ is niets anders dan de toepassing of de logische consequentie van het
huidige taaistatuut in België. Nog steeds zijn de Vlamingen niet meer nationalistisch
dan de rest van de wereld, integendeel. Vrijwel overal vindt het nationaal besef zijn
garantie in eigen, meestal souvereine en slechts uitzonderlijk federale
staatsinstellingen. Dit is de meest bruikbare regeling gebleken voor de mogelijke
conflicten tussen volkeren, naties of als men wil socio-culturele grote groepen. Als
de woorden nog een zin hebben, kan er van nationalisme pas sprake zijn wanneer
dergelijke politieke instellingen reeds bestaan of tot stand worden gebracht. Nog
steeds zien, naar het woord van de Franse politoloog George Burdeau, de volken
in hun territoriale integriteit het symbool van hun bestaan: ‘La collectivité emprunte
à la géographie un symbole de sa volonté d'être’. De nationale instellingen impliceren
haar vanzelfsprekend; in nationale staten is er geen herrie over het ‘droit du sol’,
omdat ze daar een feit is dat niet eens meer wordt opgemerkt.
De strekking die in de Vlaamse beweging tot nog toe de bovenhand heeft gehad,
heeft de integriteit van de Vlaamse cultuur willen bereiken, niet door nationale
staatsinstellingen maar door taalwetten. In plaats van te steunen op het gezag, de
macht en de invloed die van instellingen uitgaan, werd getracht het taalgebruik
onder controle te brengen met specifieke wetten. Nu is enerzijds de taal overal in
de menselijke samenleving aanwezig en anderzijds neemt de openbare sector
steeds uitbreiding. Bovendien is er de ontoereikende toepassing van de bestaande
wetten. Dit brengt mede dat de taalwetgeving voortdurend moet worden aangevuld,
uitgebreid, gepreciseerd en gesanctioneerd; dus meer wetten, meer
uitvoeringsbesluiten, meer controleorganen, meer doseringen, enz. De taalwetgeving
wordt byzantijns, omslachtig en hinderlijk, wat dan weer tegen haar wordt uitgespeeld.
Het is volkomen verkeerd, in het federalisme een extreme vorm van taalwetgeving
te zien, zoals nochtans ook vele Vlamingen doen. De taalwetgeving is een ‘kurieren
am Symptom’, een poging tot beheersen via de periferie. Eigen staatsinstellingen
zijn in feite de meest normale, de meest afdoende, de meest gematigde en de minst
dirigistische regeling van een conflict tussen socio-culturele groepen. Zo kan men
zich heel goed voorstellen dat indien België sedert tien jaar een federatie was
geweest, de culturele integriteit van het Vlaamse land reeds zo goed verzekerd zou
zijn, dat het probleem van de overplaatsing van de Franstalige Leuvense universiteit
naar Wallonië zich niet eens meer zou hebben gesteld. Het is overigens opvallend
dat deze ‘overheveling’ nooit op het programma van de Vlaams-nationalisten tussen
de twee wereldoorlogen gestaan heeft; evenmin was dit het geval met een
taalwetgeving voor het bedrijfsleven. De Vlaams-nationalisten verwachtten dat
behoorlijke politieke instellingen de regeling van deze aangelegenheden vanzelf
zouden hebben medegebracht.
Vóór deze politieke instellingen er zijn, is het naief te willen experimenteren met
een nieuwsoortige regeling van socio-culturele verhoudingen. Het territori-
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ale principe vervangen door een persoonlijk cultureel statuut van iedere burger is
misschien de ideale oplossing, maar zij werd nog nagenoeg nergens toegepast.
Gastvrijheid is een schone deugd, maar haar beoefening vergt de beschikking over
een behoorlijke woning.
De stelling dat het Vlaams-Waalse probleem een ‘faux probleme’ is, verliest bij
de Franstaligen snel veld, maar de opvatting blijft bestaan dat het een uiterst beperkt
probleem is, dat in het niet zou moeten verzinken tegenover de belangrijke
aangelegenheden. Men vraagt zich af, welke. Bijna alle actuele kwesties die zich
op dit ogenblik in het land stellen, hebben rechtstreeks of onrechtstreeks met de
Vlaams-Waalse verhoudingen te maken. Zelfs de ongunstige toestand van de
openbare financiën: onder meer aan openbare werken worden de uitgaven
opgedreven omdat men de Vlaams-Waalse spanning tracht te ontgaan door een
gelijktijdig inwilligen van de eisen van alle pressiegroepen, zowel voor nuttige als
voor nutteloze werken. Het ontwrichtend effect van de pressiegroepen is in België
echter slechts groter dan elders omdat hier het tegengewicht van een ‘civic spirit’
ontbreekt. En deze ontbreekt omdat er geen natie is.
Afgezien van deze implicaties is de Vlaamse beweging overigens opnieuw een
veel bredere emancipatiebeweging gebleken dan meestal wordt aangenomen. Nu
de andere factoren van klasse-aard zijn afgestompt, is zij de sterkste factor van
democratisering en van sociale emancipatie die thans in het land aan het werk is.
De gebeurtenissen van mei hebben haar incidentie op de emancipatie van de
katholieke leek in het licht gesteld. In enkele dagen tijd heeft de Vlaamse beweging
de termen zelf veranderd waarin het traditionele probleem van het
wereldbeschouwelijk evenwicht tussen christelijken en vrijzinnigen zich stelde, het
evenwicht waarvan het behoud zo dikwijls zelfs tegen de culturele autonomie werd
gesteld. Indien er sprake kan zijn van een mutatie: dit is er een.
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God en de revolutie
Een interview met Harvey Cox
Een dezer dagen verschijnt de Nederlandse vertaling van The Secular City van
Harvey Cox onder de titel: De stad van de mens (Amboboeken, Utrecht). Het
beschrijft het levenspatroon van de moderne wereld in theologisch perspectief. In
Amerika waren van dit boek in een paar maanden tijd vijf grote herdrukken nodig
en het heeft in ons taalgebied zowel bij protestanten als katholieken al een opvallende
invloed gehad. De auteur is professor aan the Harvard Divinity School in de
Verenigde Staten. In 1962 en 1963 verbleef hij in Berlijn, waar hij contact onderhield
met de kerken en universiteiten in Oost-Duitsland. Na zijn terugkeer in Amerika
waar hij tot hoogleraar was benoemd, werd hij gearresteerd omdat hij had
deelgenomen aan een demonstratie tegen rassenscheiding. Hij werd tijdelijk
vrijgelaten om zijn inaugurale rede te houden. Als kennismaking met Harvey Cox
drukken wij hier een gedeelte van een interview af dat door de Canadese televisie
is uitgezonden. De Engelse tekst is gepubliceerd in een bundel opstellen The
Restless Church (J.B. Lippincott Co, Philadelphia-New York, 1966).

Waarom hebt u als christen gesuggereerd dat wij een tijd lang het woord
God uit ons spraakgebruik moeten laten vallen?
Ik behoor niet tot de groep van jonge theologen die menen dat wij een theologie
moeten uitwerken zonder God en dat God een zinloos wezen is. Ik denk dat het
probleem niet zo zeer een kwestie is van de werkelijkheid en de ervaring als wel
van het woord. Het woord ‘God’ is zo dubbelzinnig geworden: het betekent zoveel
verschillende dingen voor zoveel verschillende mensen, dat het bijna onmogelijk is
nog een nuttig gebruik van het woord te maken. Ik spreek het woord uit en er komt
iets in je hoofd op; maar in een ander hoofd komt iets anders op. Het is een soort
verzamelbak geworden voor wat ieder er maar in wil leggen. Voor sommige mensen
is het nagenoeg een bijnaam voor bijgeloof. Voor anderen betekent het iets dat zeer
dicht ligt bij wat de bijbel bedoelt met God. Daarom heb ik voorgesteld dat we heel
wat terughoudender zouden worden. We moesten eens wat minder praten over
God. De Israëlieten in het Oude Testament gebruikten nooit het woord voor God.
Eens per jaar ging de Hogepriester het Heilige der Heiligen binnen en sprak voor
zichzelf Zijn naam uit. Ook in het Nieuwe Testament zijn er die passages waar Jezus
niet iedereen prijst die zegt ‘Heer, Heer’, maar wel hen ‘die het werk van mijn vader
doen’. Daarom ben ik van mening dat we heel wat minder moeten praten, maar
meer nadruk leggen op het leven van de kerk, de heiligende en offerende deelname
van het christelijk volk in de wereld, en dan zien wat voor een taal zich ontwikkelt
uit ons engagement met de wereld.
Wij hebben God ook teveel gebruikt als een begrip om de gaten in ons eigen
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denken op te vullen - meer als een vraagbaak dan als een vraag-teken. Honderden
jaren lang hebben we wat we niet konden verklaren, maar toegeschreven aan God.
Maar met de vooruitgang van de wetenschap, die steeds meer vragen ging
beantwoorden die we voordien niet konden beantwoorden zonder God er bij te
halen, heeft God steeds minder ruimte gekregen. Wij kunnen niet langer dit gebruik
van God als een excuus voor onze onwetendheid aanvaarden. De Bijbel heeft veel
meer oog voor de God die rechter is of vraagteken of de ondervrager. Het boek Job
is voor ons in deze tijd bijzonder betekenisvol. Als Job wordt overvallen door al zijn
problemen, als zijn hele theologie ineenstort, als zijn gezin wordt weggenomen door
de pest en zijn huis verwoest, spreekt God tenslotte tot hem. Hij vertelt hem niets.
Hij stelt een vraag, ‘Wie is het die mijn raad verduisterd heeft zonder wijsheid?’. En
hij stelt twintig tot vijfentwintig vragen aan Job. Dit is de stijl van theologie waar we
naar toe gaan. God is degene die vragen stelt in plaats van degene die antwoordjes
geeft waar onze antwoorden verstek laten gaan. Een van de redenen waarom het
belangrijk is een christen te zijn in deze seculiere wereld is dat God ook vragen stelt
aan de secularisten. De seculiere mens heeft het ook nodig bevraagd te worden,
omdat zijn seculier gezichtspunt een gesloten systeem kan worden, een afgod of
een object van verering, tenzij het constant wordt onderworpen aan kritiek en gezien
vanuit een perspectief dat van hem vraagt zich te veranderen of open te stellen voor
nieuwe mogelijkheden. De kerk en de christen leven in de maatschappij méér om
vragen op te roepen waar geen vragen gesteld worden, dan om antwoorden te
verschaffen vooral als die ertoe neigen antwoorden te zijn op vragen die de mensen
niet langer stellen.

Het voornaamste thema van uw boek is secularisatie. Wat is dit precies
en hoe verschilt het van secularisme?
Secularisatie is een proces binnen de geschiedenis, een proces van het opengaan
van de geschiedenis, van het bevrijden van de mens uit een gesloten begrip van
wat de wereld en van wat menselijk leven is. Het is de bevrijding van de mens uit
mythologieën en uit gesloten metafysische systemen en het is geven van de
verantwoordelijkheid voor het leven, voor de wereld en voor de maatschappij, aan
de mensen zelf. Nu geloof ik dat dit proces niet maar toevallig is. Het is begonnen
grotendeels door de invloed van het bijbelse geloof op de wereld. En het
vertegenwoordigt werkelijk de uitwerking in de westerse maatschappij (en nu in de
hele wereld) van de waarden en inzichten van de Bijbel.
Secularisme is heel iets anders. Het maakt een godloze kijk op de wereld tot een
nieuwe religie, tot een nieuwe orthodoxie waarin geen laatste vragen meer
overblijven. Ik ben tegen alle ‘ismen’, omdat zij een totale, inclusieve kijk op de
wereld en de mens proberen te geven. Hiertegenover moeten wij christenen, als
eersten, kritisch staan.
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Wilt u dan zeggen dat de instelling van een christelijke maatschappij
(the esthablishment of Christendom) in de Middeleeuwen en de
handhaving van haar overblijfselen nu, zoals Spanje of ieder ander land
dat zich een christelijke natie noemt, een afdwaling is van de bijbelse
traditie?
Ja, dat wil ik zeggen en ik denk dat de periode van het koningschap in Israël hetzelfde
vertegenwoordigde als ‘Het Christendom’ in de Westerse beschaving. De poging
om heel het maatschappelijk leven en de cultuur in te sluiten binnen een soort
sacrale beschaving is niet volgens de grondimpuls van het bijbels geloof.

Wat zegt u tegen de kerkganger die, in ons land tenminste, ingezonden
brieven aan de redactie stuurt en zegt, dat de staatsscholen de
christelijke godsdienst moeten onderwijzen, omdat dit een christelijke
natie is?
Christenen zouden er voor moeten zorgen dat het land waarin zij leven, er een is
dat hen hun geloof in praktijk laat brengen en mensen van een andere overtuiging
het hunne. Om dit te bereiken is er een openheid nodig op sociaal niveau - evenzeer
als op levensbeschouwelijk. Altijd wanneer er maar één alternatief is, één
mogelijkheid van leven wordt voorgehouden, denk ik dat we terrein verliezen. Een
van de bijdragen van het bijbelse geloof aan de westerse cultuur is juist geweest
keuzemogelijkheden te bieden voor de mens, keuzemogelijkheden voor de manier
waarop de maatschappij kan leven.

Wat bedoelt u met een theologie van de revolutie?
Er zijn enorme concentraties van rijkdom en voorrechten in het ene deel van de
wereld en enorme ontrechting, wrok, ressentiment en haat in een ander deel. Ik
denk dat het onzin is te geloven dat wij in Noord-Amerika in de komende tien jaar
eenvoudigweg behagelijk kunnen voorthobbelen langs de weg die we gegaan zijn
zonder enige zeer radicale veranderingen in onze wereld. Ik geloof dat de mensen
die leven in de onderontwikkelde gebieden zullen grijpen naar de revolutie en dat,
tenzij wij als christenen revolutie verstaan als een manier waarop God in de
geschiedenis handelt om rechtvaardigheid en heil, redding en vernieuwing te brengen
aan de mens, wij verloren zullen zijn.
De moeilijkheid is dat wij een manier van antwoorden aan de wereld geërfd hebben
waarbij wij onszelf zien als een stabiliserende invloed, als een bewaker van de
waarden van het verleden, terwijl in feite nu van ons gevraagd wordt te
onderscheiden en te verkondigen hoe God aan het werk is in de wereld om de zaken
ondersteboven te zetten, dingen te veranderen, nieuw te maken, de machtigen van
hun zetels te stoten zoals het evangelie van Matteus het zegt. Om dit te zien is een
theologisch besef en begrip van revolutie nodig. Niet noodzakelijk een automatische
goedkeuring, maar een besef van revolutie, dat de christenen in de onderontwikkelde
landen in staat kan stellen deel te nemen aan hun revolutie en ons in staat kan
stellen met meer fantasie op revolutie te reageren. De meeste moderne revoluties
- liberale, communistische, Amerikaanse neger - zijn uiteindelijk voortgekomen uit
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het bijbelse geloof dat alle mensen broeders zijn en van God de gemeenschappelijke
opdracht hebben, deelgenoten, bewaarders en medescheppers te zijn van deze
wereld. Maar revoluties kunnen eng worden op een racistische of nationalistische
wijze. Destemeer reden dan voor christenen erin actief aanwezig te zijn, eraan deel
te nemen waar we kunnen, erop kritiek uit te oefenen waar we moeten.
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Drie miljoen Noordhollanders
M. van Hulten
De toekomst van ons land en in het bijzonder de ruimtelijke aspecten van die
toekomst zijn de laatste jaren sterk in discussie geraakt. De relatief grote
bevolkingsomvang en geringe oppervlakte van Nederland dwingen tot een zuinig
beheer van de beschikbare ruimte.
Sterker dan in grote delen van overig Nederland geldt dit voor het ‘westen des
2

lands’, alwaar de nu reeds aanwezige bevolking van 5,7 miljoen (830/km ), als alle
2

verwachtingen in vervulling gaan, zal aangroeien tot 8,5 miljoen (1240/km ) in het
jaar 2000.
Het is niet verwonderlijk dat ook de provinciale overheid van Noord-Holland zich
met deze problematiek bezig houdt om op bevredigende wijze haar beleid op de
toekomst te kunnen richten. Een van de resultaten hiervan is de onlangs verschenen
publikatie: Drie miljoen Noordhollanders, hoofdlijnen van het toekomstige
planologische beleid voor de provincie Noord-Holland (1966, 32 pp., 14 kaarten en
andere bijlagen). In deze studie wordt ervan uitgegaan dat voor deze drie miljoen
Noordhollanders in het jaar 2000 binnen de provincie (en voor een klein deel in de
IJsselmeerpolders) een woonplaats zal moeten worden gevonden, terwijl dan toch
ook nog verdergaande ontwikkelingen mogelijk moeten zijn.

Groeiende bevolking
In het klein herhaalt zich in de provincie Noord-Holland dezelfde problematiek die
zich in Nederland als geheel voordoet: ten zuiden van de lijn Alkmaar - Arnhem
wonen thans 9 miljoen Nederlanders, ten noorden daarvan 3 miljoen. In het jaar
2000 zullen het er respectievelijk 15 en 5 miljoen zijn, tenzij de ruimtelijke politiek
slaagt; deze wil nl. dat de verhouding dan 14 miljoen: 6 miljoen wordt.
Ook al gaat het binnen Noord-Holland om zeer veel kleinere getallen, de totale
bevolking omvat hier immers slechts 2,1 miljoen en groeit tot 3 miljoen in 2000, het
probleem is des te scherper. Ten noorden van de lijn Bergen aan Zee - Edam wonen
2

2

249.000 Noordhollanders (188/km ), ten zuiden van de lijn 1.896.000 (1391/km ),
dat is ruim zeven maal meer op een vrijwel gelijke oppervlakte (zie kaart 1, evenals
kaart 2 genomen uit bovengeciteerd boekje, resp. p. 4 en p. 18).
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Deze tegenstelling tussen noord en zuid is de basis van de gehele ruimtelijke
problematiek waarvoor de provincie zich gesteld ziet. In het zuiden een - bijna acute
- ruimteschaarste, in het noorden gebrek aan groei-impulsen. Het provinciaal bestuur
ziet in deze tegenstelling tevens de oplossing voor beide problemen: de relatieve
leegte van het noorden biedt de mogelijkheid tot het bestrijden van de ruimtelijke
congestie in het zuiden door afleiding van bevolking en werkgelegenheid uit het
zuiden naar het noorden. Als doelstelling wordt hiervoor aangegeven een zodanige
bevolkingsspreiding in het jaar 2000, dat het zuiden nog slechts viermaal meer
2

inwoners zal tellen dan het noorden, respectievelijk 2.425.000 d.i. 1779/km en
2

625.000 d.i. 472/km . De bevolking in het zuiden zal daartoe dus relatief langzamer
moeten groeien dan in het noorden, maar groeit ook dan nog (in absolute cijfers)
sterker dan in het noorden (met respectievelijk 529.000 en 376.000 inwoners).

Toenemende ruimtebehoefte
De toenemende bevolking vormt slechts één zijde van de ruimtelijke problematiek
van Noord-Holland. De andere zijde wordt gevormd door de sterk groeiende
ruimtebehoefte per inwoner.
De gemiddelde woningbezetting (dat is het aantal bewoners per woning) daalt.
Kan in landelijke en minder welvarende delen van ons land nog worden gerekend
met een bezetting van 4 à 4,5, in Groot-Amsterdam daalde de woningbezetting al
van 3,7 in 1950 tot 3,4 in 1960 en zal zij naar verwachting nog verder zakken tot
3,2 in 1980. Daarbij komt een voortdurend lager worden van het aantal woningen
per hectare stedelijk gebied; in Groot-Amsterdam was dit nog in 1950: 28, in 1960:
24 en in 1980 zal het volgens de plannen 14 zijn.
Beide ontwikkelingen veroorzaken dat de oppervlakte stedelijk gebied per
stadsbewoner aanzienlijk stijgt. Voor Groot-Amsterdam liep deze oppervlakte op
2

van 95 m in 1950 tot 122 m2 in 1960 en zij zal vermoedelijk verder stijgen tot 222
2

m in 1980.
De oorzaak hiervan ligt, oppervlakkig beschouwd, in het dalende kindertal per
gezin. Dit is echter niet de hoofdoorzaak. Die is veeleer te vinden in de vervroeging
van de huwelijksleeftijd - jonge mensen huwen gemiddeld op jongere leeftijd dan
in vroeger jaren; verder in de stijging van de gemiddelde leeftijd, waardoor het
aandeel van de bejaarden in de bevolking stijgt, terwijl meer dan vroeger die
bejaarden zelfstandig willen blijven wonen; in de jongere leeftijd ook waarop
ongehuwde kinderen zich losmaken uit het ouderlijk gezin en zelfstandig gaan
wonen. Tenslotte, en dat is zeker niet de kleinste factor, in het vergroten van
woningen, door een (inwonend) gezin dat vertrekt niet meer te vervangen, waardoor
de overblijvende bewoners meer ruimte krijgen, hetgeen in feite gelijk staat aan het
samentrekken van kleine woningen tot een grotere woning. Achter vrijwel al deze
oorzaken schuilt de gestegen welvaart die nu vele bewoners van onze steden en
dorpen in staat stelt meer ruimte te huren of te kopen dan in vroeger jaren. Deze
grotere welvaart uit zich ook in ruimte-eisende voorzieningen voor parkeren en
autoverkeer, voor sportbeoefening en vakantie, op een schaal die enkele jaren
geleden nog ongedacht was.
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Ook het werken eist nu meer ruimte dan vroeger. De grotere kapitaalsinvesteringen
eisen meer ruimte en vooral ook meer reserveruimte om latere uitbreidingen ter
plaatse mogelijk te maken. Hoe meer kapitaal immers in een bedrijf op een bepaalde
plaats is geïnvesteerd, des te kostbaarder wordt de operatie om een dergelijk bedrijf
als het verder uitgroeit, te verplaatsen. De uitdijende industrieterreinen bij vele
plaatsen zijn hiervan een opvallend bewijs.

Veranderend uitbreidingspatroon
Traditioneel vond iedere gemeente de benodigde grond voor nieuwe bewoning en
nieuwe werkgelegenheid aan de rand van de bestaande stedelijke bebouwing. De
groei geschiedde min of meer concentrisch rondom de historisch gegroeide kern.
Deze ontwikkeling moet nu noodgedwongen worden verlaten; omdat anders
binnen korte tijd het probleem opdoemt - hier en daar in de Randstad is dit nu reeds
het geval - van met elkaar botsende uitbreidingen vanuit verschillende centra,
hetgeen dan een abrupt einde zou betekenen voor de geleidelijke concentrische
groei.
Algemeen aanvaard is nu de gedachte dat tussen de verschillende stedelijke
gebieden groenzones van tenminste enkele kilometers breedte gehandhaafd dienen
te blijven, alsmede de gedachte dat hoewel de overige ruimte kan worden benut
voor stedelijke woon-, werk- en recreatieve bestemmingen, dit toch met veel beleid
en de nodige zuinigheid zal moeten geschieden, om nog tot in lengte van jaren
plaats te hebben voor datgene wat beslist noodzakelijk is. Dit betekent dat meer en
meer de in druk bezette gebieden minder gewenste vormen van ruimtegebruik
moeten worden afgeleid naar gebieden waar minder zuinig met de ruimte kan worden
omgesprongen: in het geval van Noord-Holland naar het noorden van de provincie.
In de hier becommentarieerde hoofdlijnen van het toekomstige planologische
beleid voor de provincie Noord-Holland wordt hieromtrent concreet gesteld dat
‘nieuwe ruimten ontsloten en opengelegd dienen te worden, zodat zij zowel ten
aanzien van wonen als van werken binnen de invloedssfeer van het
Noord-zeekanaalgebied worden gebracht, waarmede zij als het ware maatschappelijk
en economisch één geheel moeten gaan vormen’.
Deze stelling brengt met zich mee dat niet meer iedere gemeente de benodigde
grond voor nieuwe bewoning en nieuwe werkgelegenheid zelf tracht te scheppen
aan de rand van de bestaande bebouwingen. De meest gunstige en de meest
noodzakelijke plaats wordt voor iedere activiteit binnen een veel groter gebied dan
de afzonderlijke gemeenten gezocht; bijvoorbeeld: de diep vaarwater behoevende
zware en petrochemische industrie geconcentreerd aan de havens van het
Noordzeekanaal, lichtere industrie en bewoning meer verspreid en verder van het
kanaal.

Blokmodel en ruimtelijke structuur
Opvallend is nu in deze provinciale planologische ‘hoofdlijnen’ dat de verdere
uitwerking van deze gedachten in feite uitkomt bij het traditionele patroon van
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‘aanbreien’ aan bestaande kernen, ook al wordt het iets anders geformuleerd.
Daarmee wordt de gemakkelijkste uitweg uit de huidige problematiek gekozen. De
meest opvallende groei zal plaatsvinden in de IJmond en Zuid-Kennemerland, in
het aansluitende Noord-Kennemerland, in Waterland, en in West-Friesland. Als
vorm wordt hiervoor voorgesteld het ‘blokmodel’ (zie kaart 2), waarvan de blokken
nader worden gedefinieerd als ‘concentratie van de bevolking in een aantal gebieden
met één of meer reeds aanwezige, historisch gegroeide centra als kernen’ (p. 19).
Een nette manier van zeggen als bedoeld wordt: concentrisch uit laten groeien van
bestaande kernen of het traditionele ‘aanbreien’ aan de in de blokken opgenomen
woonkernen.
Even opvallend is dat nauwelijks kan worden gesproken van het ontsluiten van
nieuwe ruimten. De reeds nauwe relatie tussen IJmond, Zuid- en
Noord-Kennemerland en het Noordzeekanaalgebied zal wel door niemand worden
ontkend, terwijl de volgende uitbreiding van Amsterdam rondom Purmerend
nauwelijks verrassend genoeg kan worden genoemd om daarmee een publikatie
over planologisch Noordhollands beleid te rechtvaardigen. De gedachte groei van
West-Friesland is een welkome uitzondering, ook al getuigt de provincie op dat punt
van aanzienlijke twijfel door te stellen dat groei tot 325.000 (nu: 130.000) wenselijk
zou zijn, maar dit slechts als alternatief durft aan te geven naast het meer reëel
geachte aantal van 275.000.
Ligt hier echter niet voor Noord-Holland veel meer een kans dan in de nu
geschetste opzet, die al te veel vasthoudt aan het Noordzeekanaalgebied als
plechtanker voor de gehele provincie? Waarom niet krachtdadig tenminste gepoogd
Waterland ‘over te slaan’ in de verstedelijking en een krachtige stadsvorming op
gang te brengen in en tussen Alkmaar en Hoorn? Het veel geroemde en hopelijk
nog vele jaren te sparen ‘groene hart’ van Holland - ook al betekent de uitbouw van
Zoetermeer tot een stad van 100.000 inwoners daarop een riskante aanslag - zou
zodoende ten noorden van het Noordzeekanaal in wat kleinere omvang kunnen
worden gedupliceerd, met alle voordelen van dien, in het bijzonder dat latere
ontwikkelingen die nu nog volstrekt niet kunnen worden overzien, dan ook ruimtelijk
nog een kans maken.

De werkgelegenheid
Vormgeving in de nu voorgestelde ruimtelijke structuur betekent een sterke
benadrukking van het wonen in gebieden ten noorden van het Noordzeekanaal,
terwijl de werkgelegenheid voornamelijk bij dit kanaal geconcentreerd zal zijn. Het
is zeer de vraag of alternatieve mogelijkheden voldoende onder de ogen zijn gebracht
van de bewindvoerders en van de politiek verantwoordelijken. Hebben zij bewust
een keuze gemaakt voor een sterke dagelijkse pendel naar het werk in het
Noordzeekanaalgebied? Uit de eerder hier gegeven cijfers kan worden
geconcludeerd dat in het zuiden van de provincie de bevolking zal toenemen met
0,75% per jaar. Uit cijfers van de Economisch-Technologische Dienst (E.T.D.) van
de provincie (zie verslag 1962-'64) kan worden berekend dat alleen reeds de
industriële arbeidsplaatsen in het zuiden van de provincie met ruim 1% per jaar
zullen toenemen. Voor de arbeidsplaatsen in de dienst-
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KAART 2
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MODELLEN VOOR VERDERE VERSTEDELIJKING
Synthese van de twee theoretische mogelijkheden A en B leidt tot een model van
verstedelijking rondom de bestaande kernen, met een scheiding van open ruimten
die een functie als verkeers-, agrarisch-, en recreatiegebied vervullen.
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verlenende sector geeft dat verslag geen cijfers, maar zonder twijfel kan, gezien
het karakter van de bedrijvigheid in Amsterdam, zonder meer worden aangenomen
dat in die sector de groei van de arbeidsplaatsen nog sterker zal zijn dan 1% per
jaar.
Dit wordt nog klemmender nu bekend is, na het einde van de verslagperiode van
het E.T.D.-verslag, dat de minimale groei aan arbeidsplaatsen in de Amsterdamse
haven en havenbedrijven groter zal zijn dan nog in 1964 in het Havenrapport van
Amsterdam werd voorspeld. Dit Havenrapport, verschenen als bijlage H van het
Gemeenteblad 1964, ging nog uit van een minimale groei met 13.000
arbeidsplaatsen, terwijl nu bekend is dat alleen de Mobiloil-raffinaderij en verwante
petrochemische industrie al 15.000 arbeidsplaatsen schept.

Situering van wonen en werken
Niet zonder meer kan worden gesteld dat woonplaats en werkplaats in eikaars
nabijheid moeten liggen, noch dat zij ruimtelijk gescheiden dienen te zijn. Al naar
gelang voor het ene of het andere alternatief of voor een tussenvorm wordt gekozen,
dient het milieu en in het bijzonder de infrastructuur van weg-, rail- en waterverkeer
daarop te worden ingericht.
Het is nu denkbaar dat de verontreiniging, in het bijzonder van de lucht, door de
verzamelde industrieën langs het Noordzeekanaal, zo groot en hinderlijk wordt
geacht, dat daarom het wonen op grotere afstand gepropageerd en van beleidswege
georganiseerd wordt. Is dan een uitwijken naar de beide Kenne-merlanden en
Waterland voldoende of moet niet mede hierom worden gekozen voor de lijn Alkmaar
- Hoorn en Oostelijk West-Friesland, met gebruik van de dorpen Heer Hugowaard
en Obdam als aanhechtingspunten voor Noordhollandse ‘new towns’? In een verdere
toekomst zou deze stedenrij haar voortzetting kunnen vinden in de IJsselmeerpolders
via Lelystad en Harderwijk, die beide ook tot 100.000 inwoners zullen uitgroeien.
Daarmee zou een nieuwe Randstad zijn ontstaan buiten de reeds bestaande die
veel van de ‘overloop’ van de Randstad Holland zou kunnen opvangen. Deze gordel
zou hiermee een iets andere situering hebben dan de bestudeerde in de provinciale
1
publikatie (zie kaart 2) .
Grotere afstand tussen de nieuw te vestigen stedelijke bevolking en de
werkgelegenheid in het Noordzeekanaalgebied betekent dat ofwel gezorgd wordt
voor uitstekende weg- en railverbindingen voor massa-transport van personen of
dat een groter deel van de werkgelegenheid naar het noorden mede wordt afgeleid.
De ervaring, o.a. in Londen, heeft daarbij geleerd, dat het dwingend verplaatsen
van industriële arbeidsplaatsen hiervoor niet voldoende is. Veel explosiever groeien
alle mogelijke vormen van dienstverlening die resulteren in kantoorplaatsen. Indien
wordt gekozen voor verplaatsing van werkgelegenheid, dan zullen de kantoren mee
moeten migreren naar de nieuwe woonsteden, dat wil zeggen over grotere afstanden
dan de ministeries die nu van Den Haag

1

Zie ook: Dr. C. Miermans, Een tweede randstad Holland in ontwerp in Politiek (uitgave K.V.P.),
juni 1964, p. 125 ss., en idem, Mogelijkheden voor een tweede randstad Holland, in Bouw,
30 januari 1965, pp. 141-142.
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naar Rijswijk en Leidsendam gaan, of dan de kantoren die van de Amsterdamse
binnenstad naar de Ringspoorbaan-omgeving verhuizen!
De eerste keuze, uitstekende weg- en railverbindingen, is ook aanwezig, maar
moeilijker en op den duur waarschijnlijk kostbaarder te realiseren.
De provincie rekent nu reeds op een minimum-programma voor het
Noord-zeekanaal overschrijdend verkeer van zeven wegverkeerstunnels: IJ-, Coen-,
Hem- (2 x), Buitenhuizer- en Velser- (2 x) tunnel en drie railtunnels: stads-spoortunnel
in Amsterdam, Hem- en Velsertunnel, naast de brug bij Schelling-woude. Hoe het
maximumprogramma er uitziet wordt, helaas, te raden overgelaten.
In het licht van de te verwachten verkeersontwikkeling is het zeer de vraag of
deze tunnels op den duur in voldoende mate goede verbindingen kunnen garanderen
en vooral of zij op tijd klaar kunnen zijn om dit te doen. In de spitsuren kunnen bij
de Velsertunnel in 1967 files van 7 kilometer lengte worden verwacht. Het
gereedkomen van de Coentunnel in 1966 stelt dit kritieke moment uit tot 1968, maar
ook dan kan een tweede Velser-tunnel nog niet gereed zijn. Het tekort aan goede
verkeersverbindingen zal er dus waarschijnlijk dwingend toe leiden dat een groter
dan nu gepland deel van de werkgelegenheid mee moet naar noordelijker delen
van de provincie op straffe van een vastlopen, in de meest letterlijke zin van het
woord, van de economie in het zuiden. Afleiding tot op zo groot mogelijke afstand
is daarbij gewenst.
Het is niet duidelijk waarom in de provinciale studie het gordelmodel vrijwel zonder
nadere discussie wordt verworpen. Het aangevoerde argument dat het zou leiden
tot een ‘ongelede, verstedelijkte band, die oude kernen doet opgaan in een
stedebouwkundig weinig bevredigend geheel’ (p. 19) kan nauwelijks als motivering
gelden, temeer waar dit in verband wordt gebracht met de bestaande Randstad
Holland. Het zou evenzo gelden voor het wel gesteunde blok-model. Het is echter
onjuist om van de Randstad Holland te spreken als van een ongelede, verstedelijkte
band. Die geleding is juist zeer sterk aanwezig, terwijl het begrip Randstad Holland
slechts een abstractie is om deze veelheid aan verscheidenheid, die min of meer
in een halve cirkel rondom het Hollandse weidegebied ligt, aan te duiden.
Het gordelmodel met stedelijke zwaartepunten in Alkmaar, Hoorn en Lelystad en
mogelijk in enkele ‘new towns’: Heer Hugowaard, Obdam en in de Markerwaard,
biedt verkeerstechnisch juist vele voordelen en brengt het onschatbare voordeel
mee dat een nieuw, open tussengebied ontstaat. In deze gedachtengang is een
stedenblok in Waterland en een uitgroei van Purmerend tot 100.000 inwoners een
onding.
Alles bijeengenomen is het verheugend te zien dat de provinciale overheid van
Noord-Holland zich althans bezig houdt met de problematiek rond het scheppen
van de toekomstige ruimtelijke structuur van de provincie.
Dat hierin vrijwel alles ontbreekt wat duiden zou op meer dan alleen maar het
volgen van bestaande ontwikkelingslijnen, is te betreuren. Een nieuwe visie op de
toekomst van de provincie komt niet tot uiting.
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Een avond met Arman
Karel J. Geirlandt en Geert Bekaert
Arman - met zijn volle naam Armand Fernandez - is in 1928 te Nice geboren. Te
oordelen naar de instituten die hij bezocht - Ecole des Arts Décoratifs, Ecole des
Beaux-Arts, Ecole du Louvre - genoot hij een, zoals dat heet, verzorgde artistieke
opleiding. Daarvan getuigde overigens ook zijn eerste one-man-show in 1956, in
de Galerie du Haut-Pavé te Parijs. Hij stelde er voornamelijk schilderijen ten toon,
waarvoor hij zelf in een interview met Jouffroy als referenties opgaf: Nicolas de Staël
en Poliakoff; daarnaast enkele grafische bladen, die niet zó revolutionair waren,
maar die achteraf gezien, zijn hele evolutie in een richting stuurden welke niet langer
die van de schilderkunst zou zijn. Deze grafieken waren gemaakt met de stempels
die hij dagelijks op het kantoor hanteerde. Hij was op dit idee gekomen door het
werk van Kurt Schwitters en de typografische experimenten van de Groningse
schilder-drukker Hendrik Nicolaas Werkman. Er is nog een vijfde naam die Arman
citeert: Jackson Pollock.
Neemt men die vijf namen bij elkaar, dan is het gesternte waaronder hij debuteerde
en waaraan hij tot nog toe getrouw bleef, compleet: 1. het avontuur van de vorm en
het geloof in de kracht van de vorm van De Staël en Poliakoff (zelfs in zijn verst
doorgedreven vormloosheid blijft Arman een gevoelige estheet); 2. de surreële, om
niet te zeggen surrealistische aandacht voor het object, in het bijzonder voor het
verworpen, verbruikte object, voor de beschavingsafval van een Schwitters; 3. het
gebruik van gevormde elementen en de ontdekking van de realiteit van het
kwantitatieve in de herhalingen en vergrotingen van éénzelfde motief bij Werkman;
4. en tenslotte, de eindeloze, onhiërarchische, gedesacraliseerde structuur van
Pollock, die niets anders meer representeert dan zichzelf.
Deze namen kunnen ook door andere vervangen worden. Het enige waar het op
aankomt, is er zich rekenschap van te geven dat Arman niet mag beschouwd worden
als een vreemde komeet die plotseling ergens uit de hemel valt. Hij heeft wel degelijk
zijn plaats in de kunsthistorische en artistieke traditie van de moderne kunst.

*

Deze avond verliep in het Museum voor Schone Kunsten te Gent op 16 februari 1966, de
vooravond van de vernissage van de grote Arman-tentoonstelling te Brussel (Streven, febr.
1966, p. 486). G. Bekaert gaf daar een inleiding, die hier enigszins ingekort wordt weergegeven.
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Armans kantoorstempels gaven aanleiding tot zijn eerste, onschuldige ontmoeting
met het object, dat hem, en hem niet alleen, van die tijd af steeds meer gaat
fascineren. Penselen en tubenverf zijn natuurlijk ook objecten en Jasper Johns en
Jim Dine laten zien hoezeer ze schilders van Armans generatie kunnen inspireren.
Maar ze behoren toch maar half tot onze werkelijkheid, tot die tweede natuur die
wij in onze moderne beschaving hebben geschapen. Ze zijn als het ware
voorbestemd voor een aparte wereld, de cultuurwereld. Een stempel daarentegen
is een dagelijks banaal gebruiksvoorwerp en maakt een integrerend deel uit van de
door ons voortdurend aangewende, volkomen op efficaciteit afgestemde, maar even
volkomen onbewoonde en onbewoonbare werkelijkheid van een technische, voorlopig
nog inhoudsloze beschaving.
Tussen de penselen en Armans stempels ligt de kloof tussen de cultuur en het
leven, tussen een goeddeels levenloze cultuur en een goeddeels cultuurloos leven.
Met stempelkussen en stempels probeerde hij aanvankelijk hetzelfde resultaat te
bereiken als met zijn schilderijen. Hij maakte er composities mee zoals de kubisten
of Schwitters vóór hem hadden gedaan.
Van bij het begin echter merkt men ook bij Arman dat hij zich toen reeds min of
meer bewust was van nog een ander onderscheid tussen penseel en stempel. Een
penseel is niets anders dan een instrument, een gewillige verlenging van de hand
en uiterst geschikt om subtiele gevoelsnuances tot uitdrukking te brengen. Een
stempel is dat niet. Hij vertoont op een of andere manier een individualiteit, al was
het slechts die van een letter of een cijfer. De kunstenaar die een stempel kiest
boven een penseel, onderwerpt zich aan een objectiviteit. Van in zijn eerste grafieken
experimenteert Arman met de motieven die in zijn gehele oeuvre tot nog toe zijn
blijven spelen: de herhaling van één stereotiepe vorm (zoals b.v. het woord Nice),
en de metamorfose van de bestemming waarbij een object onderworpen wordt aan
een manipulatie waarvoor het volgens gangbare opvattingen helemaal niet geschikt
is. Dit komt op hetzelfde neer als beweren dat elk object nog iets meer is dan zijn
efficaciteit om een bepaald doel te bereiken. Antropomorfisch vertaald: dat een
individu meer is dan zijn prestatie. M.a.w. wordt hier de vraag gesteld of wij het met
onze technische verhouding tot de wereld bij het rechte eind hebben.
In de eerste fase van zijn evolutie worden, zoals reeds gezegd, de objecten nog
gebruikt om een formeel kunstwerk te maken. Ze vervangen de penselen. Het duurt
echter niet lang voor Arman zich voor de individualiteit van het object zelf gaat
interesseren en deze tot component van zijn kunstwerken maakt. De artistieke
verkenning gebeurt niet meer door middel van het object, maar is gericht op de
aanwezigheid en het bestaan van het object zelf, op de ‘diabolische zelfheerlijkheid
en vrijheid’ van het object (Michaux).
In 1958 wordt aldus voor het eerst het object de substantie van een kunstwerk.
Het was de inzet van de serie ‘colères’, die op de ‘allures’ volgde en die later zou
gevolgd worden door de series ‘coupes’ en ‘accumulations’. Met zijn ‘colères’
verwijdert Arman zich steeds meer van een expressie van de eigen persoonlijkheid
- wat nog niet wil zeggen dat hij geen persoonlijke expressie zou hebben - om de
feitelijkheid zelf van de wereld waarin hij leeft, te affirmeren
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en te verkennen. De band met het object is niet meer van sentimentele aard, maar
verkrijgt een objectief, ik zou zelfs durven zeggen religieus karakter. In het hierna
volgend interview wordt deze zienswijze door Arman slechts schijnbaar
tegengesproken. De keuze van het object steunt, zegt Arman, op een persoonlijk
aangesproken worden door het object (l'appétit). Maar het is de persoon niet meer
die zich in het object projecteert, die het object door een soort exorcisme van de
taal of de voorstelling in zijn ban brengt. In het gehele proces blijft het object in het
middelpunt van de belangstelling staan. Eenzelfde bemerking kan ook gemaakt
worden in verband met de interpretatie van het toeval. Ook al bezit Arman, zoals
hij zegt, een grote vertrouwdheid met de wetten van het toeval, toch respecteert hij
die wetten en grijpt hij er niet bewust in om zijn eigen beeld op te bouwen. Door het
uitlokken van het toeval wil de kunstenaar ontsnappen aan elk persoonlijk
vooroordeel, aan elk egoïsme. Hij wil ontkomen aan de preconcepties van het
organiserende verstand dat uitsluitend op zelfaffirmatie uit is en aan de schabionen
van het daarbij horende, gedirigeerde sentiment. Door een met verf gevulde fles of
kruik nogal hardhandig tegen papier of doek te laten aankomen, zo dat de
verbrijzeling ervan gewaarborgd is, wordt een ‘accident’ teweeggebracht, waarvan
geen enkel moment van het verloop noch het resultaat te voorzien zijn en dat dus
geheel aan de bewuste controle, ook die van de kunstenaar, ontsnapt. Het enige
wat de kunstenaar nog doen kan, is dit resultaat te aanvaarden of te verwerpen, te
oordelen of dit resultaat representatief genoeg is om tot een universeel
werkelijkheidssymbool te worden.
Het kunstwerk is dus niet langer een in beeld brengen, een illustratie van een
idee of een gevoel of van weet ik meer, maar een gebeuren, waarvan de eigen
wetten gerespecteerd worden, een volledig gratuïet gebeuren, dat juist door zijn
gratuïteit in staat kan zijn een symboolkracht te verwerven. In dit proces vervult de
kunstenaar de rol van initiatiefnemer en regisseur.
Dagelijks lok je zelf ongewild dergelijke accidenten uit. Je laat bijvoorbeeld (om
een onschuldig voorbeeld te nemen) op het tapijt van je studio een pot inkt
uiteenspatten. Dan heb je slechts één reactie: zo vlug mogelijk de schade herstellen.
Je kunt dat gebeuren niet anders zien dan als een ongeluk, als een spijtige verstoring
van de bestaande orde zoals je die had opgebouwd. Arman laat die pot inkt vallen
en staat verbaasd te kijken naar wat er gebeurt, hoe het vocht een prachtige grillige
vlek tekent, hoe het zacht in het weefsel van het tapijt dringt, hoe de scherven in
het rond liggen en glinsteren in het licht. Hij heeft m.a.w. voor die onverwachte,
maar reële situatie dezelfde poëtische reactie die wij menen voor geconsacreerde
kunstwerken te moeten reserveren. Als hij dan dergelijke accidenten uit hun
dagelijkse context haalt om ze in een maagdelijke, ongeëngageerde, esthetische
ruimte te reproduceren, geeft hij zichzelf en de toeschouwer de kans om fris,
spontaan en ongeïnteresseerd te reageren. En het is niet uitgesloten dat iets van
die ervaring overvloeit in onze dagelijkse omgang met onszelf, de medemensen en
de dingen om ons heen. Het is typisch voor de open, nieuwsgierige en ook
humoristische houding van Arman dat hij, toen hij alleen maar een vlek kleur wilde
verkrijgen, ook
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bemerkte dat de scherven die hij als nevenresultaat bereikte het niet slecht deden.
Hij kleefde ze eenvoudig op zijn schilderij om het gehele verloop van het gebeuren
te fixeren en tot contemplatie-object te maken. Die houding van de kunstenaar kan
men nog het best vergelijken met die van het kind, dat onwillekeurig een stuk
speelgoed kapot maakt om te zien hoe het in elkaar steekt. Tegelijk laat het daarbij
én zijn interesse voor en zijn superioriteit tegenover het voorwerp zien. Het zijn geen
louter destructieve redenen die de kunstenaar tot de vernietiging van het object
leiden, maar een enorme belangstelling, een erkenning van zijn werkelijkheid, ja,
een echte liefde én tegelijk ook een ontdekking van de menselijke oorspronkelijkheid
die tegenover die van het object staat. Van de ‘colères’ is het maar een stap naar
de ‘poubelles’: de om hygiënische redenen een beetje uitgezuiverde vuilnisbakken,
die door Arman tot kunstwerk worden verklaard, omdat ze even goed als iets anders
een middel kunnen zijn tot bewustzijnsverruiming en tot poëtische verkenning van
de werkelijkheid. Ze laten de averechtse kant van de beschaving zien en vormen
een treffende archeologische opname van de eigen tijd. Dezelfde belangstelling zet
Arman ertoe aan, in zijn ‘coupes’ allerhande voorwerpen zorgvuldig in schijfjes te
snijden als waren het preparaten voor een microscoop.
In al deze manipulaties blijft echter één constante herkenbaar: Arman stelt telkens
opnieuw gefascineerd de vraag naar de identiteit van het object. Het meest pregnant
nog krijgt deze vraag gestalte in een laatste serie werken, de ‘accumulations’:
opeenstapelingen in doorzichtige plexiglazen dozen of blokken polyester van de
meest diverse soortgelijke dingen: radertjes, doosjes, brillen, flesjes.... Soms laat
hij die plexiglazen omhulsels weg en stapelt hij vorken, lampen, revolvers op elkaar
tot een soort fetisj. Dit laatste werk staat dan weer dichter bij een traditionele visie
op de structuur van de werkelijkheid, waarin vele onderdelen samen tot één afgerond
geheel, één bepaalde vorm worden samengesteld. Het typische echter van Armans
accumulaties bestaat hierin: de voorwerpen gaan op in een ongedefinieerd
kwantitatief bestaan, dat wel variaties vertoont, maar geen enkel bevoorrecht centrum
meer schijnt te bezitten. Ik geloof dat Arman ons hierin een pakkend symbool heeft
gegeven voor de bestaansmogelijkheid van een universele massacultuur, waarin
de afzonderlijke persoon niet meer bestaat bij de gratie van een hiërarchische,
sacrale structuur - of die nu religie, ideologie, of staat heet - waarin
noodzakelijkerwijze de uitwendige representatie een grote rol speelt, maar als een
op zichzelf staande, voor zichzelf verantwoordelijke, vrije inwendigheid.

U was deze middag in het Museum voor Afrikaanse Kunst te Tervuren.
U bent er een hele tijd gebleven.
Ja, ik ben een verzamelaar van primitieve kunst, ook wel van schilderkunst, maar
vooral van primitieve kunst. In de primitieve kunst vind ik veel archetypen en veel
motieven terug die me hartstochtelijk boeien. Tekenen van menselijke vindingrijkheid:
een maximum aan expressie met heel arme middelen. Een grote bekommernis om
inwendigheid. De goede stukken primitieve kunst
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zijn altijd voorwerpen met een bestemming, soms religieus, soms magisch. Met een
bestemming dus in werelden die voor de primitieve mens even reëel zijn als de
materiële wereld. De goede, de echte primitieve werken zijn altijd geladen met
bestemming en inwendigheid. Daar ben ik zeer gevoelig voor.

En uw verzameling schilderijen? Waar gaat uw voorkeur naar uit?
Naar het surrealisme en dadaïsme, m.a.w. naar die invloeden die ik in het begin
van mijn carrière heb ondergaan. Verder voel ik me ook wel aangetrokken door de
kunstenaars van mijn generatie. Ik kan natuurlijk niet alles kopen waar ik zin in heb.
Maar in mijn collectie is Frankrijk toch vertegenwoordigd door Yves Klein en bijna
alle nieuwe realisten, België door van Hoeydonck en een kleine Vic Gentils; de
Verenigde Staten: bijna alle pop-artisten, Rauschenberg, Jasper Johns; Italië:
Fontana, Baj; Duitsland: de zero-groep. En voor wat de oudere dingen betreft, het
weinige dat ik heb kunnen vinden van het surrealisme en dadaïsme.

Is er een invloed van deze verzcanelaarswoede op uw werk?
Beide zijn parallel in de motivering. Ik ben altijd bezig geweest met de kwantiteit,
de collectie, het getal, de opeenhoping. Het verzamelen is voor mij altijd een heel
belangrijk motief geweest. Dat ziet men overigens aan wat ik maak. Mijn werk en
mijn collectie zijn altijd ongeveer samengegaan.

Hoe bent u in contact gekomen met uw vrienden van het ‘nouveau
réalisme’, Yves Klein, Deschamps, Pierre Restany...?
Yves Klein heb ik het eerst leren kennen, te Nice al, toen ik achttien jaar was. We
deden samen aan judo; er was nog een dichter bij, Claude Pascal. We hebben er
zelfs een ogenblik aan gedacht daar ons beroep van te maken. Maar in die tijd
schilderde ik reeds. Destijds hebben we onder ons drieën eens de wereld verdeeld.
Yves Klein nam de lucht, Claude Pascal de zee, ik de aarde.

Heeft de judo een invloed uitgeoefend op Klein?
Ja, zelfs een heel grote. Niet in een of andere bepaalde zin. Schermen of tennis
zou waarschijnlijk hetzelfde resultaat hebben gehad. Het ging hem tenslotte om het
zich onderwerpen aan een discipline, waardoor men er gemakkelijker toe komt om
zich te realiseren, zich te concretiseren.

En na Yves Klein?
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Na de kennismaking met Yves Klein zijn vele jaren voorbijgegaan voor ik, zoals
eens werd gezegd, naar Parijs ben opgegaan, en daar kennis maakte met Pierre
Restany. Dat was in 1955. Restany leerde ons kennen via een kleine galerie, La
Galerie du Haut-Pavé: een soort laboratorium van jonge schilders, die de zaal ter
beschikking stelden van nieuwe kunstenaars die over geen andere mogelijkheden
beschikten om hun werken te laten zien.

Wat maakte u toen?
Ik was reeds begonnen met de cachets, mijn stempelafdrukken, maar ik hechtte
veel meer belang aan een schilderkunst die men traditioneler zou kunnen noemen,
een beetje in de aard van de Staël en Poliakoff. Tot Restany me hielp
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om mijn eigen weg, mijn eigen originaliteit, te ontdekken. Hij deed dat op een heel
eenvoudige wijze. Hij zei me dat mijn schilderijen misschien wel heel goed waren,
maar dat er wel tweeduizend dergelijke schilders rondliepen, en dat hetgeen ik
ernaast maakte, veel origineler was.

Hoe is de groep van het ‘nouveau réalisme’ ontstaan?
Dat gebeurde pas veel later. Pierre Restany heeft die gewild. Hij ontdekte tussen
verschillende kunstenaars, die tot dan toe alleen of in kleine groepjes hadden
gewerkt, gemeenschappelijke bedoelingen en gemeenschappelijke belangen. De
affichisten bijvoorbeeld met Villeglé, Dufrêne, Hains; een kleine groep met Tinguely,
Niki de Saint-Phalle, Spoerri, de Zwitsers, een andere groep van diegenen die uit
Nice kwamen, enz. Hij vond dat er een mogelijkheid was voor een
gemeenschappelijke expressie.

Hebt u ook onmiddellijk deze mogelijkheid ervaren?
Er was wel een wederzijdse waardering. Maar lang geen gemeenschappelijke
expressie. De samenstelling van de groep was trouwens een epos op zichzelf.
Niemand kon zich akkoord verklaren over een definitie. Na een urenlange ruzie
werden we het eens over een minimum programma: nieuwe perceptieve
benaderingen van de werkelijkheid. Iedereen wilde natuurlijk het laken naar zich
toe halen. Yves, het monochrome; Tinguely, de machines; César, het metaal.... ik,
mijn poubelles, mijn accumulations.

Van wie komt de term ‘nouveau réalisme’?
Van Restany. Een jaar tevoren had Yves Klein in een soort artikel gesproken van
réalisme d'au jour d'hui. Maar de term nouveau réalisme zelf komt van Restany.

Welke betekenis ziet u nu, zoveel jaren later, in het ‘nouveau réalisme’?
De dingen verlopen altijd op dezelfde manier. In het begin, in de geest van Restany,
ging het er om, met nieuwe ogen de stadsbeschaving te bekijken. Voor ieder
kunstenaar afzonderlijk kwam het er op aan, de middelen te ontdekken om zich uit
te drukken. Als men jong is, denkt men dat die middelen uitzonderlijk revolutionair
zijn, maar met de tijd komen ze heel traditioneel en heel klassiek voor. Na twintig
jaar ziet men dat het kleine laagje vernis dat door revolutionaire kunstenaars werd
aangebracht (en dat intussen reeds door de verschillende elkaar opeenvolgende
scholen is verwerkt) zo dun is, dat het werk zich zonder enige moeite in de
kunstgeschiedenis laat voegen. Maar op het ogenblik zelf ging het bij Restany om
een nieuwe blik op het stadsmilieu, op de mechanisatie, op de straat, de menselijke
communicatie, het sociale patroon. De kunstenaars zelf zijn, zoals dat altijd geweest
is, zonder dat ze het willen getuigen van hun tijd. Sommigen onder hen, zoals de
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affichisten bijvoorbeeld, waren bijzonder gevoelig voor de voortschrijdende
overwoekering van de straat door de affiches, dit soort eindeloos getuigenis....
Anderen, zoals Tinguely, waren geboeid door de beweging van de machine, steeds
maar opwindender en doller. Ik door de vermenigvuldiging van de objecten, hun
vernietiging, hun natuurlijke cyclus.
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Neem een fabriek van wekkers. Die worden aan de lopende band vervaardigd. Men
stopt ze in dozen, stuurt ze naar verschillende plaatsen. Men maakt er een, twee,
drie jaar gebruik van. Dan gaan ze kapot - ze zijn niet solide gemaakt, want ze
moeten kapot gaan, en kunnen vervangen worden. Ze gaan kapot door het gebruik,
door te vallen, door mishandeling van wakker wordende mensen. Men gooit ze weg,
ze komen bij het schroot terecht. En daar vind ik ze dan. Ik ben heel gevoelig voor
deze cyclus van het voorwerp, voor al die verschillende fenomenen, al die
verschillende toestanden.

U bent niet in Parijs gebleven maar naar New York gegaan?
Ik ben nooit in Parijs geweest. Ik heb slechts, als jong student, een tijdje in Parijs
verbleven. Ik heb altijd in Nice of New York gewoond.

Waren er bepaalde redenen om naar New York te gaan?
In het begin had het nieuwe realisme veel moeite om zich te doen aanvaarden. Het
was heel moeilijk. In het buitenland, in Italië, Duitsland, New York, waren er meer
mogelijkheden dan in Parijs. Parijs was toen de burcht van de tweede of de derde
Parijse school, en die wilde het veld niet ruimen. In New York was er meer plaats,
ook al was de sfeer er erg nationalistisch. Het spel lag veel meer open.

Volgens u heeft de Parijse markt een kans verkeken met het nieuwe
realisme te verwaarlozen.
Het was niet de eerste keer. De kopers van het kubisme waren Duitsers, Russen
en Amerikanen, niet veel Fransen. Men kan ze op één hand tellen, de Fransen die
kubisten hebben gekocht. Het is altijd hetzelfde liedje. Een Fransman riskeert zich
niet ver in de moderne kunst. Hij houdt er wel van. Typisch voor de Fransman - ik
spreek hier niet van de Parijzenaar, die is wel een beetje anders - is zijn schrik dat
men hem in het ootje neemt als hij de eerste stap zet. Een industrieel uit Lyon, die
interesse had voor wat ik maakte, heeft me letterlijk eens gezegd: ‘Ik zou wel iets
kopen, maar wat gaan mijn vrienden ervan denken, als ik zoiets in mijn huis haal’.

Is er in een kunstcollectie plaats voor werk van u?
Natuurlijk. Ik zei het al: de dingen die wij maken, leken in het begin geweldig
revolutionair. Ze gingen inderdaad wel uit van een revolutionair gebaar, maar
steunden ook op een stevige, vrij klassieke esthetische basis. Dat maakt, dat alles
fataal, zonder veel omhaal, weer in de plooi valt. En zie, we staan al zover. Ik heb
werk van mij, werk van Klein, van de affichistes, Hains al in verschillende collecties
gezien naast werk van de impressionisten. En het was niet eens zo choquant.
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Hoe is de expliciet formele bekommernis in uw werk te verzoenen met
de schijnbare toevalligheid van uw composities?
Ik geloof dat het toeval de gemakkelijkste zaak ter wereld is om te assimileren. Men
maakt reeksen toevallen, en men weet van te voren heel goed wat het zal geven.
Ik weet bijvoorbeeld heel goed van te voren, wat, laat ons zeggen, het breken van
een viool zal geven, of het rollen van een voorwerp dat in inkt
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gedrenkt is. Het is trouwens niet zo nieuw. Hokusai dompelde krabben in
oost-indische inkt en liet ze dan over het papier lopen. Ik geloof dat het geen toeval
is, toevallig te zijn.

U zei me dat u een werk, zelfs een accumulatie, slechts maakt als u het
duidelijk voor de geest hebt.
Ja, dat is zo. Ik geloof dat er twee manieren van aanpakken zijn die overeenkomen
met twee verschillende artistieke karakters. Er is de kunstenaar die een geschenk
krijgt van de verbeelding, zoals een poëtische zin, en deze ontwikkelt, tot hij er
tevreden over is. Ik heb bijvoorbeeld Rauschenberg zien werken. Hij neemt hier of
daar een stuk, een voorwerp, een uurwerk bijvoorbeeld, en hij begint te schilderen.
Hij kan het groter maken of verkleinen, het wijzigen, tot hij gekomen is op het punt
dat zijn compositie verzadigd is, tot hij zin heeft om ermee op te houden. Picasso
bijvoorbeeld werkt zo.
Andere kunstenaars daarentegen gaan uit van een algemene conceptie. Zij kunnen
slechts aan een werk beginnen als ze het beeld ervan voltooid hebben in hun geest.
Jasper Johns en Marcel Duchamp werken op die manier. De conceptie gaat aan
de uitvoering vooraf. Natuurlijk zijn er altijd min of meer grote verschillen tussen het
beeld dat men zich vooraf vormt en datgene wat men feitelijk maakt. Maar ik tracht
die toch zoveel mogelijk uit te schakelen.

Hoe doet u dat met een ‘colère’?
Dat is heel eenvoudig. Een viool ken ik een beetje, ook het paneel waarop ik ze zal
breken. Ik ken ook de manier waarop ik ze breek. Ik kan er bijvoorbeeld op trappen,
dan verkrijg ik heel kleine splinters. Of ik kan ze met één slag breken. Ik weet heel
goed hoe de twee kanten dan van elkaar gaan. Ik heb vaak een viool gekozen voor
mijn colères, omdat dit een volmaakt voorwerp is, een voorwerp dat af is, dat nog
nauwelijks verbeterd kan worden. En de brokstukken, de splinters, zijn affe stukken,
die in zichzelf reeds een vorm bezitten die me erg boeit. Neen, er is niet zoveel
toeval mee gemoeid. Maar het vraagt wel veel tijd en aandacht.

U wijzigt niets aan de aldus verkregen compositie?
Neen, ik neem het zoals het komt. O, het gebeurt wel eens dat ik een interessant
stuk dat buiten het kader gevlogen is, er terug in plaats. Maar over het algemeen
maak ik zelf een soort doos rond het paneel zodat de stukken binnen het kader
blijven. Waar het op aankomt, is de manier waarop ik iets breek; diagonaal, of vlak
van voren, of vanuit een bepaalde hoek. Ik gebruik overigens niet alleen
instrumenten. Ik heb ook met andere dingen gewerkt. Het eerste wat ik gebroken
heb was met kleur gevuld vaatwerk, in 1958. Het waren tachistische dingetjes. Ook
fotoapparaten heb ik stukgeslagen, meubelen en alle mogelijke voorwerpen.
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Heeft de aard van het object een bijzondere betekenis?
Ja, een enorme betekenis. Het is een kwestie van ‘appetijt’. Soms willen vrienden
me wel eens helpen. Ik herinner me dat er ooit eens een is komen aanzetten met
een doos vol champagnestoppen. Maar ik had er absoluut geen zin in, er
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was geen enkele noodzakelijkheid. Dan kon ik al even goed een woordenboek
nemen, en beginnen met het eerste woord abc en zo voortgaan tot de z. Nee, dat
interesseert me niet. Er is tegelijk een zekere appetijt nodig voor het object, voor
zijn vorm, voor hetgeen ik ermee wil uitdrukken. U zegt in de inleiding op dit gesprek
dat het object zijn identiteit verliest. Dat is voor mij zeer belangrijk, vooral in verband
met de ‘kritieke massa’, d.w.z. met de vraag hoe groot precies het aantal voorwerpen
kan zijn om een bepaalde betekenis te verkrijgen. Vijf voorwerpen naast elkaar
verliezen hun identiteit niet. Zet men honderd voorwerpen van een bepaalde gestalte,
van een bepaald volume bij elkaar, dan gaat de identiteit verloren en men krijgt een
nieuw ding.

Wilt u minder werken gaan maken?
Op het ogenblik maak ik er wel minder, maar dat hangt samen met de technieken
die ik nu toepas en die veel meer tijd vergen. Voor mij maakt het niets uit of ik
veertien dagen nodig heb om iets te maken of slechts vijftien minuten. Ik ben altijd
op zoek naar nieuwe oplossingen. Altijd maar dezelfde dingen herhalen, steekt me
tegen. Ook wat dit betreft zijn er twee soorten kunstenaars. Er zijn sedentairen en
nomaden. De type-sedentair is Mondriaan. Mondriaan is de steeds verder
geperfectioneerde voltrekking van een enkel gebaar. Hij wijkt niet af naar links of
rechts, maar gaat steeds naar de vervolmaking van dat ene gebaar. De sedentair
betrekt de gehele wereld op zichzelf. Hij is een introvert type, moeilijk toegankelijk.
Daartegenover staat de extrovert, de nomade die rondreist in zijn conceptie van de
wereld. In plaats van altijd maar hetzelfde gebaar te vervolmaken, drukt hij zijn
opvatting van de wereld in steeds wisselende technieken uit. Picasso bijvoorbeeld.
Ik voel me ook een beetje als Picasso. Ik hou van reizen, van verandering, ik wil
mijn opvatting van de wereld in verschillende technieken uittesten. Er zijn natuurlijk
sedentairs die van hun slaapkamer naar de keuken en de badkamer trekken. En er
zijn nomaden zoals Raymond Roussel, die hun woonwagen niet verlaten.

U sprak van archetypen. Herkent u er in uw eigen werk?
De accumulatie is duidelijk een archetype, zelfs bij het dier. De opeenhoping, de
korreligheid, het aantal, is een ding dat aanspreekt. Een hoeveelheid spreekt
onmiddellijk aan. Ik denk dat het een universeel beeld is, een archetype.

U zoekt geen archetypen in de betekenis van het object zelf?
Neen, dat niet, meer in hetgeen ik er mee doe. In mijn laatste werken bijvoorbeeld,
zet ik verbrande dingen in polyester, in het laatste stadium van verbranding, als ze
bijna in as vervallen, Ik zie daarin een soort stilstand van de tijd, een soort genoegen
in de dood, een dualiteit, een heel triestige dualiteit, van dood en genoegen... Het
punt waar alles op het instorten staat vasthouden, zodat men er een laatste maal
iets kan van zien.
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Dat zit ook in uw ‘colères’!
Ja, het ogenblik vastleggen! Iedereen maakt het wel eens mee dat iemand met
vloeistof morst. Men is verveeld, omdat men iets morst, maar een ogenblik lang
heeft men een flits in zijn verbeelding, een beeld van de vloeistof, van het breken,
dat men misschien zou kunnen tegenhouden.
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II

la hache de barney, colère, 1961
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III

coupe de violons
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IV

cachets 1965

le fétiche à clous accumulation de révolvers, 1962
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V

accumulation of meter clocks, 1962

Streven. Jaargang 19

VI

coupe de statue

allure de violon 1962
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VII

witte orchidee, 1963

offrande des theophages, 1960-62
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VIII

violon dans polyester
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Ziet u uw stukken als ‘pièces uniques’, of zijn ze reproduceerbaar?
Sommige kunnen inderdaad gereproduceerd worden, de luchters bijvoorbeeld omdat
het objecten zijn. Ik heb ook zelf enkele stukken doen reproduceren omdat het
symbolen waren, de vuilnisbakken bijvoorbeeld. Die waren tegelijkertijd een soort
manifest, een positiename, meer dan een kunstwerk.

De onderlinge verhouding van de elementen heeft weinig belang in een
accumulatie?
Bijna geen. De gestalten, het volume, de korrel hebben hun belang. Soms bewaren
de gekozen voorwerpen hun identiteit. Ook daar ben ik gevoelig voor en ik speel er
zelfs mee op een ietwat romantische manier. Omgekeerde koffiekannen bijvoorbeeld
noem ik een kerkhof voor olifanten. Daar gaat geen identiteit verloren, maar de
identiteit verandert, tegelijk door het aantal en door de presentatie die men ervan
geeft. Maar dat is dan meer een surrealistische aanpak dan een ‘nouveau réaliste’.

De titels behoren bij het werk?
Ja, ik maak er een spel van, een literair spel. Ik amuseer me een beetje. Ik zoek
een humoristische noot. Humor, heeft iemand gezegd, is de beleefdheid van de
wanhoop. Ik ben wel niet bijzonder wanhopig, maar ja, er zit wel humor in mijn werk.
Soms echter gaat het ook verder. Soms horen de titels bij het werk en maken er de
bedoeling van zichtbaar. Zoals b.v. Home, Sweet Home voor mijn gasmaskers.

Men beweert vaak dat er een overeenkomst is tussen het nieuwe
realisme en het dadaïsme.
Ja, er zijn overeenkomsten. Maar er is toch vooral een fundamentele tegenstelling.
Het dadaïsme situeerde zich in een periode van verschrikkelijke moordpartijen en
was een soort opstand van een literaire, politieke en artistieke jeugd tegen de
misbruiken van een burgerij die tot deze situatie hadden geleid. Het nieuwe realisme
is meer een integratie van de elementen in de maatschappij. Het is veel minder een
weigering dan een aanvaarding.

Is het in die zin dat men u een diplomaat heeft genoemd in plaats van
een revolutionair?
Ja, revolutionair misschien door de eerste gestes, maar in ieder geval diplomaat
door de integratie. U weet dat het de revolutionairen zijn die het vlugst diplomaat
1
worden. Daar ligt geen probleem ).
1

Op dat ogenblik deed zich een klein incident voor in de zaal. Een van de organisatoren viel
door zijn stoel en riep naar Arman: ‘ik ben voor u aan het werk, een kleine colère’, waarop
Arman antwoordde: ‘ik zet er dan mijn handtekening wel onder’.
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Hebt u in New York een verwantschap ontdekt met de nieuwe realisten
daar, met een Warhol bijvoorbeeld?
Er bestaat beslist een verwantschap. Maar de accumulaties van Warhol zijn pas
eind 61, begin 62 gekomen. Ik hou er wel heel veel van, maar het zijn geen echte
accumulaties. Er is een groot verschil. Andy Warhol, dat is de voorspoed
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in de misdaad. Dat wil natuurlijk niets zeggen, het is alleen maar een beeld dat ik
voor mezelf maak. Een goed werk van Warhol moet aan drie voorwaarden voldoen.
Het moet een maximum informatie geven, aan vulgaire informatie, d.w.z. gemakkelijk
herkenbaar. Dit betekent meteen dat hij niet om het even welke fles kan gebruiken,
maar een fles van coca-cola, die een evident symbool is. Hij neemt niet om het even
welke actrice, maar Marilyn Monroe. Niet om het even welke politieke persoon, maar
Jacqueline Kennedy. Dat is de eerste voorwaarde. De tweede is de herhaling, niet
zoals bij mij, als korrel, onverpakt, maar een hallucinatoire herhaling, het een na
het andere, als in een filmbeeld. Ten derde moet er een zo ver mogelijk
gedepersonaliseerd reproduktieprocédé aan te pas komen, maar zó dat de fouten
zelf er kwaliteit aan verlenen, zoals in de seriegrafie of de fotografie. Zijn die drie
voorwaarden vervuld, dan hebben we een goede Warhol. Ontbreekt er een van,
dan is het een slechte Warhol. In ieder geval moet het geweldig demagogisch zijn,
onmiddellijk herkenbaar. Toen hij eens de portretten van de grote Amerikaanse
bandieten maakte, liep het mis, want niemand herkende ze.

Hebt u ook zo'n duidelijke criteria voor uw eigen werk?
Neen. Trouwens ik ben er nog altijd niet helemaal zeker van of ik ooit al een goed
werk heb gemaakt. Ik hoop van wel. Iets dat me zou kunnen voldoen? De
gasmaskers. Als ik dat heb gemaakt, op het moment dat ik het heb gemaakt, was
ik tevreden.

Ziet u zelf een evolutie in uw werk?
Mijn werk is een voortzetting van het avontuur van het object met verschillende
technieken.

De series volgen elkaar niet op?
Niet altijd, soms lopen ze door elkaar. Voor het ogenblik ben ik bezig met polyester
te werken, blokken polyester waarin de objecten worden vastgegoten, maar ik werk
ook op vormen in synthetisch marmer. Ik gebruik al die dingen als een medium,
zoals een kleur. Polyester is voor mij een praktische zaak die me bevrijdt van de
zwaartekracht. Het is formeler, het houdt de dingen op een vaste plaats. Het geeft
ook meer vrijheid d.w.z. de dingen zweven in de lucht. Maar men verliest daardoor
een andere kwaliteit: de dingen bewegen niet meer. Ja, ik denk dat mijn evolutie
gaat in de richting van een grotere esthetische integratie van de verschillende
technieken die me boeien, de technieken van de moderne wereld.
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De roman van een theater
M.A. Lathouwers
In een van zijn beschouwingen over het wezen van de kunst schrijft Nikolaj Gogolj
dat de kunst, of in ruimere zin heel het leven, zijn diepste zin en zijn totale volheid
eerst krijgt vanuit het hogere en heilige - Gogolj spreekt bij voorkeur over het
religieuze -, dat alleen voor de waarachtige bezieling toegankelijk is. Zodra deze
dimensie wegvalt verkeert het schone in zijn tegendeel. Het wordt - Gogolj's vertelling
Het portret is hiervan een van de duidelijkste voorbeelden - bezetenheid en demonie
1
en voert de mens tenslotte tot volkomen krankzinnigheid .
Dit is de waarheid die Michail Boelgakow blijkbaar voortdurend voor ogen heeft
gestaan, toen hij in de jaren 1939-1940 zijn Roman van een theater schreef. Deze
tot nog toe onbekende en helaas onvoltooid gebleven, doch bijzonder opzienbarende
roman van de in 1940 gestorven auteur werd in augustus 1965 gepubliceerd door
het als progressief bekend staande Sovjetrussische literaire maandschrift Nowyj
2
Mir . Boelgakow behoorde in de jaren twintig en dertig tot een groep schrijvers die
wegens hun kritiek op de Sovjetrussische samenleving van hun tijd de reputatie
hadden ‘innerlijke emigranten’ te zijn. Hem werd in 1934 door de censuur het zwijgen
opgelegd wegens de ‘aan het regiem vijandige strekking van zijn werk’. Dit werk
bevatte inderdaad steeds persiflages op de toenemende Sovjet-bureaucratie.
De schrijver die de grootste invloed op Boelgakow heeft uitgeoefend, is
onge-twijfeld de hierboven genoemde Gogolj. Een van Boelgakows laatste werken,
De avonturen van Tsjitsjikow, is niet alleen geheel geconstrueerd naar het voorbeeld
van Gogoljs Dode zielen, maar daarvan feitelijk de voortzetting. Boelgakow laat hier
dezelfde Tsjitsjikow, die zich in het tweede gedeelte van Gogolj's roman van de
leugens van het negentiende-eeuwse Rusland zoekt te bevrijden, ontdekken dat er
sinds Gogolj nog altijd niets veranderd is.
Boelgakow begint zijn Roman van een theater met een voorwoord. Daarin laat
hij de ‘auteur’ - het heet hier dat hij het manuscript van de roman toegestuurd kreeg
van een onbekende - opmerken dat ‘een dergelijk theater als hier ten tonele wordt
gevoerd, nergens en nimmer bestaan heeft’ en dat alles

1
2

Nikolaj Gogolj, Beschouwing over de kunst, 1831, in: Verzamelde werken, deel VI, Moskou
1959, pp. 17-21.
Nowyj Mir 8, 1965, pp. 6100.
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3

wat hier beschreven wordt ‘de zuivere vrucht is van zijn fantasie’ ). Hier snijdt
Boelgakow aan alle mogelijke interpretaties, als zou het in de genoemde roman
4
slechts gaan om een persiflage op het Moskouse theaterleven, definitief de pas af
en maakt hij het de lezer duidelijk dat deze naar een ruimere interpretatie dient te
zoeken. De inhoud van de roman zelf, het feit dat ook Boelgakows overige satires
steeds de Sovjet-werkelijkheid betreffen, en tenslotte de herhaalde toespelingen
op bepaalde passages uit Gogoljs oeuvre wijzen ons hier de weg. Ze suggereren
sterk, dat de schrijver de aandacht vestigen wil op de hachelijke positie van de kunst
in Rusland, in deze jaren waarin het socialistisch realisme het alleenrecht had. Dat
de redactie van Nowyj Mir, die zo vrijmoedig besloot tot de publikatie van Boelgakows
‘onthullende’ roman, het met de strekking daarvan niet bepaald oneens is en er
kennelijk van doordrongen is, dat wat hier gezegd wordt nog altijd niet aan actualiteit
heeft ingeboet, ligt voor de hand. En juist dit laatste lijkt ons van uitzonderlijk belang.
De Roman van een theater vormt alleszins een eclatante uitzondering op de
doorsnee Sovjet-literatuur. Ze zet - zelfs geheel afgezien van de
ideeënver-wantschap - de traditie voort van Gogolj. Ze kenmerkt zich nóg meer dan
Boelgakows vroegere werken door dezelfde fantastische elementen, door dezelfde
accentuering van het tragikomische en door dezelfde hyperbolische figuren en
situaties die zo kenmerkend zijn voor Gogolj's oeuvre. Ze lijkt soms op het in
koortswaan geschreven verslag van een reeks gebeurtenissen die ergens in het
niemandsland tussen angstdroom en werkelijkheid beleefd werden. Hoofdpersoon
is de schrijver Sergej Maskoedow, die alvorens zelfmoord te plegen het relaas van
zijn mislukking voor het nageslacht in een roman heeft willen neerleggen. Maskoedow
hoopt dat in het ‘theater’ - als symbool van heel de hem omringende werkelijkheid
- geïncarneerd zal kunnen worden hetgeen door hem in ogenblikken van de hoogste
bezieling ervaren en opgetekend werd. Gaandeweg komt hij echter tot de conclusie
dat deze incarnatie onmogelijk is. Meer nog: hij ontdekt dat juist het theater een
dodelijke bedreiging vormt voor wat hij als het hoogste en heiligste beschouwt.
De wijze waarop Maskoedow de scheppende intuïtie beschrijft die hem dit hoogste
en heiligste kenbaar maakt, doet reeds onmiddellijk denken aan Gogolj. Zowel bij
Maskoedow als bij Gogolj ontspringt deze intuïtie aan een werkelijkheid die aan
gene zijde van de sferen van het bewustzijn ligt. Spreekt Gogolj over ‘iets hemels’,
dat ‘onverklaarbare gedachten in hem tot leven roept en onmetelijke, bedwelmende
5
dromen in hem koestert’ , Maskoedow zegt in geheel dezelfde trant van zijn artistieke
scheppingen dat ze ‘in dromen

3
4

5

M. Boelgakow, De roman van een theater, p. 6.
In een nabeschouwing van W. Toporkow, die door Nowyj Mir tezamen met Boelgakows roman
werd gepubliceerd, wordt een dergelijke interpretatie nochtans niet onmogelijk genoemd.
Beseffend dat een publikatie van Boelgakows roman zonder meer te gewaagd zou zijn, heeft
de redactie Toporkows nabeschouwing echter kennelijk alleen opgenomen om als vlag te
dienen die de lading dekken moet.
Nikolaj Gogolj, Beschouwing over de kunst, 1833, in: Verzamelde werken, deel VI, pp. 69-76.
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geboren worden en uit deze dromen naar buiten treden’ . En juist zoals Gogolj
steeds weer met de meeste nadruk spreekt over de geweldige kracht waarmee hij
door deze, uit de gebieden van het onbewuste doorbrekende schoonheid geboeid
wordt en over de volkomen nieuwe zin die zijn bestaan daardoor krijgt, zo getuigt
Maskoedow niet minder nadrukkelijk dat hij zich van het in de bezieling ervarene
7
‘niet meer los kan maken’ en dat dit ook zijn leven een geheel nieuwe inhoud geeft:
‘Al mijn gedachten’, schrijft hij, ‘draaiden nog slechts om één ding, om mijn
toneelstuk.... Mijn leven veranderde tot het onherkenbare toe. Het was alsof er een
nieuw mens geboren was; alsof ook mijn kamer anders werd, al bleef het in feite
dezelfde kamer. Alsof de mensen die mij omringden, anders werden. Alsof ik....
plotseling het recht gekregen had op mijn bestaan, en of dit bestaan een zin en zelfs
8
een betekenis kreeg’ .
Hetzelfde ervaart Maskoedow, wanneer hij voor het eerst de heilige plaats betreedt
waar zijn ideaal werkelijkheid moet worden: het achter alle duisternis en dodelijke
stilte lokkende theater: ‘Wij gingen de kamer uit en passeerden een zaal met een
schoorsteen; en deze zaal maakte mij reeds dronken van vreugde.... Vervolgens
passeerden we vreemde deuren. Ziende hoe dit mij intrigeerde wenkte Iljitsin mij
naar binnen. Het geluid van onze voetstappen stierf weg. Hier begon de
geluidloosheid en de volstrekte onderaardse duisternis. De reddende hand van mijn
begeleider trok mij mee. Uit een lange spleet brak kunstlicht naar buiten. Mijn gids
opende nu ook de andere deuren.... en daar bevonden wij ons in een kleine
toneelzaal met ongeveer driehonderd zitplaatsen. Aan het plafond brandden gedempt
twee lampen in een luster. Het gordijn was geopend, maar het toneel was verlaten.
Het was plechtig, raadselachtig en leeg. De hoeken verloren zich in de duisternis,
9
maar in het midden stond, ietwat flonkerend, een galopperend gouden paard’ . In
dit gouden paard herkent Maskoedow onmiddellijk een symbool van datgene wat
door hem als hoogste ideaal en heiligste mysterie gevoeld werd: ‘Zodra ik het gouden
paard gezien had begreep ik onmiddellijk het toneel en de allergrootste geheimen.
Ik begreep dat ik hierover reeds heel lang geleden, in mijn kinderjaren en misschien
zelfs al vóór mijn geboorte, gedroomd had en er in vaag heimwee vol verlangen
10
naar had uitgezien’ .
Juist op dit als heiligste ervarene nu wordt door de officiële literaire kritiek, die
over Maskoedows werk zal moeten beslissen, steeds weer een aanslag gepleegd.
Dit blijkt reeds duidelijk aan het begin van het boek. Op een nacht, wanneer
Maskoedow op het punt staat een eerste poging tot zelfmoord te doen, verschijnt
hem een geheimzinnig iemand, in wie hij niet anders kan zien dan een ‘boze geest’,
een ‘Mefistofeles’. Deze maakt zich echter kenbaar als een lid van de redactie, die
zijn eerste werk - een roman - moet beoordelen, neemt ter plaatse het manuscript
van de roman door en deelt hem tenslotte mee dat

6
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M. Boelgakow, De roman van een theater, pp. 27-28.
T.a.p., p. 28.
T.a.p., p. 85.
T.a.p., p. 29.
T.a.p., p. 80.
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de publikatie ervan absoluut onmogelijk is. Met name eist hij dat de drie woorden
in de roman waaruit een ‘religieuze geladenheid’ spreekt, de woorden: aartsengel,
11
duivel en apokalyps, zullen worden doorgestreept . Zijn duister verzet betreft dus
juist begrippen die, of men ze nu letterlijk of symbolisch interpreteert, verwijzen naar
een dimensie van het bestaan die de door hem, Mefistofeles, vertegenwoordigde
wereld ten enen male loochent; de dimensie namelijk die de werkelijke, metafysische
diepten van het goede, het kwade en het uiteindelijke openbaart. Om dezelfde reden
zal later de theater-directie eisen, dat Maskoedow de uitdrukking: ‘bidden tot God’
12
zal vervangen door ‘bidden tot de kunst’ . Want ook zij schuwt de minste toespeling
op de realiteit van het heilige, die slechts voor de waarachtig bezielde toegankelijk
is. Het noemen van de apokalyps roept bovendien herinneringen op aan Gogolj.
Deze gebruikt dit woord herhaaldelijk om daarmee te kennen te geven, dat ooit het
definitieve mane tekel gesproken zal worden over een werkelijkheid die het
13
verhevene tot karikatuur heeft gemaakt . Gezien de grote invloed van Gogolj op
Boelgakow lijkt het ons zeer waarschijnlijk, dat deze laatste hier inderdaad op diens
apokalyptische bespiegelingen heeft willen zinspelen.
Met eenzelfde innerlijk verzet tegen het heilige als hierboven ziet Maskoedow
zich ook later voortdurend geconfronteerd. De gesprekken die hij een groep jonge
literaire critici hoort voeren, geven bijzonder goed weer wat Gogolj kenmerkend
voor de loochening van het heilige noemt: de ‘stompheid van geest, de krachteloze,
lege onbegaafdheid, die uit eigen recht is gaan staan in de rijen der waarachtige
14
kunstwerken’ . Geheel in de trant van Gogoljs figuren Tsjartkow in Het portret en
Chlestakow in De Inspecteur-generaal trachten zij voortdurend datgene wat in
Maskoedows werk van waarachtige bezieling getuigt, zoveel mogelijk te kleineren.
Ze gebruiken daarbij zelfs precies dezelfde stortvloed van hoogdravende zinnen en
geleerde uitdrukkingen waartoe ook Gogoljs figuren hun toevlucht nemen. Wat zij
zelf echter in de plaats stellen van de door hen afgewezen waarachtig bezielde
literatuur, blijkt alleszins een illustratie te zijn van de ‘stompheid van geest’ en de
‘krachteloze, lege onbegaafdheid’ die Gogolj hierboven noemde. Boelgakow schijnt
rechtstreeks te doelen op de werken die het ‘alleenzaligmakende’ socialistische
realisme in die jaren voortbracht, wanneer hij Maskoedow laat schrijven: ‘Tweemaal
was ik reeds begonnen Lesosekows roman De zwanen te lezen. En tweemaal kwam
ik niet verder dan pagina 45, en begon ik weer van voren af aan te lezen, omdat ik
vergeten was wat er in het begin stond. Dit boezemde mij veel angst in. Er was dus
kennelijk iets mis in mijn hoofd. Ik kon niet langer “belangrijke” romans begrijpen,
of.... ik had ze nog nooit begrepen! Ik legde Lesosekow opzij en begon Fialkow en
zelfs Likospastow te lezen....’. Tot zijn verbazing

11
12
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T.a.p., p. 15.
T.a.p., p. 64.
Dit is, behalve in de verschillende beschouwingen en essays, met name het geval in De
memoires van een krankzinnige. Blijkens bepaalde aantekeningen en brieven wilde Gogolj
overigens ook aan de slotscène van zijn toneelstuk De inspecteur-generaal, waar de waarheid
plotseling onthuld wordt, een ‘apokalyptische betekenis’ toegekend zien.
Nikolaj Gogolj, Het portret.
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vindt hij zichzelf hier beschreven, en wel op een wijze die de werkelijkheid alleszins
geweld aandoet. Hij ziet zich hier beschuldigd van dezelfde tekorten die de officiële
kritiek in de jaren dertig verweet aan schrijvers die zich niet aan haar regels wilden
houden. ‘Ik zweer bij alles wat mij dierbaar is, dat ik hier onrechtvaardig beschreven
ben’, luidt zijn onmiddellijke reactie. ‘Ik ben helemaal niet sluw, niet begerig, niet
boosaardig en niet leugenachtig; ik ben helemaal geen carriërist...’. ‘Ondragelijk
was mijn smart bij het lezen’, besluit hij zijn relaas over de officieel erkende literatuur.
‘Maar deze smart en mijn overpeinzingen met betrekking tot mijn onvolmaaktheid
betekenden nog niets in verhouding tot het verschrikkelijke besef dat ik in het geheel
niets wijzer geworden was uit deze boeken van de “allergrootste” auteurs. Ik ontdekte
15
geen enkele vaste lijn; ik zag geen enkel oriënterend lichtpunt voor me...’ .
Vooral het theater, waar Maskoedow gehoopt had datgene geïncarneerd aanwezig
te zien wat door hem in zijn bezieling als het heiligste werd herkend, openbaart zich
allengs als de plaats waar dit heilige bewust geloochend wordt. Alles verwijst hier
dan ook naar de afwezigheid van het licht. De talrijke vertrekken, trappen, hallen
en gangen hebben daarom alle iets unheimlichs. Het zijn steeds vreemde, gesloten
ruimten, ongeveer zoals ze in Kafka's romans voorkomen; ruimten daarenboven,
die vóór alles getekend zijn door stilte, duisternis en dood. Het rijk van het theater
16
blijkt een gigantische graftombe, waar de ‘eeuwige nacht heerst’ . Men vindt er
geen werkelijk levende mensen maar ‘dode zielen’, op mensen gelijkende wezens,
die zich voortbewegen als ‘mechanische poppen’ of zelfs als ‘doden’; zodat het
Maskoedow schijnt ‘of er rondom hem slechts schimmen van gestorvenen
17
dwaalden’ .
Een van de eerste ziekteverschijnselen die de werkelijkheid gaat vertonen wanneer
de dimensie van het heilige uit haar geëlimineerd wordt, ziet Gogolj in een algemene
desintegratie. Wanneer het hogere verloren raakt, aldus Gogolj, ‘versplintert het
denken van de mens zich tot een hoeveelheid van doelen. En zodra de eenheid en
de totaliteit van dit ene verdwijnen, verdwijnt daarmee tegelijk de grootheid.... Het
omhoogstreven, dat aan de zwaarste massa's nog grootsheid en lichtheid gaf,
verdwijnt’. In plaats daarvan ‘wordt alles uitgedijd in de breedte’, ‘in de veelheid’,
met als onmiddellijk gevolg: een pathologische belangstelling voor details en bovenal
voor het vreemdsoortige en buitenissige als surrogaat voor het grootse en
18
verhevene .
Dit is nu juist wat de toneelregie in het door Maskoedow beschreven theater
kenmerkt. Alles staat hier in het teken van een vreemde, chaotische bedrijvigheid,
waarbij men, tot wanhoop van de auteur, dagen, weken achtereen bezig blijft met
in het geheel niet ter zake doende details; voortdurend de meest absurde voorstellen
doet; daardoor de afzonderlijke situaties tot in het belachelijke perverteert en het
stuk-als-geheel tenslotte geheel uit het oog verliest.
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De desintegratie van het theater openbaart zich echter niet alleen bij de repetities,
maar overal, tot in de hoogste regionen. De opperste macht blijkt te worden
uitgeoefend door twee personen die door een onoverbrugbare kloof van vijandschap
gescheiden zijn. Onderlinge haat desintegreert heel dit wonderlijk bedrijf, dat
tegelijkertijd echter - maar dan als een dood kristal in plaats van een levende cel,
om een uitdrukking van Teilhard te gebruiken - beangstigend hecht in elkaar blijkt
te zitten. De theaterdirectie zelf spreekt van een ‘geniaal systeem’. Waarop dit
‘geniale systeem’ in feite gebaseerd is, wordt ons onmiddellijk onthuld: op het alles
en allen infecterende wantrouwen, dat ook door Gabriel Marcel en Guardini typerend
genoemd wordt voor een gemeenschap waarin het hogere niet langer de bindende
19
kracht is . ‘Hij vertrouwt niemand’, zo wordt de hoogste leider door een van zijn
20
ondergeschikten gekarakteriseerd .
‘Hij vertrouwt niemand’. De directeur, die in Boelgakows typeringen duidelijk
herinnert aan Stalin, kan zijn ‘geniale systeem’ slechts handhaven door een
meedogenloze dictatuur. Aanvankelijk lijkt het Maskoedow nog, of zijn almacht
slechts het gevolg is van zijn genialiteit; of zijn onfeilbaarheid berust op zijn
alwetendheid: ‘Ik begreep’, zo beschrijft hij zijn eerste ontmoeting met de theater
directie, ‘dat hier voor mij iemand stond die de volmaakte mensenkennis bezat.
Toen ik dat begrepen had raakte ik in opwinding en ging er een siddering door mij
heen. Ja, voor mij stond de grootste doorvorser der harten. Hij kende de mensen
tot in hun geheimste diepten. Hij raadde hun geheime wensen, hun hartstochten,
hun fouten. Hij wist alles. Hij wist, wie wanneer in het theater moest komen; wie het
recht had te zitten op de vierde rij en wie op de galerijen moest zitten, om zich daar
tegen de treden aan te drukken in de koortsachtige hoop dat plotseling en op een
21
onverklaarbare wijze ergens een plaatsje vrij zou komen’ . Eerst wanneer
Maskoedow toevallig tegen een der theateremployés opmerkt dat de directeur op
het eerste gezicht ‘zo stil lijkt en steeds over de ziel spreekt’, krijgt hij van deze de
volle waarheid te horen: ‘Dat is een dwaling! Dat is koortswaan, onzin, gebrek aan
opmerkingsvermogen.... Hij is een adelaar, een condor! Hij zit op zijn rots en ziet
alles om zich heen over een afstand van veertig kilometer. En zodra er zich ergens
een puntje vertoont of zich beweegt, verheft hij zich en werpt hij er zich boven op.
Men hoort een erbarmelijke schreeuw, een klagelijk geluid.... en hij stijgt alweer op,
22
met het slachtoffer in zijn klauwen’ .
Iedereen die met hem te maken krijgt, weet zich dan ook vroeg of laat bedreigd
door de volstrekte willekeur van zijn beslissingen; beslissingen waarvan hun wel en
wee volkomen afhangt, maar die doorgaans zeer plotseling genomen worden en
23
op gronden waarvan ‘niemand iets begrijpt en ook nooit iets zal begrijpen’ . Zwijgen
en gehoorzamen. Dat blijkt het wachtwoord voor allen
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die met het theater in relatie treden. De gesprekken tussen het ‘gezag’ en de
‘ondergeschikte’ zijn dan ook altijd monologen in plaats van dialogen.
Na zijn eerste, op niets uitgelopen onderhoud met de theaterdirectie, wordt
Maskoedow door een der employés ingelicht, hoe hij het spel moet spelen: ‘- Je
had niet moeten redetwisten, zei Bombardow zacht, maar zó moeten antwoorden:
“Ik ben U zeer erkentelijk, Iwan Wassiljewitsj, voor uw aanwijzingen. Ik zal
onmiddellijk trachten ze uit te voeren”. Je moet niet tegenspreken. Begrijp je het nu
of niet?
- Wat? Niemand spreekt hem dus ooit tegen?
- Niemand, en nooit of te nimmer, antwoordde Bombardow, terwijl hij ieder woord
beklemtoonde, sprak hem ooit tegen, spreekt hem tegen of zal hem ooit tegen
spreken!
- Wat hij ook zou zeggen?
- Ja, wat hij ook zou zeggen.
- En als hij zegt dat mijn held naar Penza moet gaan? Of dat de moeder (in het
toneelstuk) zich moet verhangen? Of.... dat die kachel daar zwart is? Wat moet ik
daar dan op antwoorden?
- Dat die kachel zwart is.
- En hoe is ze in feite?
- Wit....
24
- Maar dat is gedrochtelijk en ongehoord...!’ .
Ongehoord of niet: de directie bepaalt en de schrijver gehoorzaamt. De schrijver
heeft geen rechten doch enkel plichten, en bovenal de plicht om ‘zonder tegenspraak
en onmiddellijk alle correcties, veranderingen, aanvullingen of verkortingen uit te
voeren, die door de directie of door een of andere commissie, instelling of organisatie
25
geëist worden’ . Wanneer Maskoedow althans de scène tracht te behouden waarop
zich de intrige van zijn stuk toespitst, en dit voorzichtig aan de directie poogt uit te
leggen, snijdt deze hem onmiddellijk de pas af: ‘Dat is een formele dwaling.... Deze
scène is niet alleen niet de voornaamste, ze is zelfs in het geheel niet nodig’. ‘En
Iwan Wassiljewitsj begon me uitvoerig te vertellen’, aldus Maskoedow, ‘hoe ik het
stuk moest omwerken.... Het was duidelijk dat er niets meer overbleef en dat ik het
26
van het begin tot het einde geheel opnieuw zou moeten schrijven’ . Een dergelijk
verraad aan zijn oorspronkelijke opzet is hem echter onmogelijk. Door de scène die
naar zijn diepste overtuiging de eigenlijke ontknoping van het drama inhoudt - de
scène waarin de hoofdfiguur zelfmoord pleegt - te laten vallen, zou het stuk zijn
strekking verliezen. Die strekking is, dat men onmogelijk verder kan leven in een
werkelijkheid die een godslasterlijke karikatuur blijkt van het als hoogste en heiligste
27
ervarene en als zodanig erger is dan de dood . Het ‘theater’ pleegt echter niet alleen
een aanslag op Maskoedows scheppingen, maar ook op hemzelf. Eenmaal verstrikt
in zijn netten wordt hij ook zelf
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langzaam maar zeker geestelijk uitgehold. Hij begint te twijfelen aan zijn eigen
waarheid: ‘Er is niets ergers, vrienden’, bekent hij, ‘dan de kleinmoedigheid en de
innerlijke onzekerheid.... Het kan toch inderdaad niet zo zijn, overlegde ik bij mezelf,
28
dat hij (de theaterdirecteur) zo fout is? Hij heeft toch verstand van deze zaken?’ .
Wat er met hem zal gebeuren wanneer de greep van het theater op hem nog sterker
zal worden, begint hij steeds meer te beseffen. Hij ziet té duidelijk, hoe ‘sluw en
geniepig’ al degenen geworden zijn die hun leven definitief in de dienst van de
29
directie hebben gesteld . Hij verzet zich, maar voelt tegelijk hoe hij steeds meer
terrein verliest. Om bij Iwan Wassiljewitsj, de directeur, in de gratie te komen, in de
hoop dat zijn toneelstuk tenslotte toch nog genade zal vinden, zoekt hij zijn toevlucht
in de leugen. Steeds wil hij een spiegel - hèt symbool van de zelfvervreemding - bij
de hand hebben, om te kunnen controleren of hij ‘er wel zo uit ziet, als van hem
verlangd wordt’. Zijn weerspiegeld zelf, dat dus een wezenlijke dimensie mist, dreigt
meer en meer het enig kriterium te worden voor zijn gedrag. Zijn eigen Ik breekt
echter telkens weer door, zodra hij ‘de spiegel wegneemt’: ‘Ik was slechts in mijn
rol, zolang ik in de spiegel keek’, ontdekt hij. ‘Maar zodra ik die wegnam verdween
30
de controle en was ik weer in de macht van mijn eigen gedachten...’ . Op hetzelfde
ogenblik waarop hij dit inzicht gewonnen heeft, hervindt hij de moed, de ban van
deze demonische betovering voorgoed te verbreken. Hij slaat de spiegel stuk. En
met het breken van het glas breekt ook de waarheid door; de waarheid, dat de
oorzaak van alle kortsluiting niet in hemzelf gezocht moet worden, doch in de
‘verkeerde theorieën’ waarbij het theater zweert. ‘Iwan Wassiljewitsj had’, zo heet
het, ‘in brede kringen bekendheid verworven door zijn volgens de algemene
opvattingen geniale theorie’. Tot nog toe had Maskoedow ‘er nog geen minuut aan
getwijfeld, dat deze theorie geniaal was’. Wat hem ‘tot wanhoop bracht’ was slechts
‘de toepassing van de theorie in de praktijk’, waarover ‘iedereen die men
31
onbevooroordeeld op de repetities zou brengen, ten hoogste verbaasd zou zijn’ .
Nu is zijn vertwijfeling echter totaal: ‘Aan dit geschrift durf ik mijn geheim toe te
vertrouwen’, bekent hij. ‘Ik begon ook aan de theorie van Iwan Wassiljewitsj te
twijfelen. Ja! Het is verschrikkelijk om het uit te spreken, maar het is niettemin
32
waar!’ .
Deze ontdekking luidt voor hem gelijk het einde in. Hij weet zich, schrijft hij, reeds
tezeer gevangen in het duistere web van het theater om er zich nog van los te
kunnen maken, nu hij haar demonie ontdekt heeft. Bij deze wanhopige constatering
breekt Boelgakows onvoltooide roman abrupt af. Het blijft aan de lezer, te raden
naar de verdere ontwikkelingen die moeten leiden naar de definitieve ontknoping:
de - in de inleiding door de auteur voorspelde - zelfmoord van Maskoedow.
In zijn Roman van een theater heeft Boelgakow naar onze overtuiging op alle-
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gorische wijze een felle aanklacht willen uitspreken tegen de Sovjet-Unie aan het
einde der jaren dertig, en meer in het bijzonder tegen het officiële beleid in literaire
aangelegenheden. Hetgeen wij aan citaten konden aanvoeren lijkt ons een alleszins
klare taal te spreken. Op de eerste plaats wijzen de talrijke zinspelingen op bepaalde,
juist in dit opzicht belangrijke passages uit de werken van Gogolj ons hier de weg
naar de eigenlijke bedoelingen van Boelgakow, die zich altijd bijzonder door deze
negentiende-eeuwse auteur heeft laten inspireren. Daarnaast zijn ook de meer
rechtstreekse toespelingen op de situatie in de Sovjet-Unie van dien aard, dat men
ze moeilijk kan ontkennen.
Boelgakow richt zich in zijn Roman van een theater allereerst tegen de leugen
van zijn eigen tijd, toen het socialistisch realisme hoogtij vierde en de Stalin-dictatuur
heel het leven tot in alle bijzonderheden bepaalde. Veel belangrijker echter dan het
feit dat dit werk twintig jaar geleden geschreven werd, achten wij het - en hiermee
willen wij besluiten - dat het in 1965 gepubliceerd werd. Omdat daaruit blijkt dat de
redactie van Nowyj Mir, die tot de publikatie besloot, kennelijk wel beseft dat hetgeen
hier aan de orde wordt gesteld, ondanks het mildere klimaat van de laatste jaren
nog altijd actueel is.
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Een jaar is een jaar is een jaar
Toneel in Zuid-Nederland
C. Tindemans
Een jaarbalans van de theateractiviteit dient allereerst aandacht te vragen voor
constanten. In het onderscheid tussen het toevallige en het belangrijke, het
persoonlijke en het structurele, blijf ik zo naïef te menen dat bij ons vooralsnog de
structuurproblemen primeren. Wil ons theater ergens naartoe evolueren, dan moeten
vooraf een cultuurpatroon en een organisatiebasis gerealiseerd worden die gericht
zijn op een verdere toekomst. Dit beginsel is nu nogal brutaal verloochend in een
beslissing van de minister van Cultuur.
Eind februari moest het mandaat van het Nationaal Toneel, sedert 1946 om de
zes jaar braaf toegewezen aan KNS-Antwerpen, verlengd of gewijzigd worden. Het
gebrek aan een overtuigde visie, aan artistieke planning, aan ensemblezorg in het
Antwerpse gezelschap en de onvermijdelijke chauvinistische wedijver van de andere
troepen hebben de NT-idee sterk doen devalueren. Ook bij de bevoegde instanties,
die moesten oordelen over de verlenging van het mandaat, rees twijfel en verzet.
Tenslotte bleek een meerderheid in de Hoge Raad bereid, Antwerpen nog eens
vertrouwen te schenken, echter slechts voor de helft van de officiële periode, d.i.
drie jaar. Eind april heeft minister Van Elslande dit genuanceerde advies ad acta
gelegd en een andere beslissing genomen: KNS-Antwerpen krijgt de NT-opdracht
nog voor één seizoen.
Praktisch houdt deze maatregel in dat het NT-concept als hefboom voor een
gezelschap wordt opgegeven; een 20-jarige theaterpolitiek is opgedoekt. Anderzijds
mogen nu de KVS-Brussel en het NTG-Gent (noteer de listigheid waarmee het
Nederlands Toneel van Gent in zijn initialen reeds het toekomstige Nationaal Toneel
heeft opgenomen) voor één ruilvertoning, in 1966-67 te spelen in Antwerpen, Brussel
en Gent, ook uitpakken met de titel Nationaal Toneel. Met dit besluit wordt een
initiatief geconsacreerd dat in het voorbije seizoen ontstond en de ambachtelijke
term van ‘draaischijf’ meekreeg.
Op het eerste gezicht is dit initiatief toe te juichen. Tenslotte kan elke toeschouwer
wie het in de eerste plaats om vergelijking en gehalte te doen is, er slechts baat bij
vinden. Wie weet hoe de Antwerpse autoriteiten zich jarenlang stug hebben verzet
tegen het bezoek van concurrerende troepen, ontwaart hier tekenen van een
verruimde blik en artistieke uitdaging. De dynamo van de draaischijf is de
KVS-directeur V. De Ruyter. Na jaren lobby-work en image-promotion heeft hij dit
uitwisselingssysteem erdoor gekregen; samen met het
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nieuwe NTG-Gent heeft hij een overwicht op Antwerpen gerealiseerd. Waarop deze
theaterdraaitol nu precies mikt, dat blijft voorlopig gissen. Pijnlijker vind ik het, dat
deze toch als ingrijpend bedoelde beleidsverandering binnenskamers werd bedisseld
en dat de officiële theaterinstanties voor een voldongen feit werden geplaatst.
Omstandig overleg over wat, waarom en hoe was hier absoluut nodig. Het zou
onrechtvaardig zijn, deze poging alle perspectief te ontzeggen, maar
terughoudendheid en argwaan blijven geboden: er is geen prognose bekend, er is
geen coördinatie met de subsidiërende instanties geweest, er ligt geen plan voor
dat geïntegreerd is in een doelgerichte theaterpolitiek. Het gevaar bestaat, dat de
draaischijf een nivellering van de bestaande gezelschappen wil provoceren, wat
toch moeilijk anders dan als kwaliteitsverlaging kan worden opgevat. Wanneer een
minister deze oncontroleerbare bedoeling tot een officieel statuut verheft, lijken er
mij voldoende argumenten aanwezig tot onbehagen en verdriet.
Erger is echter het zonder slag of stoot opgeven van elke theaterpolitiek op
enigszins langere termijn. Misschien gaat het hier slechts om een
overgangsmaatregel, al laat de tekst geen conclusies toe in die zin. Zeker, de situatie
was niet bevredigend, maar er wordt geen wisseloplossing ontworpen. Een grondig
onderzoek heeft niet plaatsgehad. Het begrip Nationaal Toneel is al heel lang stof
voor café-discussies, maar het is geen thema geworden voor een principiële
bespreking, zowel op het essentieel-inhoudelijke als op het diplomatisch-politieke
plan. Blijkbaar is voor sommigen de ‘idee’ van een Nationaal Toneel zo inhoudsloos
geworden, dat ze het à priori al opgeven naar een andere vulling te zoeken. Nog
altijd meent een aantal theatermensen dat het Nationaal Toneel uitsluitend een
spreidingsopdracht vertegenwoordigt (een taak die bij ons vanwege het gebrek aan
elementair-fatsoenlijke schouwburgen al onmogelijk is). Dit betekent vasthouden
aan de 19e-eeuwse troeteldroom van de leerschool des volks. Zonder meer afwijzen
dat het sedentaire karakter van een gezelschap bepalend kan zijn, betekent
verhinderen dat een consequente repertoirepolitiek wordt gevoerd, dat een ensemble
en een speelstijl in aanvaardbare homogeniteit worden uitgebouwd, dat een intieme
verhouding groeit tussen publiek en troep. Ik heb geen apriori voor welke oplossing
ook, maar elke suggestie als basis voor een uitvoerige voorstudie acht ik gezonder
dan het planloze op drift slaan dat nu door de minister financieel wordt gedekt. Dit
vrijgeleide voor de wilde vaart betekent het opgeven van een optie op de toekomst.
Het opportunisme en het politieke compromis (theaterdirecteuren manoeuvreren al
met brieven van partijvoorzitters) reveleren voor mij een openbare bekentenis dat,
met of zonder culturele autonomie, het kabinet niet beschikt over een planning van
het theaterbeleid. Wellicht paait men zich met de gedachte dat ook in het
theaterbedrijf de vrije markteconomie zich nog eens mag uitleven, dat de draaischijf
zoiets als een laatste fase van het privé-initiatief kan symboliseren. De vraag is, of
deze optie nog past in de ontwikkeling van onze tijd en of, waar toch zo weinigen
zich echt interesseren voor het wel en wee van het theaterleven in onze gewesten,
de personalistische inspanningen niet zullen resulteren in een absolute etatisering
van het theater.
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Antwerpen
In KNS-Antwerpen is het andermaal het jaar van (gastregisseur Walter Tillemans
geworden. Zowel negatief als positief. In de openingsvoorstelling, Moliè-re's Don
Juan, bleek hij niet in staat een voor de samenwerking van regie en acteurs omineuze
barst te voorkomen. Zijn socialistische overtuiging getrouw, speurde hij in de
historische taferelen naar fundamenten van maatschappelijke evolutie; steeds zoekt
hij uitdrukkeHjk naar actualisering. Het niet denkbeeldige gevaar blijft uiteraard, dat
hij daarbij dingen blootlegt die zijn acteurs en het publiek niet even duidelijk zien.
Zo wordt elke enscenering een enigszins beangstigende wedloop tussen een
interpreterende regisseur, en het publiek en de acteurs, die zijn inzichten niet altijd
direct kunnen volgen. Niet in elke vertoning slaagt Tillemans erin, het publiek tot de
bedoelde participatie te dwingen en, wat erger is, vele spelers weigeren (in een
Molière b.v.) wat voor eigentijdse patronen ook te erkennen en zijn niet in staat tot
een releverende, tonende uitbeelding; ze zoeken hun heil in schilderachtige
portretkunst die niet eens nuttig wordt om het stuk in zijn eigen tijd te plaatsen.
Deze discrepantie tussen regisseursintentie en acteurspotentie maakte Don Juan
tot een boeiend incident, maar leverde geen batig saldo op. H. Camerlynck liet
slechts een individualistische opportunist zien, geen systematische Verneiner,
slechts een toevallig-menselijk exemplaar, geen maatschappelijk-kritisch type; met
een gedetailleerd vertoon van achterbaksheid en cynisme werd hier een
psychologisch onbelangrijke randfiguur op de planken gezet, geen tijdsverschijnsel
met geobsedeerde analyse van ‘conditions’ en ‘Verhaltnisse’. In W. De Ravets
Sganarelle streed Tillemans met het andere uiterste; deze acteur liep zich te pletter
tegen een domme boertigheid met goedkope mimische pointes waarin het
averechts-rationele van zijn reactionair gedrag nergens chaplinesk of zelfs maar
elementair-komisch kon worden: het ronde, eerlijke geweten van de volksmens
werd opgeofferd aan brutale grapjasserij, luidruchtig en geaffecteerd-Vlaams
gespreid.
H. Kipphardts De zaak Oppenheimer werd voor Tillemans een betere beurt. M.
Van Zundert speelde de rol met de ascetische rust en de innerlijke bewogenheid
die de reconstructie van een mentaal proces, dat uitgroeit tot een berechting van
de wereldrevolutie, konden schragen. Hier ligt een vergelijking voor de hand met
de opvoering door Ensemble met Senne Rouffaer in de hoofdrol. In de Antwerpse
voorstelling het het fonddoek, met een serie namen van fysici uit de geschiedenis,
zoals in het Piccolo Teatro uit Milaan, onmiddellijk zien welke toonaard werd bedoeld;
de regisseur vertrok slechts uit het persoonlijke gebeuren rond Oppenheimer en liet
het feitenargument evolueren naar een proces van het hedendaagse
wereldbewustzijn. Hij koos bewust een ethisch standpunt, waarin Oppenheimer nog
slechts een bijkomstig symptoom is in een schijnbaar fataal verloop van data en
daden, een miniem fragment in een geheel dat exemplarisch gaat werken en op
deze manier (wie kan immers in het theater verder gaan dan het ethische niveau?)
aanzetten tot zelfverweer. In de Nederlandse vertoning bewaarde Karl Guttman
meer respect voor het
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persoonlijke drama van de wetenschapsmens; deze wordt gedreven door de
zelfstandige verantwoording van zijn levenstaak en ziet de consequenties van zijn
handelingen pas in wanneer ze niet meer tot zijn eigen domein beperkt blijven. In
deze visie kon Oppenheimer uitgroeien tot een kern van tragische zelfkennis, zelfs
binnen Kipphardts documentaire opmaak. Het culminatiepunt daarvan werd naar
de toeschouwer verlegd, terwijl Tillemans deze culminatie als een collectieve
verantwoordelijkheid op de scène zelf bewust maakte. Een compromis tussen deze
psychologerende verduidelijking door Guttman en de agitatorische door Tillemans
lijkt mij moeilijk, en het gaat dan ook niet op een resolute keuze te maken tussen
deze twee uiteenlopende bedoelingen. Technisch-dramaturgisch bracht Guttman
de meest geldige interpretatie van het Kipphardt-scenario, maar de
wereldbeschouwelijk-bewuste, polemisch-veralgemenende van Tillemans werd heel
fraai verdedigd.
De dualiteit tussen de dramaturgische fabel en de manipulatie van de
maatschappelijke grondtoon door de regisseur maakte ook het spanningsmoment
uit van Tillemans' regie van Het woord vrijheid van Herwig Hensen. Het thema is
dat van de persoonlijke overtuiging, à tout prix, ook tegen lijfsgevaar in,
gedemonstreerd aan een revolutionair van 1789 die tot de Girondijnen, de gegoede
burgerij, de derde stand behoort en onder de successen van de Jacobijnen, de
verdedigers van de vierde stand, bezwijkt. Dramaturgisch wordt het probleem meer
gecompliceerd als de auteur dit historiserende thema (met duidelijke
actualiteitsallusies) laat spelen als een repetitie van een toneelstuk over 1789. Aldus
worden verschillende tijdsstructuren dooreen gemengd; eigentijdse personages
leveren zure commentaren op historische figuren en feiten die soms ‘verfremdend’
werken. Het geheel blijft in ieder geval teveel denkwerk en constructie. Tillemans
liet de (minstens) drie niveaus tegen elkaar aanbotsen. De ‘repetitie’ kwam niet over
als een noodzakelijk element in het kerngebeuren en de dramaturgisch zwakke
discussiepassages verzwakte hij nog door ze stil te leggen op a-dynamische scènes
van enkele schamele vierkante meters, waar de hele actie gereduceerd werd tot
woord en nog eens woord. De nogal simplistische oppositie van de idealistische
Barbaroux en een stel opportunisten, plus het melo-accent in Barbaroux' vrouw
maakten het trouwens moeilijk hier grootse allures te realiseren. Meer indruk maakte
Tillemans met een achttal figuranten die tussen de praattonelen door de actie van
de vierde stand uitbeeldden, waarin proletarische agitatie, door de auteur slechts
in scenische flarden aangegeven, tot visueel dynamisme kwam; hier werd een glimp
zichtbaar van de polaire krachten die deze woelige periode hebben gekarakteriseerd.
Hensen verdient waardering om zijn thema, dat in ernst en belang verder reikt dan
we bij ons gewend zijn; dramaturgisch blijft zijn werkstuk echter nog onaf. De auteur
mag zich gelukkig achten Tillemans te hebben gekregen als regisseur die er met
zijn volle overtuiging en zijn vakmanschap achter ging staan. Het lijkt me moeilijk
aanvaardbaar dat deze regisseur nog steeds geen vaste fulltime betrekking heeft
in een theaterland waarin zo'n ontmoedigend tekort bestaat aan mensen met
persoonlijkheid.
Nog een vierde vertoning in KNS-Antwerpen verdient meer dan een vermel-
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ding. In de regie van Willy Vandermeulen werd A. Millers Na de zondeval een
revelatie. In een praktikabeldecor waarin elke suggestie van realisme consequent
werd geweerd, bouwde de regisseur een detailgretige autopsychiatrische séance.
Dit psychisch en ook intellectueel veeleisende stuk kreeg in de wispelturige H.
Camerlynck een keurig vertolker, die via minuscule mimische trekjes en een
genuanceerde zegging, zonder toe te geven aan zijn hebbelijkheid elke nuchtere
frase cynisch uit te hollen, een pakkend beeld overbracht van een innerlijk onvoldaan,
wellicht zelfs onvolgroeid man. Van alle andere medespelers, die slechts aanleiding
zijn tot Quentins gewetensonderzoek, krijgt alleen het meisje Maggie volume en
deze Maggie is in Hilde Uitterlinden dé artistieke gebeurtenis van het seizoen
geworden. Na een tragisch-intensief gespeelde Barblin-rol (in M. Frisch' Andorra,
mei 1963), werd deze actrice steevast in larmoyante vamprollen gegooid, waarin
ze (gelukkig) nooit helemaal is geslaagd. Het heerlijke van haar prestatie in Na de
zondeval was, dat personificatie en vakkundigheid er volmaakt in gedoseerd werden;
de variatie in haar gestisch, mimisch en vocaal instrumentarium reveleerde in alle
onderdelen een uitgebalanceerde analyse, en de ontroerende suggestie van de
geestelijke potentie van het half-kind dat meer-dan-vrouw tracht te zijn ontnam haar
rol elke oppervlakkigheid, ook t.o.v. de veelgebruikte beschuldiging van geestelijke
wreedheid vanwege A. Miller tegenover Marilyn Monroe, en situeerde de relatie
dicht in de buurt van een tragische fataliteit. Uitterlindens prestatie, voorbeeldige
ontwikkeling van een Studio-scholing, openbaarde een klasrijke actrice die groot
en klassiek werk aan moet kunnen.
H. Ibsens John Gabrïél Borkman (regie Jo Dua) en H. Heijermans De opgaande
zon (regie Ton Lensink) legden de organische zwakheid van het KNS-gezelschap
bloot. Te eenzijdig geaccentueerd in zijn symbolisch realisme, bleef Borkman een
défilé van goede bedoelingen, maar bereikte niet dat indringende klimaat waarin
een persoonlijk lot archetypisch gaat werken voor permanent-menselijk gedrag.
Heijermans verschaalde, mede door het al te pietepeuterig middenstanderige van
Matthijs de Sterke, tot binnenhuisgeklungel dat geen klemtonen meer toeliet noch
op een tijdssfeer, noch op een karaktertype. In beide gevallen was er, hoe dan ook,
een imponerende homogeniteit in half-geslaagd toneelspelen, zodat elke vertoning
toch nog zekere allures kon bieden die ze qua intrinsieke inhoud niet waar kon
maken. Hoe vreemd deze conclusie ook mag lijken, in deze halfslachtige
homogeniteit zie ik een garantie voor de mogelijkheid dat het KNS-gezelschap, mits
een op de toekomst gerichte leiding, ooit nog tot een betere klasse uit kan groeien.

Brussel
Globaal is het voor KVS-Brussel maar een slap jaar geweest. Tussen T. Williams'
Orfeus daalt af, waarin alle duidelijkheid zoek bleef, Lope de Vega's huisbakken
Mirakelridder, een godgeklaagde Bruid in de morgen door H. Claus, waarin regisseur
L. Hendrickx zinloze experimenten mocht wagen die elk samenspel methodisch
uitschakelden, en A. Millers Dood van een handelsreiziger, waarin regisseur L.
Philips alleen H. Van Herck tot een tragische moe-
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derfiguur wist te leiden, schiet gelukkig toch P. Weiss' Marat in de regie van Jo Dua
als een morgenster naar boven. Ook hier lijkt het me interessant, de opvoering te
Brussel uit te spelen tegen J. Diels' enscenering in de Haagse Comedie. Diels leek
het accent te leggen op markies de Sade, in wiens theorieën hij een grotere
bedreiging van de menselijke integriteit ziet dan in het premarxistische
‘Draufgangertum’ van de verhitte Marat. Het koele, gedepassioneerde rationalisme
van Ko Van Dijk wilde dan ook uitsluitend deze vitale agressiviteit zichtbaar maken,
terwijl het opzweperige, geëmotioneerde ageren van Max Croiset, zowel gestisch
als vocaal, afzakte tot een individuele kramp die voor de evolutie van de mens alles
bij elkaar ongevaarlijk blijft. Dua ontscherpte zijn Sade in Anton Peters tot een
manische badineur zonder enige rationaliteit, niet eens een gevaarlijk fantast, niet
eens een cynicus, hoogstens een salonscepticus die afstand neemt van de dingen
van de wereld nog vóór ze geformuleerd zijn, een Schwarmer met zichzelf, volkomen
ongevaarlijk voor de mensheid. Marat daarentegen kon in Senne Rouffaer opklimmen
tot een meeslepende hoogte als volkstribuun, telkens bewust centraal in het
toneelbeeld gerukt, met een geraffineerde variabiliteit in vocale kracht waardoor
elke nieuwe passage een nieuwe aanloop werd tegen het bestaand regiem; hij was
een veel sterker subversief karakter, een bezetene met een boodschap, die de
waanzinnigen weet te bewegen tot een massabeweging welke niet langer
ongevaarlijk-pathologisch blijft, maar gepassioneerd-redeloos wordt en alle
gematigdheid van de maatschappij bedreigt. Dua slaagde er tevens in - een echt
mirakel in de eigenlijk niet bestaande equipe te Brussel - deze twee protagonisten
niet af te zonderen in een onschuldig-parlementair steekspel tussen hen beidjes;
om de twee hoofdfiguren heen bouwde hij een macaber geheel van krankzinnigen,
die in hun verkramping niet een lukraak ledematenspel als begeleiding brachten,
maar zinvol en doelmatig als een gepersonifieerde maatschappelijke kwaal accenten
legden op de drift en de ziekte van de mensheid. Het lijdt geen twijfel dat deze
vertoning de efficiëntste is geweest die we sedert jaren in de Zuidnederlandse
schouwburgen hebben meegemaakt. Kon de KVS er maar uit begrijpen dat een Jo
Dua als huisregisseur en een constante troep die niet op drie, vier sterren is afgericht
maar op collectieve onderdanigheid aan woord en gebaar, broodnodig worden om
de naar buiten zo behendig geafficheerde knapheid ook naar binnen waar te maken!

Gent
Over NTG-Gent schrijven is geen aangename taak. In de wereld geschopt door een
ministeriële beslissing, stond de Stichting voor het probleem dat er nu ook een
gezelschap moest gevormd worden. Directeur Dré Poppe ronselde in amateurkringen
en keldertheaters die hun bedrijvige leden zagen wegpromoveren als volberoeps
en hij haalde bovendien de hele laatste lichting van de Studio naar Gent. Al deze
mensen werden van het eerste ogenblik af afgejakkerd in een allemachtig ambitieus
repertoire. Opgejut door het krankzinnige opbod van Brussel tegen Antwerpen, was
er van een voorzichtige aanloop geen sprake. Artistiek werd dit eerste seizoen
gewoon een ramp. Terwijl er alleen maar
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plaats is voor gedempte schaamte, onthaalt een onvergeeflijk lokaalpatriottisch
publiek echter iedere produktie op ovaties, niet onaardige gokjes worden gevierd
als onvergetelijke successen. Als de pers dit amateurisme nu ook nog gaat
aanmoedigen, is er helemaal geen perspectief meer op de toekomst.
Slechts twee vertoningen zijn met enige instemming aan te halen. Van C. Huygens'
Trijntje Cornelis werd een nogal degelijke vertoning gegeven, minder door het
onvaste regiewerk van Frans Roggen dan door het uitpuilende debutantentalent
van een Lieve Moorthamer, die haar Studio-scholing en -discipline zonder overgang
op de beroepsplanken kon prolongeren, voorbeeldig gesteund door de iets meer
ervaren Mieke Verheyden, ook al uit dezelfde Studio-stal; de mannen Hepen nergens.
Het kapotspelen, week in week uit, van deze piepjonge actrices omwille van het
schrale dagapplaus kan ik echter moeilijk een daad van directorale vooruitziendheid
noemen. J.P. Sartres De Gevangenen van Altona, in een regie van de Fransman
André Reybaz, kon alleen vertrouwen op Jef Demedts, die al zijn persoonlijke
kneepjes in een goed tempo wist te bundelen tot een sterke compositie waardoor
toch iets van het werelddrama in zijn persoonlijke symbolisering gestalte kreeg.
Voorlopig kan Gent alleen blij zijn dat er een gezelschap is opgericht; over kwaliteit
spreken we later nog wel eens, als de vijf jaren voorbij zijn die Hugo Claus als
kandidaat-directeur niet werden gegund.

Studio
De Studio van het Nationaal Toneel bestaat dit jaar twintig jaar. Dat zijn twintig jaren
van catacombenbestaan geweest, van slechte behuizing, verwaarlozing door alle
instanties, onder betaling van personeel en gezellen, uitblijven van enig officieel
statuut en dus ook van wettelijke bescherming. Ook hierin heeft de minister van
Cultuur nu verandering gebracht; de Studio wordt ondergebracht bij het
Kunstonderwijs en zal zo althans een gewaarborgde structuur en een geldige
organisatievorm krijgen. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost. De bevoegde
instanties, gekweekt in een traditie van amateurisme dat professioneel wil doen,
moeten nog altijd overtuigd worden van de betekenis van de beschikbare opleiding,
gecoördineerd met de thans heersende internationale scholingsopvattingen. Wil de
Studio een instelling worden die vanzelfsprekend haar specifiek eigen opdracht
toegewezen krijgt en het amateurisme op elk niveau weet om te zetten in een
voorbereiding op een professionele carrière, dan zal een herstructurering van het
globale toneelonderwijs niet lang meer mogen uitblijven.

Kleine gezelschappen
De kleine theaters vechten taai tegen een depressieve conjunctuur, leggen zich bij
compromissen neer om toch maar volk te blijven trekken, maar zakken geleidelijk
af naar buurtwerking. EWT-Deurne moest al enkele tijd de deur sluiten,
Fakkelteater-Antwerpen improviseert een repertoire tussen boulevardabsurditeit en
politiek eenrichtingsforum, Arca-Gent collectioneert titels en kweekt in eigen serre
NTG-kandidaten. NKT-Antwerpen (met wensdromen in
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Limburgse richting) programmeert gedurfde en aantrekkelijke dingen en vult
tussendoor de lege zetels met sexegeintjes. G.B. Shaws De held en de soldaat
sneuvelde onder de boertige bijklank die geen militaire aversie meer opwekken kon
en J. Ardens Dans van Sergeant Musgrave was niets meer dan het hachelijke ritueel
van een religieus fanaticus, uitgegalmd met ontzettend veel lawaai maar zonder
thematische puntigheid. R. de Obaldia's Sassafras bleek een aardige
persiflage-parodie, maar de vertoning bleef hangen in rauwe onnozelheid; slordigheid
en gebrek aan karikaturiseringstalent verhinderden intelligente pret en niet eens de
amusante cliché's raakten doorprikt. Toneel Vandaag-Brussel stelde een
beschamende Biedermann en de brandstichters door M. Frisch voor, waarin geen
enkele figuur ergens een aanvaardbare maat bereikte. Ditzelfde Toneel Vandaag
heeft echter, als organisator, gezorgd voor de enige echte vertoning van het seizoen
die in de buurt kwam van wat een uitgebouwd Nationaal Toneel aan uiteindelijke
feestelijkheid verdient. In zijn Thyestes, een vertaling-bewerking van een
Seneca-tragedie, probeert Hugo Claus in het antieke gegeven een parallel te vinden
met het animale dat ook onze tijd nog steeds zou kenmerken. In wezen plaatst hij,
mét behoud van de Seneca-tekst, het thema in twee delen naast en tegenover
elkaar. Enerzijds is er het relaas over de Atreusfamilie, die haar bloederig handwerk
nog steeds onder de bescherming der goden stelt en daarmee zichzelf ontslaat van
autonome verantwoordelijkheid; anderzijds drijft er een agressief koor (gereduceerd
tot één rol in blue-jeans) tussen de losse taferelen in, dat existentiële vragen
retorisch-uitdagend tot de zaal richt. De finale indruk was voor mij niet die van een
animalisme dat het heimwee naar een groteske antiekerigheid zou demonstreren,
maar die van een dubbele bodem waarin het antiek-tragische fungeert als illustratie
van de koorobsessie, meer een a-, soms zelfs een anti-theïstisch mysteriespel dan
een bewuste gooi naar een hervonden (of te hervinden) sacraliteit van het theater.
Boeiend was uiteraard de functie van regisseur Claus in zijn eigen stuk. Met naast
zich Ton Lutz als Atreus is het niet gemakkelijk uit te maken wie voor wat
verantwoordelijk is, maar evident werd toch, dat de woordregie er een was van een
bewust lyricus die de handeling ondergeschikt maakte aan een zo zelfstandig
mogelijke zegging, zonder enige realistische allusie, sterk opgehoogd,
etherisch-wazig, lyrisch-verstrooid, onthecht aan onmiddelijkheid en geconcentreerd
op taalinherente geluiden, geen simpele stilering maar een - geslaagde - poging
om onmenselijke accenten hoorbaar te maken in de stemvoering. De
roofdiertechnische beweging van Ton Lutz, de chtonische afzichtelijkheid van Alex
Van Royen als Tantalus' geest, de imponerende monumentaüteit van Rudi Van
Vlaenderen als Thyestes compenseerden toch wel de zwakke prestaties van koor,
Furie en figuranten. Thyestes is niet zomaar een interessant stuk, het is belangrijker
dan de vluchtige triomf die de Claus-claque uitlokte tegen het misprijzende
onbehagen dat van de eeuwig-achterdochtigen in ons ‘officiële’ theatermilieu blijft
uitgaan.
Het Elckerlijc-genootschap te Antwerpen won dit jaar nog aan belangrijkheid dank
zij een aantal randincidenten, waarbij een eenzijdige pers in onvoorbeel-
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dige wrok ging omzien en luidruchtig opkwam voor het recht op visuele moraal.
Meteen bewezen deze recensenten de taak van het Genootschap op zijn juiste
dimensie aan te slaan; waar ook het theater de evolutie van het medium en zijn
inhoud in evenwicht weet te houden met de betrekkelijke stilstand van een groot
aantal toeschouwers, doseert het seizoenprogramma van Elckerlijc op overlegde
maar niet conservatieve wijze wat zo geleidelijk toch wel onder de aandacht van
ook onze mensen komen kan. Tenslotte bewijzen de zure oprispingen van de
neen-zeggers minder de progressiviteit-zonder-remmen van een eerbiedwaardig
genootschap dan wel hun eigen onbekwaamheid om met zich-zelf mee te groeien.
Waar het theater ook in staat blijkt om deze crisisverschijnselen in een samenleving
zichtbaar te maken, bevestigt het zijn vitaliteit en zijn noodzaak.
Is het een gunstig jaar geworden? Globaal genomen zal meer de brave rustigheid
opvallen dan de tekenen van ongeduld. Als we dichterbij kijken, zien we de affirmatie
van een échte actrice (Hilde Uitterlinden), de zelfzekere groei van een persoonlijk
regisseur (Walter Tillemans), de uitschieter van een indrukwekkende
ensembleperfectie (Marat) en de constante volharding van een begaafd auteur uit
eigen land (Hugo Claus). Het kon wel slechter, dacht ik. Al blijft ongeduld een
verdomde plicht.
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Naar een scheiding van staat en kerk in Zweden
Lennart Ejerfeldt
De Zweedse lutherse kerk is staatskerk. Dat brengt ondermeer mee dat de koning
en het parlement de hoogste autoriteiten zijn in de kerkelijke zaken; dat financieel
de kerk geheel afhankelijk is van de staat; dat de burgerlijke stand met zijn
administratie is ondergebracht in de kerk - hetgeen de predikant gemiddeld op een
twee uur per dag administratief werk komt te staan. Sinds enige tijd echter worden
er voorbereidingen getroffen om tot een nieuwe verhouding van kerk en staat in
Zweden te komen.
De eis tot scheiding van kerk en staat heeft heel lang op het program van de
sociaaldemocratische partij gestaan en vanzelfsprekend was het ook de wens van
de vrije kerken. De onmiddellijke initiatieven tot een onderzoek van de kwestie
kwamen van het parlement. Zes jaar geleden werd een commissie ingesteld die de
kwestie moest onderzoeken en die sindsdien het resultaat, deels in de vorm van
detailvoorstellen, in boekvorm heeft gepubliceerd. Een voorstel, dat verschillende
alternatieven voor een oplossing zal bevatten, zal, naar men aanneemt, binnen
twee jaar aan het parlement worden voorgelegd.

De politieke kwestie
De standpunten van de verschillende politieke partijen zijn niet gemakkelijk te
overzien. De sociaaldemocratische partij, die vroeger afschaffing van het
staatskerk-systeem eiste, heeft dit punt nu uit haar program geschrapt en door een
nietszeggende formulering vervangen. Het schijnt dat de inzichten binnen de partij
verdeeld zijn. Degenen die de huidige stand van zaken willen bewaren, doen dit
vanuit de overweging dat er een soort staatscontrole op de kerk nodig is, die door
het huidige systeem enigszins gewaarborgd is.
Van de burgerlijke partijen in Zweden, d.w.z. van de conservatieven (Hoger) en
van de Centrumpartij (die eigenlijk een boerenpartij is), kan men aannemen dat zij
in het algemeen de statusquo willen bewaren. Daartegenover staat dat de Volkspartij
(liberaal), die hoofdzakelijk uit ‘cultuurliberalen’ en leden van de vrije kerken bestaat,
grotendeels voor de scheiding van kerk en staat is. Maar hoe de kwestie bij de
komende parlementsdebatten beslist gaat worden, is onzeker. Men heeft ook
gesproken over een eventuele volksstemming. Maar het is onwaarschijnlijk dat men
die weg zal kiezen.
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Bisschoppen en kerkvolk
De bisschoppen van de lutherse kerk zien in het algemeen wel in dat een wijziging
van de bestaande verhoudingen noodzakelijk is, omdat de fundamenten van het
huidige systeem stammen uit een tijd lang voor het opkomen van de huidige
democratische staatsstructuur en omdat de geestelijke situatie in Zweden een
verandering zeer wenselijk maakt. De kwestie heeft echter ook binnenkerkelijke en
kerk-politieke aspecten en het standpunt van de afzonderlijke bisschoppen in de
kwestie rond de betrekkingen tot de staat moet gezien worden in het licht van
bepaalde binnenkerkelijke tegenstellingen.
Over eventuele reacties van het kerkvolk is moeilijk iets te zeggen. De vraag kan
ook gesteld worden wat men in Zweden onder kerkvolk moet verstaan. Waarschijnlijk
is dat het grootste deel van het Zweedse volk - zowel diegenen die slechts bij
gelegenheid gebruik maken van de diensten van de kerk voor doop, huwelijk en
begrafenis (de lutherse predikant is ambtenaar van de burgerlijke stand en de
statistieken tonen aan dat 91,82% van de huwelijken en 96,42% van de
begrafenissen volgens kerkelijke, lutherse ritus voltrokken worden), als zij die meer
contact met hun kerk zoeken - van mening is dat de huidige stand van zaken de
beste is. De kerk kan immers elk moment haar diensten verlenen en de kerkbelasting
wordt op een dragelijke manier geheven. De vrije kerken behoorden, zoals reeds
gezegd, tot degenen die aanvankelijk de kwestie aan de gang hebben gebracht.
Op het ogenblik zijn ze echter niet meer de drijvende kracht in deze zaak. Dat schijnt
deels daarop te berusten dat naar zij vrezen de afschaffing van het staatskerkelijke
systeem zou kunnen leiden tot een nog grotere secularisering van het hele sociale
leven. Het christelijke element zou dan totaal uit het openbare leven verdrongen
worden. Daarnaast schijnt hun houding ook bepaald te zijn door het feit dat de
laatste tijd dominees van de vrije kerken van staatswege erkenning hebben
gevonden, bijvoorbeeld voor het sluiten van huwelijken, begrafenissen etc.
Wat het seculariseringsproces betreft kan men zeggen dat in ieder geval het
kerkbezoek en de actieve deelname aan het kerkelijke leven het dieptepunt bereikt
heeft. Vooral in bepaalde streken van Zweden, zoals de grote steden (Stockholm,
Göteborg, Malmö), waar het kerkbezoek vroeger het slechtste was en waar grote
groepen van de bevolking hun kinderen ook niet meer lieten dopen, kan men een
duidelijke verbetering constateren. Daarentegen is op het oude kerkelijke platteland,
waar men sterk leefde uit het erfgoed van de 19e eeuwse revivalbewegingen, de
secularisering nog altijd in opmars en te bespeuren aan het sterk afnemende
kerkbezoek.
De traditionele verbondenheid van de Zweedse kerk met de staat en het karakter
van de lutherse dominee als ‘beambte’, evenals het eigen karakter dat de Zweedse
pastorie op het land had, waren tegelijk in de volledig nieuwe sociologische situatie
met haar snelle urbanisering een zeer ernstige hindernis voor de aanpassing van
de kerk. Een herverdeling van de zielzorgers moest plaatsvinden en velen moesten
naar de stad verplaatst worden. Maar heel evident heeft men de nieuwe vormen en
functies nog niet gevonden, is men er nog niet
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achter hoe de kerk in de nieuwe satellietsteden, in de industriewijken pastoreel moet
werken. Juist in de genoemde satellietsteden, als bijvoorbeeld Stockholm, is daarom
nauwelijks iets van een verbeterd contact met de kerk te bespeuren, dat bijvoorbeeld
in de Verenigde Staten en Engeland zo typisch is.

De gevolgen
De gevolgen van een scheiding tussen kerk en staat zullen natuurlijk afhangen van
de oplossing die men voor de verschillende afzonderlijke problemen vindt. Zal men
bijvoorbeeld bij de scheiding een verandering brengen in de vorm van het
lidmaatschap van de Zweedse kerk? Tot nu toe is het zo dat kinderen van Zweedse
staatsburgers niet door de doop maar door geboorte lid van de Zweedse kerk
worden, tenzij de ouders uitdrukkelijk kenbaar maken dat zij niet wensen dat hun
kinderen als kerkelijk geregistreerd worden. In samenhang met de wens naar nieuwe
verhoudingen is de eis gesteld dat dit punt in zoverre gewijzigd gaat worden dat het
lidmaatschap van de kerk verworven wordt door een formele intrede. Van kerkelijke
zijde werd dit afgewezen. Maar het is waarschijnlijk dat er toch een oplossing gaat
komen die in deze richting gaat. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de lutherse
kerk.
Een andere kwestie is de financiering van de kerkelijke arbeid en de vraag of bij
een eventuele scheiding van kerk en staat een bepaalde vorm van kerkbelasting
behouden zal blijven. Of dat naar een andere vorm van ondersteuning van
staatswege gezocht moet worden. Ook hier lopen de meningen uiteen. De derde
kwestie betreft de theologische vorming van de lutherse geestelijken en de plaats
van de theologische faculteiten, waarvan er in Zweden twee zijn: Uppsala en Lund.
Dit zijn geen kerkelijke en confessionele faculteiten, maar zij hebben in princiepe
een gelijke positie als alle andere faculteiten, zonder enige binding aan de lutherse
kerk wat betreft professoren- en docentenkeuze etc. Vanzelfsprekend richt een
groot deel van de cursussen zich op de vorming van de toekomstige zielzorgers in
de Zweedse lutherse kerk, maar een aantal cursussen wordt ook bezocht door
studenten die godsdienstleraar willen worden aan de onderwijsinstituten van de
staat. (Een niet-confessionele ‘kristendomsundervisning’ is verplicht leervak in alle
Zweedse scholen).
Men heeft de vraag opgeworpen of deze theologische faculteiten bij een scheiding
van kerk en staat nog moeten blijven bestaan. Ook de beantwoording van deze
vraag is van groot belang voor de toekomst van de kerk in Zweden. Op dit ogenblik
is een van de ernstigste tekenen van een crisis de zeer stagnerende aanvulling van
de clerus. De jaarlijkse aanwas is geslonken tot op ⅓ van het aantal jonge
theologanten dat nodig zou zijn om het huidige aantal lutherse zielzorgers in stand
te kunnen houden.
Dit priestergebrek komt naar mijn mening grotendeels voort uit de inwendige crisis
van de Zweedse kerk. De strijd en de tegenstellingen in de Zweedse kerk hebben
de kerk in de publieke opinie grote schade toegebracht. De kerkelijke verscheurdheid
is opengelegd, maar de zwaartepunten zijn daarbij ook van het theologische naar
het kerk-politieke vlak verschoven. Tenslotte heeft de crisis de kerkelijke krachten
ook in deze zin verlamd dat een ‘aggiornamento’ van de
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kerk tegenover de wereld rondom slechts in ontoereikende mate kon doorzetten.
Het schijnt dat momenteel vele jonge - met name hoogkerkelijke - theologiestudenten
de priesterwijding uitstellen of daar helemaal van afzien, juist uit innerlijke
onzekerheid omtrent de toekomstige ontwikkeling van de lutherse kerk.
De lutherse kerk tracht zich wel voor te bereiden op nieuwe
levensomstandigheden. Door de lutherse bisschopsconferentie is een commissie
ingesteld die een ‘plan van bereidheid’ moet opstellen. Dat is een poging zich
rekenschap te geven op welke wijze men zich van de kant van de kerk
organisatorisch en structureel moet aanpassen aan de mogelijke oplossingen bij
een nieuwe verhouding tussen kerk en staat. Men heeft er zich nu rekenschap van
gegeven dat diepingrijpende veranderingen zeker gaan komen en men wil de gang
van zaken nu niet meer - zoals helaas tot nu toe vaak het geval was - aan
buitenkerkelijke krachten overlaten.

Inwendige vernieuwing
Deze structurele vernieuwingen moeten natuurlijk gedragen worden door een
innerlijke vernieuwing. De vernieuwing die in deze eeuw in het Zweedse kerkelijke
leven vooral in het oog valt, is de liturgische. Ongetwijfeld heeft het hele liturgische
leven de laatste vijftig jaren een veel waardiger en zinvoller vormgeving gekregen.
Hand in hand daarmee gaat een grote belangstelling voor het kerklied, voor kerkelijke
architectuur, etc. Op dit gebied kan men ongetwijfeld van een vernieuwing spreken.
Daarbij kunnen dan ook nog de instituten genoemd worden als bijvoorbeeld
Sigtunastiftelsen. Dit instituut heeft grote betekenis voor kerkelijke studiedagen en
vormingsweken, als ook voor kerkelijke en theologische contacten met
beroepsgroepen als journalisten, architecten, artsen etc. Daarnaast zijn er in Zweden
nog een hele rij van zogenaamde ‘Stiftsgardar’ (Stift = bisdom) die voor inkeerdagen
en vormingscursussen voor de afzonderlijke bisdommen dienen. Deze instituten
waren zeker van betekenis voor de verinnerlijking van het religieuze leven in de
Zweedse kerk door ‘retraten’, die vooral in navolging van anglikaanse voorbeelden
een snelle weerklank vonden.
Een derde positief punt is het vergrote geestelijke contact van de kerk met het
Zweedse ‘cultuurdebat’ en de grotere weerklank die christelijke en kerkelijke stemmen
de laatste tijd daarin gevonden hebben. In dit verband moet ook gewezen worden
op de vormingsarbeid die van centrale kerkelijke zijde onder-nomen is om leken tot
een grotere verantwoordelijkheid in de kerk te brengen, onder het motto ‘Leken
nemen de verantwoordelijkheid over’. Merkwaardigerwijze was de lutherse kerk,
ofschoon er vaak over het algemeen priesterschap gesproken werd, in nog veel
sterker mate dan de katholieke kerk een ‘cleruskerk’, waarin het voor leken heel
moeilijk was zinvolle taken op zich te nemen. In verband met een nieuwe wet inzake
de leiding van parochies, die de leken een grotere invloed moet geven in de
parochietaken, tracht men systematisch leken te interesseren en te vormen. De
concrete resultaten vallen misschien nog niet op, maar de moeite die men er zich
voor getroost, is aanzienlijk.
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Politiek overzicht
Internationaal

Vietnam
De situatie rond Vietnam wordt steeds ingewikkelder. Noord-Vietnam kan weinig
doen zonder steun van Peking en Moskou, maar moet hierbij rekening houden met
het feit, dat deze twee het in het geheel niet met elkaar eens zijn; Peking beschuldigt
Moskou zelfs van collaboratie met de Verenigde Staten en richt zich uitermate scherp
tegen beiden; om zich tegen deze aantijging te verweren sloeg de Sovjetminister
van defensie, Malinovsky, tijdens de 1 meiviering in Moskou ook een zeer heftige
toon aan tegen de Verenigde Staten, maar het bleef bij woorden. Moskou onthoudt
zich van een duidelijke verklaring omtrent pogingen om tot een wapenstilstand of
vrede te komen, terwijl Peking onmiddellijk zowel een in april door senator Mansfield
gedaan voorstel om een vredesconferentie te houden als een begin mei geopperd
Canadees plan heeft verworpen. Hanoi kan dus voor de voortzetting van de oorlog
meer rekenen op zijn dichtstbijzijnde buurman Mao, maar het kan de Russische
hulp slecht missen en waarschijnlijk vertrouwt het deze buurman ook niet, daar
Peking praktisch de onafhankelijkheid van Vietnam wel eens kon vernietigen; daar
komt bij, dat Peking wel rustig verder bouwt aan zijn atoommacht - onlangs nam
het zijn derde en geslaagde proef - maar toch het prestige van communistisch China
in Azië en Afrika de laatste tijd ernstig heeft geleden. Ho Tsji Minh probeert nu
voortdurend tussen deze klippen door te laveren. In Zuid-Vietnam is de toestand al
even onoverzichtelijk. Vorige maand vermeldden wij, dat premier Ky beloofd had
binnen een half jaar verkiezingen te zullen houden voor een grondwetgevende
vergadering. Kort daarop liet hij zich echt niet ontvallen, dat hij verwachtte nog wel
een jaar de macht in handen te houden. Deze laatste uitlating werd door zijn
tegenstanders opgevat als een verklaring, dat Ky zich niet zou neerleggen bij een
uitspraak van de kiezers - een indruk, die Ky in een latere verklaring in het geheel
niet wegnam. Het aanvankelijk geluwde verzet laaide weer op en Ky zond
regeringstroepen naar Da Nang om de rust te herstellen. Zo goed en zo kwaad als
het ging slaagde hij hierin, maar hiermee werd de moeilijkheid niet uit de wereld
geholpen. Als gematigde elementen er niet snel in slagen een voor alle partijen
aanvaardbaar akkoord te vinden, heeft het voor Johnson geen zin meer om troepen
te sturen omdat men in Zuid-Vietnam blijkbaar de onderlinge twisten belangrijker
vindt dan de strijd tegen de door Noord-Vietnam gesteunde Vietcong. En als zo'n
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akkoord tot stand komt, hoe wil men dan vrije verkiezingen organiseren in een land,
waarvan de Vietcong grote delen bezet houdt? Hoewel de bedoelingen van de
Verenigde Staten met het ingrijpen in Zuid-Vietnam tegen communistische agressie
juist waren, zijn zij door eigen en Zuidvietnamese fouten steeds meer in een bijna
onmogelijke positie gekomen.

Indonesië
In een ander deel van Zuidoostazië begint zich een rustiger ontwikkeling af te
tekenen. De invloed van Soekarno als president van Indonesië is steeds meer
teruggedrongen door meer gematigde elementen. Hij is president gebleven, maar
hij kon niet verhinderen, dat er stemmen opgingen om een einde te maken aan de
confrontatiepolitiek tegenover Maleisië; in de laatste week van mei zijn er
besprekingen gevoerd in de hoofdstad van Thailand, Bangkok, tussen de
Indonesische en Maleise ministers van buitenlandse zaken, die spoedig tot een
officiële beëindiging van de confrontatie hebben geleid. Ook de Philippijnen gaan
over tot diplomatieke erkenning van Maleisië en er wordt weer gesproken over de
vorming van Maphilindo, een federatie van Maleisië, de Philippijnen en Indonesië.
Daarnaast heeft Djakarta te kennen gegeven weer te willen terugkeren in de
Verenigde Naties, waaruit het zich had teruggetrokken naar aanleiding van de
Maleisische kwestie, toen Soekarno rondliep met plannen om samen met Peking
een nieuwe internationale organisatie op te richten als tegenhanger van de Verenigde
Naties, waartoe dan zouden moeten behoren de Afro-Aziatische landen, de
Latijns-Amerikaanse en de communistische mogendheden en tenslotte alle
vooruitstrevende elementen in de kapitalistische wereld. De nieuwe machthebbers
willen hier niets van weten en verwachten nu ook de zo hoognodige financiële en
economische hulp uit het Westen weer te ontvangen.

Roemenië
De verwijdering tussen Roemenië en de Sowjet-Unie begon reeds kort na de
destalinisatie door Chroesjtsjow in Rusland duidelijk te worden. De eerste jaren trad
de Roemeense partijleider, Gheorghiu-Dej nog zeer voorzichtig op, maar toen
Rusland in 1962 probeerde zijn economische integratie-plannen binnen de Comecon
te verwezenlijken, werd het besef, dat deze gevaarlijk waren voor de industriële
ontwikkeling van Roemenië groter en distancieerde Boekarest zich verder van
Moskou. In het Russisch-Chinees ideologisch conflict veroorloofde Roemenië zich
de weelde geen partij te kiezen; het kon zodoende niet alleen in aanmerking komen
om te proberen een bemiddelende rol te spelen tussen Moskou en Peking, maar
ook profiteren van dit geschil om de eigen onafhankelijke positie te versterken.
Na de dood van Gheorghiu-Dej in 1965 heeft de nieuwe eerste secretaris van de
partij, Ceausescu, deze politiek voortgezet. De culturele betrekkingen met Frankrijk
werden versterkt, terwijl ook de economische contacten met dit land, met
West-Duitsland en Engeland nauwer werden aangehaald. Tegenover Rusland
poneerde Ceausescu herhaalde malen de stelling, dat de communistische
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partijen het recht hadden ‘in onafhankelijkheid en beschut tegen elke buitenlandse
interventie te beslissen over de revolutionaire strategie en tactiek’. De opvatting dat
de vestiging van het communistische regime in Roemenië te danken was aan de
Russische bevrijding werd verworpen en vervangen door de bewering, dat deze het
gevolg was van een gewapende ondergrondse opstand, terwijl de aanspraken van
Rusland op Bessarabië werden bestreden en dit gebied weer werd opgeëist.
Nadat ook de betrekkingen met Albanië en Joego-Slavië waren verbeterd, heeft
Boekarest nu aan Rusland nieuwe moeilijkheden bezorgd door te eisen, dat het
pact van Warschau zou worden herzien. Roemenië wil zich ook in het militaire vlak
niet onderwerpen aan de Russische leiding en eist, dat alle belangrijke beslissingen
met algemene stemmen zullen genomen worden, m.a.w. dat Roemenië een vetorecht
zou krijgen; Ceausescu zou zelfs gedreigd hebben met uittreding uit het pact als hij
zijn zin niet zou krijgen. Kennelijk is men in Moskou erg geschrokken van deze
houding, want onmiddellijk is Brezjnev, de Russische partijleider, op bezoek gegaan
in Boekarest om te proberen de storm te bedaren. In hoeverre dit overhaaste bezoek
mede is bepaald door een tegen half mei aangekondigde Chinese visite aan
Roemenië is onbekend, zoals ook niet na te gaan is waarom dit laatste bezoek niet
door is gegaan. Het is echter niet aan te nemen, dat Roemenië zijn gunstige positie
zal prijsgeven en het voorbeeld van Albanië zal volgen door zich aan te sluiten bij
Peking.

Nederland

Loonbeleid, regeringsbeleid en verkiezingen
In april vorig jaar deelde mr. Cals de Koningin mede, dat hij de opdracht aanvaardde
om een kabinet te vormen, dat zou kunnen rekenen ‘op een vruchtbare
samenwerking met de volksvertegenwoordiging’. Aan deze vruchtbare samenwerking
blijkt toch wel het een en ander te ontbreken. Kritische stemmen meenden al terstond,
dat de plannen wel erg mooi waren, maar dat de financiering te veel in het midden
was gelaten. Na een half jaar heeft de minister van financiën, prof. Vondeling, dit
blijkbaar ook gemerkt en wierp hij particulier het balletje op om de tweede tranche
van de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, waartoe onder het kabinet
Marijnen was besloten en die 1 januari 1967 zou ingaan, te laten vallen; toen de
verschillende politieke voormannen daar niets voor bleken te voelen, werd er niet
meer over gesproken. Enige moeilijkheden tussen de regeringspartners ontstonden
naar aanleiding van de door het partijbestuur van de PvdA geschreven brief over
Vietnam, die op 2 mei aan de ambassadeur van de Verenigde Staten in den Haag
werd aangeboden. Hierin ging het partijbestuur verder dan in een Tweede
Kamermotie Ruygers (PvdA) van mei vorig jaar was vastgelegd. In deze motie, die
gesteund werd door de vijf grote fracties, werd aan de Nederlandse regering
gevraagd om te bevorderen, dat er ter inleiding van onderhandelingen zonder
voorwaarden een wapenstilstand zou gesloten worden. Nu vraagt het partijbestuur
een onmidddellijke stopzetting van de bombardementen en vorming
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van een representatieve burgerregering in Vietnam, waarin ook het nationale
bevrijdingsfront zou moeten vertegenwoordigd zijn. Beide andere regeringspartijen
verweten de PvdA niet alleen af te wijken van genoemde motie Ruygers, maar ook
dat zij zowel het parlement als de regering passeerde door zich rechtstreeks te
richten tot de Verenigde Staten. Men zocht naar een verklaring hiervan en opperde
de mogelijkheid, dat het partijbestuur handelde onder invloed van de minder gunstige
resultaten bij de Provinciale Statenverkiezingen en nu de linkervleugel enigszins
wilde tegemoet komen. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer heeft uitdrukkelijk
verklaard, dat h.i. geen verschil bestaat tussen de inhoud van de motie en de brief;
de anderen waren niet overtuigd.
Ernstiger moeilijkheden leverde het loon- en prijsbeleid. De door werkgevers en
werknemers opgestelde cao's worden gecontroleerd door de looncommissie van
de Stichting van de Arbeid en door het College van Rijksbemiddelaars. Een groot
aantal heeft de goedkeuring reeds ontvangen, maar bij de overigen ging men soms
nogal ver uit boven het door de regering genoemde 7% plafond voor loonstijging.
Zij verwacht van een te grote stijging ernstige gevolgen voor de nationale economie
en minister Veldkamp zag zich dan ook genoodzaakt een drietal cao's nu reeds
onverbindend te verklaren; men sprak ook over de afkondiging van een loonpauze
en zelfs van een loonstop. De regering en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
voerden verder overleg, dat met grote geheimzinnigheid werd omringd, waarna
beide partijen weer afzonderlijk beraadslaagden. Voorzover bekend bleven de
vakcentrales afkerig van het loonbeleid der regering en vond men hier vooral de
vaststelling van een loonplafond op dit ogenblik te laat. Als resultaat van een
kabinetsraad op 20 en 21 mei kondigde de regering tenslotte aan tot 15 juli geen
cao's meer goed te keuren; verdere maatregelen waren een personeelsstop voor
de overheidsdiensten tot eind 1966, temporisering van de overheidsuitgaven en
een tot 31 december geldende algemene prijzenbeschikking. In het daaropvolgende
kamerdebat werd de regerings-politiek fel aangevallen door de oppositie, maar de
regeringspartijen hadden reeds blijk gegeven geen tweede kabinetscrisis binnen 4
jaren te wensen en dus kwam het kabinet er goed af. Inmiddels is gebleken, dat de
Stichting van de Arbeid zich ook nu niet met het loonbeleid kan verenigen. Haar
bevoegdheden, w.o. goedkeuring van cao's, zijn overgedragen aan het college van
Rijksbemiddelaars en tevens is de loonpauze opgeheven.
Ook de regeringspartijen hadden echter wel kritiek; door alle drie werd gewezen
op de veel te hoge overheidsuitgaven. Minister Vondeling moest toegeven, dat de
begroting voor 1966 nu reeds met een miljard was overschreden en het geloof in
de Kamer, dat de afremming van de uitgaven voldoende soelaas zou opleveren,
was niet groot. Sijmen zal straks wel moeten betalen, maar wordt recalcitrant; bij
de gemeenteraadsverkiezingen op 1 juni groeide de Boerenpartij sterk, terwijl de
oppositiepartijen of verlies leden (VVD) of ongeveer gelijk bleven (CHU). De
regeringspartijen gingen achteruit. Het praatje dat gemeenteraadsverkiezingen
nauwelijks betekenis hebben voor de landspolitiek, gaat deze keer in elk geval niet
op.
6-6-'66
J. Oomes
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België

Wetsvoorstel-Verroken: Leuven Vlaams
Dinsdag 17 mei, één dag nadat het bisschoppelijk mandement over de Katholieke
Universiteit te Leuven door de pers algemeen bekend was geworden, diende dhr.
Jan Verroken, voorzitter van de Vlaamse C.V.P.-fractie in de Kamer, een wetsvoorstel
in betreffende het taalgebruik in het hoger onderwijs. Het voorstel steunt op het
beginsel dat, zoals in het lager en het voortgezet onderwijs, de streektaal ook de
voertaal van het hoger onderwijs moet zijn. Aldus zou er te Leuven geen hoger
onderwijs in het Frans meer mogen gegeven worden. Alleen voor de faculteit van
godgeleerdheid en kerkelijk recht alsmede voor enkele andere welbepaalde colleges
wordt een uitzondering gemaakt. Het voorstel voorziet dat met de overheveling van
de Franse sectie van de Universiteit te Leuven een begin gemaakt wordt in 1968.
Van meet af aan wekte het sterke reacties. De Vlaamse vleugel van de C.V.P.
stond er praktisch voltallig achter, de Waalse vleugel daarentegen reageerde totaal
afwijzend. Voor de centrale leiding van de C.V.P. bleek het een hachelijk probleem
te zijn. Die indruk had iedereen die de persconferentie bijwoonde welke op 18 mei
gegeven werd door de voorzitter van de partij, R. Houben, en waarop deze zei, het
wetsvoorstel Verroken nog niet te kennen, van mening te zijn dat de bisschoppen
het recht hadden de beslissingen te nemen welke zij gepubliceerd hadden, maar
dat het probleem-Leuven ook op het politieke vlak behandeld dient te worden. Op
verscheidene volgende vergaderingen van C.V.P.-mandatarissen bleek nog beter
hoe grondig de Vlamingen en de Walen in de partij verdeeld zijn. Verroken het in
een interview verstaan, dat er tijd overheen zou gaan alvorens zijn wetsvoorstel
een kans maakte om in het parlement behandeld te worden, maar hij verklaarde er
zeker van te zijn dat het uiteindelijk aanvaard zal worden. Hij maakte de indruk voor
het ogenblik steun te zoeken bij Vlaamse socialisten en liberalen, maar aangezien
de hoogste B.S.P.- en P.V.V.-leiding de unitaire Leuvense formule blijft verdedigen,
zal die steun niet gemakkelijk gevonden worden. Psychologisch werd het
wetsvoorstel-Verroken zo belangrijk geacht, dat meer dan één katholieke Vlaamse
krant schreef dat de toekomst van de C.V.P. in Vlaanderen ervan afhangt. Zelden
werd een wetsvoorstel in zulke geladen sfeer ingediend.
De toekomst van Verrokens tekst dient men te beschouwen in het raam van de
recente wetgevingen betreffende de ontwikkeling van de Katholieke Universiteit.
De wet van 30 juli 1963, die o.m. regelingen bevat inzake het taalgebruik in het
onderwijs, hield inzake universitair onderwijs in Vlaanderen aanzienlijke concessies
in. Het voortbestaan van de Franstalige afdeling van de Universiteit te Leuven werd
a.h.w. vanzelfsprekend beschouwd. Ten behoeve van het Franssprekende
professorencorps, het Franssprekend personeel en hun gezinnen werden beperkte
taaifaciliteiten op administratief gebied toegestaan. De Vlaamse openbare mening
heeft hierop destijds wel ongunstig gereageerd, echter niet zo vinnig als nu. Nu ziet
ze er een gevaarlijke bedreiging in voor heel Vlaams-Brabant. Op deze concessies
van 1963 beroepen de Waalse C.V.P.-ers zich nu
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om te betogen dat Verroken de getroffen overeenkomst verbroken heeft.
Een tweede wetgevende grondslag voor het toekomstig parlementair werk inzake
de universiteit te Leuven vormt de wet van 9 april 1965, die betrekking heeft op de
uitbreiding en de decentralisatie van het universitair onderwijs. Er werden centra
van universitair onderwijs opgericht in verscheidene streken van het land: Kortrijk,
Antwerpen, Namen; de uitbreiding van de katholieke Universiteit in andere
bestuursomschrijvingen dan het Leuvense werd mogelijk. De Vlamingen zagen
hierin de mogelijkheid om de Franstalige afdeling te verschuiven naar een Waals
arrondissement. Deze wet heeft slechts een voorlopig karakter, en moet in 1968
opnieuw door de wetgevende macht op de helling geplaatst worden. Haar uitvoering
werd vertraagd doordat de twee commissies waarvan de oprichting in de wet voorzien
was, voor het ogenblik nog niet bestaan.
Aan deze algemene wetgevende omraming dient men thans Verrokens tekst toe
te voegen, alsmede nog andere voorstellen die zeker nog het licht zullen zien. Een
van de nog op te richten commissies zal zich met politieke vraagstukken moeten
inlaten. Volgens een formule die sedert enkele jaren in België toegepast wordt,
zullen in deze commissie zitting hebben ‘vertegenwoordigers van de drie nationale
partijen’: m.a.w. van de C.V.P., de B.S.P. en de P.V.V. Dit is geen gunstig voorteken
voor een doelmatige werking van de commissie. Aangezien de B.S.P. voor het
ogenblik in de oppositie staat, is de kans gering dat haar vertegenwoordigers in
deze commissie parallel en in dezelfde geest zullen werken als de
vertegenwoordigers der regeringspartijen. Het voornaamste bezwaar tegen dit
monopolie van ‘de drie nationale partijen’ wortelt echter dieper. Na het bekend
worden van het bisschoppelijk mandement bleek in Vlaanderen een ongemeten
actievermogen aanwezig te zijn, dat inzake inspiratie en werking in totaal andere
zones ligt dan de politieke partijen. De eerste dagen na 15 mei bleken de partijen
ver verwijderd te zijn van de collectieve reacties. Het ontzagwekkende protest dat
in Vlaanderen loskwam, borrelde op uit andere bronnen dan de georganiseerde
partijen. Het wetsvoorstel Verroken dient men in de eerste plaats te zien als een
poging om het verloren contact met de Vlaamse opinie te herstellen.
Is het dan wel doelmatig de Leuvense problematiek uitsluitend te draineren naar
partijpolitieke regionen waarvan zo duidelijk gebleken is dat ze in de jongste tijd
geen voeling meer hadden met wat er in Vlaanderen omging? Vroeg of laat zullen
de politieke partijen hun opstelling in deze aangelegenheid grondig moeten
veranderen. Snel zal dit evenwel niet gebeuren, o.m. omdat de unitaire organisatie
van de drie grootste partijen dit verhindert. Het gevaar bestaat dat ondertussen
wetsvoorstellen als dat van Verroken vast raken in een ingewikkeld raderwerk van
commissies allerhande. Dit tijdverlies zal de spanningen alleen maar verscherpen.
Misschien mag in verband hiermee wel opgemerkt worden dat de beroepspolitici
niet zo goed geplaatst zijn om zich te verbazen over het gebrek aan contact met de
openbare opinie in Vlaanderen bij het Belgische episcopaat. De politici zijn namelijk
zelf in vele gevallen volstrekt niet op de hoogte van
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vele politiek-psychologische feiten en verhoudingen. De ongemeen heftige Vlaamse
reactie inzake Leuven was voor hen net zo goed een verrassing als voor het
episcopaat. Als zij spreken over gebrek aan informatie, bedoelen zij meestal dat
het publiek beter moet geïnformeerd worden over wat zij doen en zeggen. Er lijkt
echter minstens evenveel behoefte te bestaan aan meer informatie in de andere
richting: de politici dienen zich beter te informeren over wat er in de levende
gemeenschap omgaat. Dat ook de pers haar observatie dient te verscherpen, zal
iedereen beamen die deze Leuvense episode gevolgd heeft.

NATO-probleem: dringend
Op het ogenblik dat we dit overzicht afsluiten heeft te Brussel een conferentie plaats
van de veertien NATO-landen die zich willen beraden nadat Frankrijk zoniet de
NATO zelf, dan toch de NATO-organisatie verlaten heeft.
In NATO-milieus was een sterke neiging merkbaar om minstens een deel van de
NATO-hoofdkwartieren en installaties die Frankrijk moeten verlaten, naar België te
verleggen. Te Brussel echter, waar men er anders steeds op uit is internationale
organismen te herbergen, was er ditmaal niet veel geestdrift en elders in het land
al evenmin. Daarenboven werd in toenemende mate duidelijk dat er geen
eensgezindheid meer bestaat over de Belgische buitenlandse politiek. In de week
voor Pinksteren nam de voorzitter van de Senaat, P. Struye, zelfs een ostentatieve
anti-houding aan, door zich bij de stemming over de begroting van landsverdediging
te onthouden. Nadien greep de voorzitter van de socialistische Senaatsfractie, H.
Rolin, de gelegenheid te baat om zich uit te spreken tegen de vestiging van de
staforganisatie en van de bases van de NATO in België. Zowel van Struye als van
Rolin was het allang bekend dat zij Spaaks beleid niet mochten, maar het was de
eerste keer dat zij zo duidelijk tegen de NATO opkwamen.
Ter gelegenheid van de aankomst der voornaamste deelnemers aan de
NATO-conferentie - onder wie staatssecretaris Dean Rusk - tijdens het week-end
van 4 en 5 juni, werden te Brussel anti-NATO-betogingen gehouden. Dat was ook
vroeger al voorgevallen, maar in de huidige omstandigheden had dit meer politieke
draagwijdte. Alles wijst erop dat het buitenlands beleid de inzet zal worden van
binnenlandse wrijvingen. De anti-NATO-gezindheid wordt in de hand gewerkt door
de internationale evolutie en door het feit dat de B.S.P., in de oppositie, zich dus
niet direct met de buitenlandse politiek verbonden voelt.

Verhouding met Kongo: op dieptepunt
Van 12 tot 26 mei onderhandelde (met enkele dagen onderbreking) een Kongolese
afvaardiging te Brussel met de Belgische regering. Voor de Kongolezen was het
doel een herziening te verkrijgen van de Belgisch-Kongolese akkoorden die in
februari 1965 ondertekend werden door de toenmalige Kongolese eerste-minister
Tsjombe.
De besprekingen werden overschaduwd door een duidelijke kentering in Kongolese
regeringskringen tegenover België. De stemming was enkele dagen zelfs
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bitsig, hetgeen zich uitte in enkele incidenten die op zichzelf niet zo belangrijk, maar
psychologisch symptomatisch waren: Kongolese bezwaren tegen de kabinetchef
van de minister van buitenlandse zaken, de door Harmei van Spaak overgenomen
Davignon (die zich oneerbiedig over generaal Moboetoe zou hebben uitgelaten);
anti-Belgische radiopropaganda te Kinsjasa (ex-Leopoldstad); verbod aan
Sabena-vliegtuigen te landen in Elisabethstad, enz. enz. Aan Union Minière werd
verboden haar kopererts nog te vervoeren over de spoorweg door Angola, Kongo
drong aan op verlegging van de maatschappelijke zetel van de Union Minière naar
Kinsjasa, enz.
Een van de belangrijkste gevolgen van het in 1965 ondertekende akkoord was
de oprichting van het Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer - een
instelling die jaarlijks gevoed wordt door een dotatie van 300 miljoen Belgische Fr.
van de kant van Kongo, terwijl België de overige financiële lasten voor zijn rekening
neemt. In ruil voor de ex-koloniale schuld gaf het Fonds geconverteerde obligaties
uit met een rentevoet van 3,5%. De financiële bijdrage van Kongo werd krachtens
deze overeenkomst automatisch afgehouden van het Kongolese tegoed voortkomend
uit de export. Tegen dit automatisch karakter hadden de Kongolese onderhandelaars
ditmaal bezwaren. Verder werd te Brussel langdurig onderhandeld over
aangelegenheden die door het vorige akkoord niet helemaal geregeld waren:
eigendomsrecht van Kongo op sommige participaties in privé-maatschappijen en
in parastatalen, o.m. de Kongolese deelneming in Sabena, in mijnmaatschappijen
als Forminière, Kasai, Kilomoto e.a.
Men is niet verder geraakt dan enkele voorlopige regelingen en er zal verder
onderhandeld worden in Kinsjasa. De Kongolese regering scheen er toen nog op
te rekenen dat op 30 juni, verjaardag van de Kongolese onafhankelijkheid, minister
van buitenlandse zaken Harmei te Kinsjasa zou zijn om een nieuw, volledig akkoord
te ondertekenen. Van meet af aan leek dit onwaarschijnlijk. Enkele dagen nadien
deden er zich te Kinsjasa gebeurtenissen voor die dit bezoek van minister Harmei
helemaal onwaarschijnlijk maken, nl. de openbare terechtstelling van vier Kongolese
ex-ministers op 2 juni. Vooral hun (echte of vermeende) relaties met Tsjombe werden
hun door het huidige bewind kwalijk genomen. De tweede secretaris van de Belgische
ambassade, dhr. Alain Rens, werd door de Kongolese regering tot persona non-grata
verklaard, wegens voorkennis van de voorbereide staatsgreep.
Op grond van de beschikbare informatie is het onmogelijk klaar te zien in deze
zaak, waarvan de achtergrond gevormd wordt door een verscherpte tegenstelling
tussen de meestal in België verblijf houdende ex-premier Tsjombe en het bewind
Moboetoe. De gastvrijheid die België aan Tsjombe verleent, wordt in Kinsjasa gelijk
gesteld met actieve steun aan Tsjombe's politieke plannen door invloedrijke Belgische
kringen. Aldus zijn de Belgisch-Kongolese betrekkingen opnieuw tot een dieptepunt
gezonken.
5-6-1966
Hektor de Bruyne
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Forum
Gods toekomst wordt te boek gesteld
Tegen het einde van het vorige jaar is bij Paul Brand een boekje verschenen,
Toekomst van het religieuze boek, dat geheel past binnen de huidige interesse voor
het religieuze. Het laat vier Duitse auteurs van religieuze boeken aan het woord en
besluit met een niet-ondertekende bijdrage die Uitgeverij Paul Brand naar haar
zeggen als de meest radicale vertolking van een niet-religieus christen-zijn heeft
leren kennen.
Dit bundeltje over het religieuze boek, dat waarschijnlijk binnenkort ook in de
handel verkrijgbaar zal zijn, doet al vermoeden dat het hier weer een van de vele
vormen van kwadraatschrijverij betreft: bezinning op bezinning, schrijven over
schrijven. Temeer omdat het geen zakelijk rapport is over de verkoopbaarheid van
diepzinnige en vrome teksten. Maar zoals literatoren het presteren om altijd toch
nog literaire beschouwingen over de literatuur te geven, zo blijken ook religieuze
schrijvers in hun reflexie over hun werk hun religieuze inspiratie niet te kunnen
verloochenen.
Men constateert algemeen een onderhandse aflossing van de wacht: veel serieus
levende en denkende mensen grijpen, in plaats van naar het religieuze boek, liever
naar zogenaamde ‘humane’ literatuur. De roman is het ‘brevier voor existentiële
vragen’ geworden. Het ligt voor de hand dat een dergelijke verschuiving voor auteurs
en uitgevers een aanleiding vormt om zich af te vragen of dit het einde betekent
van het religieuze boek of alleen maar van een bepaald soort religieuze lectuur.
De romanschrijfster Louise Rinser begint met zich af te vragen wat dat eigenlijk
is, het ‘religieuze boek’. Zij omschrijft het als een boek waarin de relatie tussen God
en mens ter sprake komt. Dit gelovige besef kan echter op talloze manieren worden
uitgedrukt. Bijvoorbeeld op de wijze waarop de grote boeken van de verschillende
godsdiensten dat doen, en de theologische commentaren daarop. Of in de vorm
van inleidingen in het geestelijk leven of als informerende en godsdienstfilosofische
beschouwingen. Maar ook als expliciet of impliciet religieuze bellettrie. Daarbij komen
bovendien nog de atheïstische tegenhangers van deze verschillende literaire genres.
Het is onwaarschijnlijk dat van al deze soorten werken in de toe-komst niets meer
zal overblijven. Dat zou alleen al vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien, en tegen
de achtergrond van ons eigen verleden, van een dubieuze ontwikkeling getuigen.
De toekomst van het religieuze boek is geen andere dan die van de religie zelf,
zegt Karl Rahner, van wiens hand (of liever hoofd) de tweede bijdrage stamt.
Daarmee is alleen nog niets gezegd over de vorm die dat boek zal hebben. Die
vorm zal zeker niet minder snel veranderen dan de vorm van onze religiositeit zelf.
In de hedendaagse religieuze beleving valt een humaniserende en seculariserende
tendens te bespeuren. Alle vijf auteurs erkennen die wanneer zij een poging
ondernemen om enkele karakte-
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ristieken van het toekomstige religieuze boek te formuleren. Dat boek zal moeten
breken met clichés en stereotiepe antwoorden (Rinser). Het moet vrij zijn van
ideologie, minder theologiseren en meer uitgaan van de diepste menselijke ervaring,
zonder het geloof als vanzelf-sprekend te veronderstellen. Het is niet onwaarschijnlijk
dat het op die manier aan veel fundamentelere theologische vragen toekomt dan
het traditionele religieuze boek had durven hopen, en dat die vragen bovendien nog
op een meer discrete en kritische wijze behandeld kunnen worden (Rahner).
Hans Jürgen Schultz, een Evangelische radio-journalist, constateert dat de wereld
‘een onontkoombare verwijzing boven haarzelf uit’ mist. ‘En de vroomheid is
wereldlijker geworden: ze speelt zich overwegend impliciet af “in” het beroep en niet
met zichtbaar uithangbord “als” beroep’. Op het terrein van de lectuur openbaart
zich dit verschijnsel daar waar de humane literatuur de functie van de religieuze
heeft overge-nomen. Vandaar dat de vierde bijdrage van de leerling van Rahner,
Johann Baptist Metz, naar aanleiding van de moderne literatuur vraagt: ‘Wekt en
bindt ze vaak niet meer dan het uitgesproken religieuze boek de fundamentele
religieuze belangstelling waarin de mens zich confronteert met de vraag naar de
zin van zijn leven en van zijn toekomst?’
Het lijkt mij dat de toekomst van het religieuze boek niet zozeer afhankelijk is van
een al dan niet humane, religieuze, literaire of instruerende gestaltege-ving van dat
boek, als wel van die door Metz genoemde fundamentele religieuze belangstelling.
Dat wil zeggen dat het niet zozeer de vorm of het onderwerp is, maar meer de
mentaliteit, die van een boek een religieus boek maakt. Daarmee bedoel ik in het
bijzonder de mentaliteit van de lezer. De gelovige lezer maakt het religieuze boek.
Slaat daarop niet de ondertitel ‘Lezen en lezen is twee’ van het artikel Van het Reve
en de religie van Prof. Grossouw in De Nieuwe Linie van 16 april 1966? Grossouw
analyseert daarin de religieuze inspiratie van de twee laatste boeken van Van het
Reve, die vanwege hun zogenaamde ‘goddeloosheid’ nogal wat verontwaardiging
en zelfs een proces uitlokten. Het is enkel de mentaliteit van een lezer die zich laat
inspireren, die in staat is de mentaliteit van de schrijver te herkennen, want men
kan gerust stellen dat een boek niet inspireert tenzij het geïnspireerd geschreven
is. Dat geldt voor bellettrie, maar even goed voor theologische tractaten. De laatste
zijn evenmin religieus omdat zij over God en Christus spreken, als de humane
literatuur a-religieus zou zijn omdat zij die woorden misschien niet of in een
choquerende context gebruikt. Geen enkel genre heeft het alleenvertoningsrecht
van God. Dat tot voor kort dat alleenvertoningsrecht wel scheen te bestaan (het
proces tegen Van het Reve toont duidelijk aan hoe zeker men meent te weten hoe
over God te moeten spreken), heeft er ongetwijfeld toe geleid dat men nu over een
crisis van het religieuze boek zou kunnen spreken. Het is niet onwaarschijnlijk dat
vooral de grote belangstelling van de laatste jaren voor notoire religieuze lectuur
tot deze ontmaskering heeft geleid. Pas bij intensief gebruik blijken de tekorten van
een bepaalde constructie. Het is een even typerend verschijnsel als het opkomen
van die humaniserende en seculariserende tendens in een tijd van verhevigde
godsdienstige interesse. Het is er dan ook eigenlijk een van de manifestaties van.
Dat wil zeggen dat de huidige crisis van het religieuze boek in feite slechts een
symptoom is van de crisis in het gelovige besef zelf. Die crisis is dus niet in de eerste
plaats een kwestie van een bepaald soort taalgebruik, hoewel zij dat ongetwijfeld
ook is en nog niet eens in zo geringe mate. Zij is ook geen kwestie van enkel dit of
dat literaire genre, hoewel bepaalde vormen historisch meer belast zijn dan andere.
Het religieuze boek staat of valt met de vraag of God er voor de mens nog iets toe
doet, ja of nee. Zolang God iets met de mens te maken heeft zal Hij ter sprake
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komen, niet in de laatste plaats wanneer de mens over zichzelf en zijn wereld spreekt.
Zolang God leeft, is voor het gelovige besef de ‘humane literatuur’
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wezenlijk religieus en dan is het slechts een kwestie van smaak, opportuniteit en
andere tijdgebonden factoren, hoe en in welke mate men meer uitdrukkelijk over
Hem moet schrijven. Wanneer God daarentegen dood zou zijn, dan is zelfs de
diepzinnigste theologische beschouwing geen religieus boek meer, maar hoogstens
nog een historisch werk. Wanneer God dood is, dan is de relatie met Hem verdwenen
en dus zeker ook de mogelijkheid om die relatie uit te drukken. Dan bestaat er geen
geloof meer, maar alleen nog geschiedenis van het geloof. De relatie tot een dode
heeft immers geen toekomst, maar enkel een verleden. Mét de toekomst van het
Godsgeloof zou ook de toekomst van het religieuze boek verdwijnen. De toekomst
van het religieuze boek is geen andere dan de toekomst van God.
Paul Koch S.J.

Relativiteit van de katholieke school
1

De katholieke school heeft haar vanzelfsprekendheid verloren . Steeds meer
gelovigen gaan zich afvragen of de traditionele ‘katholieke school’ werkelijk het
beste middel is om jonge mensen te vormen tot overtuigde volwassen gelovigen.
Deze relativering is vrij recent: pas de laatste jaren breekt het inzicht door dat de
katholieke school slechts een pedagogisch ‘middel’ is. Misschien is zij voorlopig het
beste middel, misschien ook niet. De problematiek spitst zich dan toe op deze vraag:
welk is het meest geschikte schoolmilieu waarin men jonge mensen kan opvoeden
om in de huidige ‘open’, pluralistische wereld op een persoonlijke wijze hun geloof
te kunnen beleven: het homogene katholieke schoolmilieu, waarin zij gedurende
de meest kwetsbare periode van hun vorming zoveel mogelijk beschermd worden
tegen verwarrende invloeden van buiten, of het heterogene schoolmilieu, waarin zij
van jongsaf in contact komen met ‘andersdenkende’ invloeden? Een dogmatisch à
priori kan deze vraag niet beslechten. Slechts een objectief onderzoek naar de
waarde van het pedagogische middel kan uiteindelijk de knoop doorhakken.
De verantwoordelijke instanties van het katholiek onderwijs in België schijnen dit
onderzoek niet te stimuleren. Zelfs als zij vermoeden dat zulk een onderzoek het
katholieke onderwijs alleen maar in het gelijk kan stellen, zouden zij er bij winnen
een stevige wetenschappelijke bevestiging te kunnen voorleggen. Als ouders en
opvoeders eraan gaan twijfelen of hun enorme inspanningen voor de instandhouding
van de katholieke school wel helemaal verantwoord zijn, leggen de voorstanders
van de katholieke school beter ernstige argumenten voor om hun aanspraak te
staven. Zowel voor- als tegenstanders zijn gebaat met een objectieve studie van
het probleem.
Een groots opgezette enquête in Parijs, UEtudiant et la religion. Analyse de
2
certains aspects du phénomène religieux dans le monde étudiant parisien , waarin
een representatief staal van 3741 studen-tenantwoorden werden bestudeerd om
enig inzicht te verkrijgen in de typische geloofswereld van de Parijse universitair,
levert enkele elementen voor dit onderzoek. Het geheel van deze studie maakt een
degelijke indruk: objectief, voorzichtig en genuanceerd. Uit de vele gegevens die
aan het licht traden, pikken wij er slechts eentje uit: een vergelijking tussen studenten
afkomstig uit de katholieke school en die uit de ‘neutrale’ school.
1
2

Vgl. D. van den Brink, De wenselijkheid van katholieke scholen, in Streven, juli 1965, pp.
988-996, en G.M.M. Houben, Katholiek onderwijs?, in Streven, oktober 1965, pp. 77-78.
Wij putten onze gegevens uit deze enquête, die op touw werd gezet door La Revue
Mon-talembert (104, rue de Vaugirard, Paris 6) en in boekvorm uitgegeven bij Desclée de
Brouwer, Parijs, 1966.
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Twee grote groepen zijn voor onze probleemstelling belangrijk: 16% van de totale
studentenbevolking hebben heel hun vroeger onderwijs gekregen in de katholieke
school; 13% hebben godsdienstles gevolgd in de ‘officiële’ school. De eerste groep
noemen we A, de tweede B. En hier dan een staatje van antwoorden:
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- Erkennen dat zij op dit ogenblik bewust godsdienstig zijn:
A: 87% B: 84%
- Noemen zichzelf praktizerend gelovige:
regelmatig: A: 74% B: 76%
soms: A: 23% B: 19%
- Laten zich in hun dagelijks leven inspireren door godsdienstige motieven:
regelmatig: A: 47% B: 49%
soms: A: 49% B: 45%
- Hebben belangstelling voor godsdienstige problemen:
A: 85% B: 88%
- Volgen nog godsdienstcursussen:
A: 17% B: 24%
- Lezen religieuze boeken of tijdschriftartikelen:
A: 59% B: 65%
- Zullen kerkelijk trouwen:
A: 92% B: 92%
- Zullen hun kinderen christelijk opvoeden:
A: 92% B: 91%
- Zullen hun kinderen toevertrouwen aan de katholieke school:
A: 49% B: 11%

De percentages lopen dus nogal gelijk, er zijn geen beduidende verschillen. De
katholieke school blijkt geen betere ‘resultaten’ te boeken dan de godsdienstlessen
in het officieel onderwijs. De stu-denten van groep B schijnen zelfs meer persoonlijke
belangstelling te hebben om zichzelf religieus te blijven informeren. Zijn deze
conclusies juist en mogen ze veralgemeend worden, dan kunnen ze vérstrekkende
gevolgen hebben voor de katholieke onderwijspolitiek van de toekomst. We kunnen
ze dus niet kritisch genoeg bestuderen.
In hoeverre kan men hier bijvoorbeeld spreken van de katholieke school? In de
enquête wordt alleen gesproken over de situatie van Parijs. Het is niet zeker dat de
Franse provinciesteden hetzelfde beeld te zien zouden geven, en met nog minder
recht kan men de Parijse resultaten extrapoleren voor de scholen van bijv. Antwerpen
of Amsterdam. Verder vormen universiteitsstudenten toch wel een specifiek publiek.
Zouden dezelfde resultaten geboekt worden bij jongeren die geen universiteitsstudies
aanpakken, of bij jongeren uit het technisch onderwijs, of bij hen die slechts lagere
studies hebben gedaan? Pas wanneer op meerdere plaatsen en in diverse
onderwijssectoren dezelfde grondlijnen zich aftekenen, krijgt men een afdoend
antwoord. Volledige zekerheid kan bovendien pas bereikt worden wanneer een
analoge steekproef wordt gedaan in oudere lagen van de bevolking. Misschien is
de universitaire leeftijd een zeer specifieke situatie in de geloofsontwikkeling van
de intellectueel. Mochten ook op 30-jarige en op 50-jarige leeftijd dezelfde
verschijnselen zich voordoen, dan zou de geloofwaardigheid van het onderzoek
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sterk toenemen. Ook de persoonlijke kwaliteit van de gelovige kinderen in ieder der
beide onderwijstakken moet in het onderzoek betrokken worden. Zijn er in de
katholieke school misschien niet vele naam-katholieken, terwijl de leerlingen die in
de officiële school vrij godsdienstlessen volgen, misschien een meer persoonlijke
overtuiging hebben of uit sterker-gelovige gezinnen komen? En wat gebeurt er met
kinderen uit oppervlakkig-gelovende gezinnen? Het zou immers wel eens kunnen
dat kinderen van groep A, indien zij in het officiële schoolmilieu hadden geleefd,
niet eens tot groep B zouden behoren, m.a.w. dat ‘zwakke’ elementen in het
beschutte milieu van de katholieke school toch een zekere godsdienstigheid
verwerven waarvoor zij in de ‘open’ sfeer van de officiële school niet opgewassen
zouden zijn. Omgekeerd is het mogelijk dat kinderen uit diepgelovige gezinnen veel
‘persoonlijker’ gevormd worden in de officiële school....
De enquête van de Parijse universiteitsstudent is dus slechts een eerste stap in
de richting van een verantwoorde uitspraak betreffende de noodzaak en de
wenselijkheid van een ‘katholieke school’ voor de godsdienstige opvoeding in onze
tijd. Toch wekt dit eerste, reële onderzoek sterke vermoedens betreffende de
koersrichting. Zowel felle kreten als vage vermoedens pro of contra verhogen slechts
de algemene onzekerheid. Laten we onbevooroordeeld uitzien of volgende
onderzoekingen de sterke vermoedens die door de Parijse enquête worden gewekt,
zullen bevestigen.
A. Cauwelier s.j.
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Lenin: een biografie waard
De geschiedenis van de laatste decennia heeft overduidelijk bewezen dat oorlog
en vrede, overwinning en nederlagen, in hoge mate afhankelijk zijn van de
beslissingen van belangrijke staatslieden: Stalin, Hitier, Kennedy, de Gaulle.
De belangrijkste gebeurtenis van deze eeuw is zonder enige twijfel de
Oktoberrevolutie van 1917 geweest, een revolutie die volgens de man in wiens
naam zij geschiedde, Karl Marx, nooit zou kunnen plaats vinden en die ook nooit
plaats gevonden zou hebben, ware er niet een zekere Vladimir Iljitsj Uljanov
opgestaan, beter bekend onder de naam Lenin.
Er is in de loop der jaren heel wat over Lenin geschreven, het eerst door de
agenten van de tsaristische staatspolitie in Rusland, die een groot dossier van
Vladimir Iljitsj hadden aangelegd. Na de revolutie, en vooral na de dood van Lenin
in januari van het jaar 1924, verscheen er een reeks biografieën van deze
aartsrevolutionair. Zij hadden alle dit gemeen, dat zij een overtrokken beeld gaven.
De communistische auteurs schreven in een lyrisch-epische stijl over de heldendaden
en het goede karakter van ‘vadertje’ Lenin, de anti-communistische schrijvers
schilderden hem af als de duivel in eigen persoon. Een werkelijk objectieve biografie
was tot voor kort nog niet voorhanden.
Wij danken het aan de Amerikaanse journalist en historicus Louis Fischer, dat
eindelijk een - men zou haast zeggen: volmaakte - biografie van Lenin verschenen
1
is, die onlangs ook in een Duitse vertaling op de markt is gekomen .
Fischer bereisde in 1922 voor het eerst de Sovjet-Unie en hij maakte met Lenin
persoonlijk kennis. Ruim veertig jaar later zou dit voor hem de inspiratie vormen
voor een boek, dat overigens maar voor een zeer klein deel uit persoonlijke
herinneringen bestaat. De zeven dicht bedrukte literatuur-opgave-pagina's bewijzen,
dat Fischer op uiterst nauwgezette wijze de levensloop van Lenin is nagegaan, en
het resultaat is dan ook een biografie die niet alleen tot in de kleinste details het
leven van Lenin beschrijft, maar ook tal van tot nu toe onbekende facetten aan het
licht brengt. Daarvoor moest Fischer een ontstellende massa materiaal bestuderen,
documenten, memoires, krantenberichten. Dit alles vormde het materiaal waaruit
tenslotte een boeiend geschreven mozaïek resulteerde. Dat deze 848 pagina's
tellende biografie zich dan ook nog laat lezen als een spannende roman, is iets wat
men eigenlijk nauwelijks had kunnen verwachten. Niettemin is Fischer er in geslaagd
van het objectieve feitenmateriaal een meeslepend boek samen te stellen.
Het beeld dat Fischer van Lenin schetst, is er een van de onvermoeibare
revolutionair, die voor zijn grote idee, de re-volutie, leefde en stierf. Zijn wilskracht
en karaktervastheid, zijn organisatietalent en zijn geloof in de revolutie maakten het
hem mogelijk onenigheid en chaos in zijn eigen land, interventies van vreemde
mogendheden, politieke rivaliteit en economische wanorde te overwinnen.
Hoewel Lenin zeer veel geschreven heeft - Fischer citeert hem vaak - was hij toch
meer een man van de praktijk dan theoreticus. Evenzeer was hij een opportunist,
die elk ogenblik een andere stelling kon betrekken. En juist dat was het wat de
revolutie tenslotte tot een succes maakte.
In zijn laatste levensdagen werd Lenin zich echter ervan bewust, dat de revolutie
in de Sovjet-Unie misschien toch niet tot het doel zou voeren dat hij zich had
voorgesteld. Hij wist, dat Stalin met een niets ontziend verlangen uitkeek naar het
ogenblik waarop hij de macht zou kunnen overnemen; hij voorzag de breuk tussen
Stalin en Trotzky, waardoor een breuk binnen de communistische wereld zou
ontstaan die tientallen jaren zou voortwoekeren.
1

Louis Fischer, Das Leben Lenins, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin, 1965.
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Fischer, die zich sinds zijn eerste bezoek aan de Sovjet-Unie intensief heeft bezig
gehouden met de Sovjetrussische ontwikkelingen, behandelt dit alles met de
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scherpzinnigheid van een detective.
Met fijne speurzin achterhaalt hij bijvoorbeeld hoe Lenin aan het geld kwam dat
hij nodig had om met zijn gevolg van Zwitserland naar Rusland terug te keren aan
de vooravond van de revolutie: dat geld werd gefourneerd door een mysterieuze
figuur die in Skandinavië zijn geld verdiende met de verkoop van
voorbehoedmiddelen. Lenin had trouwens voortdurend geld nodig. In dit opzicht
lijkt hij op een Dostojevskij, die ook voortdurend in geldnood zat en de financiële
gaten trachtte te stoppen met het snelle schrijven van een nieuwe roman. Lenin
schreef echter geen romans, maar pamfletten, sociaal-politieke verhandelingen,
manifesten, half-filosofische tractaten. Het geld dat hij daarvoor ontving, gebruikte
hij echter nauwelijks voor de dekking van zijn eigen behoeften, maar altijd voor ‘de
grote zaak’. Zijn leven in de emigratie was amper minder arm en behoeftig als zijn
leven in de verbanning, toen hij door de tsaristische politie naar Siberië was gestuurd.
Intriges, verraad en moord doorkruisten steeds weer het pad van Lenin en maar
al te vaak speelde hij zelf de hoofdrol in dergelijke affaires. Maar in zijn pri-vé-leven
was hij een bescheiden en beminnelijk mens, een liefdevolle zoon voor zijn moeder,
altijd toegankelijk voor zijn - overigens weinig talrijke - vrienden, die altijd ook zijn
bewonderaars werden, zoals b.v. Maxim Gorkij.
Fischer ontleedt ook het familie-leven van Lenin. Hij schenkt aandacht aan zijn
verhouding tot zijn ouders, hij ontluistert de legende dat Lenin een grote bewondering
gehad zou hebben voor zijn broer, die wegens een aanslag op de tsaar ter dood
werd gebracht. Hij doorlicht ook Lenins verhouding met Inès Armand, de spirituele
vrouw die zes kinderen en nog meer geliefden had. Het thema ‘Lenin en de vrouwen’
duikt bij Fischer meerdere malen op. Anna, Maria, Nadja, Inès, zij dienden hem
allen vol overgave. Zonder Nadesjda Krupskaja, zijn wettige vrouw, zou Lenin nooit
zijn verbanning in Siberië overleefd hebben, zonder Inès Armand zou hij het nooit
in de emigratie hebben uitgehouden.
Lenin rookte niet en - bij Russen uitzonderlijk verschijnsel - dronk niet. Evenmin
waagde hij zich aan openlijke liefdesaffaires. Maar een feit is, dat vrouwen in zijn
politieke leven een belangrijke rol speelden.
Maar of het nu over zijn relatie tot ‘zijn’ vrouwen gaat of over zijn partijpolitieke
machinaties, één ding blijft voortdurend doorspelen in zijn leven: hij is altijd logisch
en consequent. Hij was een politicus zonder enig voorbehoud, d.w.z. hij was amoreel,
nooit immoreel, daarbij een doorgewinterd dialecticus, een van de beste volgelingen
van Machiavelli en Clausewitz.
Er zijn in de loop der jaren heel wat sprookjes over Lenin uitgedacht. Er waren
auteurs die in hem een agent van de Duitse of Oostenrijkse geheime dienst zagen.
Anderen meenden te kunnen bewijzen, dat Lenin in het geheim samenwerkte met
de tsaristische Ochrana.
Fischer gelooft deze sprookjes kennelijk niet. En uit zijn boek blijkt dan ook veeleer,
dat Lenin een politiek genie was, eventueel bereid een tijdlang te profiteren van
geheime diensten, maar tenslotte erop uit enkel en alleen zijn eigen doel te
verwezenlijken: de revolutie.
Het meest interessante deel van deze biografie behandelt de laatste jaren van
Lenins leven. De revolutie is begonnen, Lenins leven loopt ten einde. Begin 1922
heeft Lenin in grote trekken zijn doel kunnen verwezenlijken. Op 27 maart van dat
jaar kan hij een nieuwe episode in de revolutie inluiden: de nieuwe economische
politiek. Kort daarop kreeg hij aanvallen van migraine. Hij begon ook aan
slapeloosheid te lijden. Nauwelijks twee maanden later, op 26 mei, krijgt hij een
eerste attaque. Op 20 november, vlak na de vierde verjaardag van de
Oktoberrevolutie, treedt hij voor het laatst in het openbaar op. Ruim een maand
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later, op 25 december, schrijft hij zijn beroemde testament, waarin zijn bezorgdheid
voor zijn opvolging al tot uiting komt. Er zijn twee kandidaten: Stalin en Trotzky.
Lenin geeft aan de laatste de voorkeur. Stalin heeft inmid-

Streven. Jaargang 19

991
dels echter al de macht aan zich getrokken en voor het eerst in zijn leven ontmoet
Lenin in hem iemand die zich wat betreft intriges met hem meten kan. Maar de
aderverkalking maakt Lenin tot een machteloos man. Hij is geen serieuze partij
meer. Op 21 januari 1924 krijgt hij opnieuw een hartaanval. Enkele uren later is hij
gestorven.
Fischer rekent af met de legende dat Stalin Lenins dood op zijn geweten heeft.
Van vergiftiging is geen sprake geweest. Dat de intriges van Stalin Lenins ziekte
verergerd hebben, is echter heel goed mogelijk.
Lichamelijk is Lenin gestorven. Maar in de harten van miljoenen Sovjetburgers
leeft hij nog voort. ‘Lenin heeft geleefd, Lenin leeft, Lenin zal altijd leven’ staat er
geschreven boven een van de vele afbeeldingen die er van Lenin in omloop zijn.
Een zin als deze doet sterk aan vergoddelijking van Lenin denken.
Wie het objectieve beeld dat Fischer van Lenin geeft, beschouwt, moet echter
erkennen, dat Vladimir Iljitsj Uljanov alle reden voor een dergelijke vergoddelijking
gegeven heeft. Hij was niets meer of minder dan een genie, ook al heeft zijn
genialiteit gevolgen gehad die voor talloze Russen noodlottig waren. Maar Lenin
heeft ook een stuk geschiedenis van zijn persoonlijk stempel voorzien. Dat historische
hoofdstuk is nog lang niet afgesloten: ‘Lenin leeft’; mede dank zij een auteur als
Louis Fischer is het nu ook de Westelijke lezers duidelijk, waarom Lenin nog steeds
niet gestorven is.
J.P. Schuyf

Aldous Huxley, een herdenkingsuitgave
Het is een merkwaardig feit dat onder de zevenentwintig medewerkers aan een
1
samengesteld portret van Aldous Huxley familieleden een even levendige rol spelen
als zijn vele andere vrienden en dat hun genegenheid niet de bloedverwant als
zodanig geldt maar een levende, groeiende persoonlijkheid. Dikwijls wordt het als
iets vanzelfsprekends beschouwd dat er een band bestaat met een bepaald familielid,
iemand aan wie zoveel herinneringen en associaties verbonden zijn dat zij de
werkelijkheid van de persoon die er mee omkleed wordt verbergen. Dat is hier niet
het geval.
Wel schrijft Julian Huxley over de kinderjaren van zijn broer, maar dan als over
een wezenlijk deel van de man die hij later werd. Toen Julian zelf twaalf was en
Aldous vijf, zo staat er te lezen, realiseerde hij zich dat het jongetje qua aanleg
boven ons stond, op een ander vlak leefde dan de rest van ons’. Dit is een wel zeer
ongewoon oordeel van een oudere broer over een jongere en het bleef een leven
lang zo. De bijdrage van Sir Julian, de meest ontroerende van allemaal, bespreekt
de wijze waarop Aldous geboeid werd door ‘het contrast tussen de klare wetenschap
en de ondoorgrondelijke mystiek van het bestaan’ (luminous science and numinous
existence) en beschrijft hoe ‘een van zijn voornaamste zorgen was uit zichzelf los
te komen en tegelijkertijd een in de gemeenschap geëngageerd mens te blijven’.
Het is opvallend dat Christopher Isherwood verderop in het boek vertelt hoe Aldous
de Maria en de Martha in zichzelf een ogenblik met elkaar wist te verzoenen door
met hoffelijke belangeloosheid te gaan posten bij een filmstudio waar het personeel
onrechtvaardig behandeld was.

1

Aldous Huxley 1894-1963, à memorial volume, together with his last essay, Shakespeare
and Religion. Samengesteld door Julian Huxley. Chatto & Windus, London, 1965,25/-.
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Zijn neef Gervas, die met hem op kostschool was van zijn negende tot zijn
veertiende jaar - een moeilijke tijd voor de meeste jongens - vond ook dat ‘hij zich
op een ander plan bewoog dan de anderen’. Hij bekeek de wereld ‘met een hevig
geïnteresseerde nieuwsgierigheid’; hij kon zich terugtrekken van de af en toe
voorkomende narigheden in het kostschoolleven ‘in een onneembare vesting binnen
zichzelf’, maar was toch ook heel vrolijk en kwam dikwijls voor de anderen op. Deze
schrijver, en ook Aldous' schoonzuster Juliette Huxley, die hem in 1915 ontmoette
toen hij jongerejaars student
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was, wijzen er beiden op hoe zwaar hij door drie gebeurtenissen getroffen werd.
Toen hij vijftien jaar was stierf zijn moeder, aan wie hij erg gehecht was. Toen hij
zestien was werd hij blind en hoewel hij later een oog weer wat kon gebruiken,
herstelde hij nooit helemaal. En tenslotte, Trevenen, de gevoelige, bijzonder aardige,
idealistische broer die direct na hem kwam, pleegde zelfmoord. Het is geen wonder
dat, toen hij zo de veiligheid van zijn innerlijke vesting zag bezwijken, hij zich slechts
thuis kon voelen ‘tussen ideeën’, dat hij zich enige tijd terugtrok, rustig en zonder
zelfbeklag, om met afschuw en pijn klaar te komen. In die tijd was een grotesk lachen
zijn enig verweer naar buiten, totdat zijn huwelijk hem begon te genezen.
Verschillende schrijvers die een bijdrage leverden - o.a. Sir Kenneth Clark bespreken de uitwerking die zijn beperkt gezichtsvermogen had op de ontwikkeling
van zijn geheugen, op het concentreren van zijn stijl en op het bundelen van zijn
aandacht. (Maar zij noemen niet het veelbetekenende feit dat het woord mystiek in
oorsprong betekent ‘met gesloten ogen’).
Hoewel hij kon struikelen en vallen over een obstakel dat iemand met een normaal
gezichtsvermogen ontweken zou hebben, kon hij een Seurat zien als een geheel
inplaats van als een verzameling stippels, kon hij de vlakverdeling in een Caravaggio
bevatten, zag hij een bosje lelies in het Californische landschap dat de rest van het
gezelschap niet had opgemerkt, kon hij genieten van het gezicht op de bergen in
de verte. Ik weet niet of hij er zich van bewust was hoe belangrijk dit alles was in
verband met onderzoekingen naar de aard van het waarnemen, misschien was het
hem veel te na, teveel een deel van zijn leven.
Twee van zijn brieven die in Juliette Huxley's bijdrage staan, tekenen de man wel
zeer duidelijk. In de eerste, die geschreven werd toen zij beiden les gaven, schrijft
hij wat hij er voor een afschuw van had zich als meerdere te moeten voordoen en
als iemand die het beter weet dan zijn leerlingen, en hij barst los: ‘Ik doe mijn best
om ervoor te zorgen dat mijn jongens niet het minste respect voor me hebben’.
(Toch zegt Steven Runciman, die toen bij hem in de klas zat, dat hij ‘een volmaakt
opvoeder’ was). De tweede brief werd vierenveertig jaar later geschreven, in het
zicht van de dood. ‘Vind jij ook, zoals ik’ vraagt hij, ‘dat hoe ouder je wordt, hoe
onzeg-gelijk mysterieuzer.... je eigen leven en het universum als geheel beginnen
te worden? Om praktische redenen probeer je er een beetje wetenschappelijke en
ethische zin in te ontdekken, en om onpraktische redenen... stel je jezelf ontvankelijk
open voor het mysterium tre-mendum et fascinans in jezelf en om je heen’.
Het is vreemd dat iemand die zich zo diep en voortdurend bewust was van de
afgronden tussen verschillende vormen van ervaren, verschillende scholen van
denken, in feite toch beschouwd moet worden als een ‘integrator’, een
brugge-bouwer, een verzoener. Isaiah Berlin beschrijft hem als iemand die probeert
‘de lezer, wetenschapsman zowel als leek, de verbindingen die bestaan.... tussen
gebieden die tot nu toe gescheiden waren, bewust te maken, lichamelijk en geestelijk,
zinnelijk en spiritueel, bin-nenkant en buitenkant’. Yehudi Menu-hin ziet hem als
‘artiest en beoefenaar van de wetenschap inèèn’, David Cecil wijst erop dat hij zich
thuis voelde in wat wel genoemd is de ‘Twee Beschavingen’ ‘evenzeer op zijn gemak
bij Dante als bij Darwin’.
Misschien is de verklaring deze, dat hij het even noodlottige als gemakkelijke
gebruik van wat zijn grootvader T. TL Huxley noemde ‘waterdichte ruimen’ in de
geest, verwierp en dat hij dacht en werkte met als uitgangspunt de eenheid van de
waarheid. Een wezenlijke nederigheid stelde hem in staat zijn leven lang nieuwe
gegevens te aanvaarden en nieuwe ideeën te bestuderen, nooit beschermde hij
zichzelf tegen feiten die niet in zijn lijn lagen, en nooit sloot hij zichzelf op achter
veilige, zorgvuldig gesmede intellectuele tralies. Hij had een diep wantrouwen tegen
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het soort systematici dat de neiging heeft onverwachte of onwelkome informatie te
negeren, omdat die onverenigbaar schijnt
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met de rechtlijnigheid van geest die ze verwarren met de waarheid. Hij beet zich
niet vast in opvattingen, ómdat het de zijne waren, hij liet altijd nieuwe mogelijkheden
in zich toe, hij was blij met nieuw materiaal voor de kaleidos-koop van de kennis,
hij werkte nieuwe hypothesen uit voor wat ze waard waren.
In de vijftiger jaren bijvoorbeeld, toen hij al op een leeftijd was waarop iemands
vooropgezette meningen vastge-roest kunnen gaan raken, zond ik hem Victor
White's God and the unconscious, een zorgvuldige, niet eenvoudige, boeiende
studie over de verhouding tussen het denken van Jung en van Thomas. Tot dan
toe had ik hem nooit over andere psychologie dan die van Freud horen spreken,
maar dit bracht hem aan het exploreren van Jung, hoewel lezen voor hem een
moeizame bezigheid was, of hij het deed met zijn ene bruikbare oog of dat zijn vrouw
hem voorlas. Hoewel hij tenslotte tot de conclusie kwam dat Jungs theorieën te
nevelig en te onbestendig waren, bewonderde hij Victor White's eigen werk en wijdde
er een lang artikel aan in Life.
Victoria Ocampo, redactrice van het Argentijnse tijdschrift Sur, vestigt de aandacht
op zijn nooit ophoudend vermogen tot groei en assimilatie. ‘Mensen veranderen
zelden’, schrijft ze, ‘maar Aldous veranderde wel, veranderde opvallend, en wel het
meest in zijn omschakeling van het zuiver intellectuele naar het spirituele’. Ze haalt
een antwoord van hem aan op een vraag naar de rol van het hart in mystieke
godsdienst, dat laat zien hoe zorgvuldig hij het onderwerp bestudeerd had: ‘het hart
kan niet gedwongen worden, maar de wil wel.... de rationele en vrijwillige liefde voor
God.... kan al dan niet vergezeld gaan van gevoel’, en hij citeert een passage uit
de geschriften van de H. Teresia om zijn mening te ondersteunen.
Volgens de bijdrage van Gerald Heard werd Huxley voor het eerst uit de prachtig
gevormde rationalistische schelp van zijn opvoeding gestoten en tot belangstelling
voor godsdienstige ervaring gebracht, toen een aantal wetenschapsmensen weigerde
de uitkomsten te erkennen van een nauwkeurig gevoerd psychologisch onderzoek,
getoetst met dezelfde statistische waarschijnlijkheids-berekeningen als die waar
levensverzekeringsmaatschappijen al tweehonderd jaar en meer van bestaan en
op verdienen. Zelf zou ik uit interne kritiek op zijn werk menen, dat dit proces al
aanmerkelijk eerder was begonnen; maar wanneer het dan ook begonnen mag zijn,
de reeds eerder aangehaalde brieven en de volgende zinnen, die voorkomen in
Christopher Isherwood's verrukkelijk nuchtere bijdrage, zijn voldoende om te laten
zien dat deze belangstelling zijn hele denken ging beheersen. ‘De wereld van
weten-overdingen bevredigt niet. Het is waardeloos om de smaak van aardbeien
uit een boek te kennen.... Hoewel kunstenaars enig contact krijgen met de spirituele
werkelijkheid, doen ze dat onbewust... ze gooien hun net uit en vangen iets, hoewel
het net onbeduidend is... Maar... je wil je de openingen in het net bewust zijn,... dat
kan je nooit opgeven’.
Het is triest, maar vanuit het gezichtspunt van zuiver empirisme wel te begrijpen
dat deze hedendaagse versie van ‘Smaakt en beseft dan de goedheid van Jahweh’
gedurende enige tijd overschaduwd moest worden door belangstelling voor de
kortere weg naar nieuwe vormen van bewustzijn die verschaft worden door de
psychedelica, die zulk een ontzettende uitwerking kunnen hebben op hen die minder
intellectuele gestrengheid, zelfbeheersing en toewijding bezitten dan hij had.
Dit moge voldoende zijn om te laten zien dat dit boek niet eenvoudig een ‘in piam
memoriam’ is, maar werkelijk de veelvoudige invloed van een persoonlijkheid
weergeeft. Ook bevat het besprekingen van zijn literair werk en indrukken van zijn
dagelijks leven. Anita Loos schrijft een heerlijk dwaas verhaal over een picnic in
Hollywood en Christopher Isherwood demonstreert dat het enfant terrible van de
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twintiger jaren, dat er een duivels plezier in had om mensen te herinneren aan wat
ze liever vergaten, nooit helemaal is verdwenen. De verza-
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meling zou ieder moeten lezen die deze bijzondere mens wil begrijpen en waarderen
in zichzelf, in zijn verhouding tot anderen en in samenhang met het denken van
deze tijd. Zijn eigen laatste essay, dat hij afmaakte op de dag voor zijn sterven, laat
van binnenuit de juistheid zien van wat van buitenaf is waargenomen door zovelen,
met zoveel liefde.
Renée Haynes

Beeldende kunst in België
Architectuur in België
Een paar recente gebeurtenissen hebben op een onverwachte manier beweging
gebracht in het brakke water van de Belgische architectuur. Niets spectaculairs,
maar het was toch wel ongewoon. Er werd vooreerst in het Cultureel Centrum van
Avionpuits (Esneux) een tentoonstelling van moderne architectuur in België
gehouden. Onder de titel Architectures Vivantes bood ze een ernstig overzicht van
het beste wat er de laatste jaren in België gebouwd is. Meer dan honderd foto's van
een goede zeventig architecten. Dit laatste getal kan even verwondering wekken.
De selectie was inderdaad niet erg rigoureus geweest. Maar meer verwondering
wekte toch het feit dat met zo'n ruime vertegenwoordiging toch nog zo'n hoge kwaliteit
werd bereikt, vooral dan door het werk van enkele jongeren wier naam hier voor
het eerst werd gehoord. Men moet daarbij nog in het oog houden dat een aantal
namen (vooral van Vlamingen) ontbraken. Ik denk aan Baines, Callebaut, Felix,
Meekels.... die hier gerust een plaats hadden mogen hebben. Maar dat verwijt geldt
slechts gedeeltelijk de organisatoren. Ik weet dat sommigen van de afwezigen
herhaaldelijk werden uitgenodigd, maar verwaarloosd hebben op de uitnodiging in
te gaan.
De tentoonsteling was te danken aan het privé-initiatief van twee architecten,
Lucien Kroll en André Constant, die tot de meest bewuste elementen van de jonge
architectuur in België behoren. Dat bewustzijn bewezen ze reeds met het initiatief
zelf, waardoor ze willen meehelpen tot het wekken van een architectuurbesef in
België, wat meer dan nodig is. Ze bewezen het ook met de meervoudsvorm van
hun titel. Deze wil duidelijk maken dat een traditioneel architectuurbesef (dat een
gebouw als een afzonderlijk object beschouwt) de eigenlijke architec-tonische
problemen van het ogenblik (het scheppen van een bewoonbare wereld) niet langer
aankan en dat er ingrijpende structuur- en mentaliteitshervormingen moeten
plaatsvinden wil de architect van vandaag nog zijn verantwoordelijkheid in de
maatschappij kunnen opnemen.
In eenzelfde zin sprak ook Renaat Braem op de gespreksdag van 10 mei, die in
het kader van de tentoonstelling werd georganiseerd. Die gespreksdag is het tweede
feit, misschien nog belangrijker dan de tentoonstelling zelf. Niemand die naar
Avionpuits was gegaan, had verwacht er een honderddertig gesprekspartners te
ontmoeten. Het samentreffen van het grootste deel van de exposerende archi-tecten,
van collega's, critici en belangstellenden was op zichzelf belangrijker dan alles wat
er kon gezegd worden. In Avionpuits werd het ineens duidelijk dat er in België nog
iets als architectuur en architect bestaat.
Het gesprek verliep een beetje wild. R. Delevoye wees erop dat het onderscheid
tussen traditionele en prospectieve architectuur in de tentoonsteling volledig
willekeurig was aangebracht - in feite was er nergens van prospectieve architectuur
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sprake! - en pleitte voor een ernstiger research op het gebied van de architectuur.
Op zijn eigen, apostolische manier kwam Braem op voor een radicale verruiming
van het begrip architectuur, die niets anders kan zijn dan het scheppen van een
levensvorm die een ordenende én bevrijdende zin geeft aan het bestaan. Architectuur
is voor Braem een vorm van religie. Daarmee sluit hij dan aan bij de grote traditie
van alle architectuur. J. Wybauw tenslotte praatte losweg over de reorganisatie van
het beroep.
De drie inleidingen brachten een levendige, maar verwarde discussie op gang;
er was niemand die het opbracht om de
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verschillende standpunten op elkaar te betrekken. Er hoeft toch geen tegenstelling
te zijn. zoals men de indruk had, tussen een radicaal technische aanpak van het
huisvestingsprobleem, dat zoals de geneeskunde tot een publieke dienst moet
herleid worden (J. Baudon), en de behoefte aan affectiviteit waaraan architectuur
op de eerste plaats tegemoet moet komen (J. Gillet). De gespreksdag kreeg zijn
praktisch besluit in de korte slottoespraak van Louis de Koninck, de grote man van
de Belgische architectuur tussen de twee oorlogen, die niet aarzelde Avionpuits te
vergelijken met La Sarraz, het Zwitserse kasteel dat het symbool werd van de
moderne Europese architectuur, en voorstelde ieder jaar samen te komen.

Van de Ven-prijs 1966
Een dag daarna vergaderde, onder voorzitterschap van L. de Koninck, de jury
(Baines, Braem, Dupuis, Scaillon, Van Eyck, Wybauw) voor de tweejaarlijkse Van
de Ven-prijs. De prijs werd dit jaar voor het eerst sinds de hervorming van zijn
statuten toegekend. Deze hervorming (de jaarlijkse prijs van 20.000 Fr. en vijf
meldingen werden teruggebracht op één prijs van 100.000 Fr. die slechts om de
twee jaar wordt uitgereikt; de industriële, commerciële en monumentale gebouwen,
die vroeger waren uitgesloten, komen nu ook in aanmerking), heeft, zonder dat men
goed weet waaraan het precies is toe te schrijven, beslist haar invloed gehad op
de inzendingen, die vroeger zelden op zo'n hoog niveau stonden. Verleden jaar
weigerde de jury prijs of meldingen toe te kennen. Dit jaar zat ze met de toekenning
van één prijs verveeld. Dat hij uiteindelijk ging naar een serie proeflaboratoria van
de universiteit te Luik, ontworpen door Jean Barthélemy, kan men als een winstpunt
te meer aanzien voor een vernieuwing van het architectuurbesef in België.

SBUAM-prijs 1966
Vooral dan na de toekenning door de SBUAM (Sociéte Beige des Urbanistes et
Architectes Modernistes) van haar jaarlijkse prijs aan de Bank Lambert te Brussel,
ontworpen door het Amerikaanse architectenbureau Skidmore, Owings en Merrill.
In deze kroniek had ik het vroeger reeds even over het formalisme van deze
architectuur (Streven, juni 1965, p. 923). Ik kan er onmogelijk bij komen hoe een
groepering van de meest voor-uitstrevende architecten van België dit gebouw als
voorbeeld stelt en het bij monde van haar voorzitter, R. Courtois, verheven acht
boven de middelmatigheid van hetgeen in België gebeurt. Ik beschouw deze
toekenning als een blaam op de vereniging.
Natuurlijk steekt er in het feit dat de prijs wordt toegekend aan een van de grootste
Amerikaanse architectenbureaus, iets demonstratiefs. Zoals Wybauw te Avionpuits
ook zei, is de tijd van het artisanaat in de architectuur voorbij en zijn nog slechts
grote bureaus opgewassen voor de huidige opgaven. De SBUAM wilde dan ook in
het licht stellen dat ‘deze goed-georganiseerde, goed-geëqui-peerde Amerikaanse
“monsters” beter voorbereid zijn om de complexiteit van de opgaven aan te pakken,
dat zij in staat zijn de beste architecten aan te trekken door het boeiende van hun
opdrachten, de vrijheid van werken, de researchmogelijkheden, het wegnemen van
de persoonlijke risico's....’ (Courtois). Maar deze (belangrijke) nevenbeschouwingen
maken de geprezen architectuur nog niet beter.
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Het is moeilijk om in dit korte bestek de reden van onze afwijzing volledig duidelijk
te maken. Dat is slechts mogelijk in een nauwgezette kritische analyse. Maar
resumerend zou het ongeveer hierop neerkomen, dat dit gebouw, toegevend aan
een trend in de hedendaagse archi-tectuur, de indruk wil wekken het mie-siaanse
structuralisme en bewust formalisme, populairder gezegd, de gordijngevel, achter
zich te laten om te komen tot een expressiever, bewogener, plastischer architectuur,
maar in feite, juist door die expliciete en geafficheerde bedoeling, nog formalistischer,
vlakker en saaier wordt. De structurele opbouw van het Leverhouse te New York
van dezelfde partner in charge of design van SOM, Gordon Bunshaft, kan men met
alle mogelijk voorbehoud nog als authentieke architectuur aanvaarden. De Bank
Lam-
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bert daarentegen is een artistieke leugen, die door haar schitterende schijn de
monotonie en de verbeeldingsarmoede van deze opgepoetste vormelijkheid, die
daarenboven tot één enkele inval te herleiden is, wil doen vergeten. Op het reële
probleem van de hedendaagse architectuur (het scheppen van een bewoonbare
wereld voor de moderne mens) geeft dit gebouw geen enkele vorm van antwoord.
Het gaat niet verder dan de neo-klassieke architectuur, waartussen het zich bevindt,
zonder de vormelijke rijkdom en fantasie van deze laatste te evenaren.

Robert Motherwell en anderen
Het tentoonstellingsleven was de laatste maanden vrij geanimeerd. Er waren
boeiende tentoonstellingen van Mesens, Mendelson, Vandercam, Buffet, Saverijs,
Mara, Raveel, zowat overal in het land. Bijzonder aan te stippen evenwel waren de
internationale tentoonstellingen van ikonen in de abdij van Bornem; 'n originele
tentoonstelling van privé-kunstbezit te Tervuren, georganiseerd door het H.
Hart-College; een van Felix Roulin, met medewerking van de Galerie Smith
georganiseerd in de tuin van Pierre Caille; de Triënnale van de Zuidelijke
Nederlanden in het Museum van Gent; en vooral die van Robert Motherwell in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. In grote trekken was dit de tentoonstelling
die verleden jaar in het Museum of Modern Art te New York werd gehouden. Met
deze prachtige collectie zette het Paleis voor Schone Kunsten zijn kennismaking
met de jonge Amerikaanse schilderkunst voort, in afwachting van de aangekondigde
tentoonstelling van Amerikaanse beeldhouwkunst.
Motherwell is een van de sterkste persoonlijkheden van zijn generatie. Met opzet
spreek ik van persoonlijkheid. Want in alles wat Motherwell doet: of hij schildert,
spreekt of schrijft, men wordt nooit met figuren, beelden of woorden geconfronteerd,
maar met een persoonlijkheid. Hier bestaat de grens tussen kunst en leven niet
meer. Of liever kunst is voor Motherwell een directe behoefte van het leven. ‘Kunst
is veel minder belangrijk dan het leven, maar wat een arm leven zonder kunst’ zegt
hij zelf. Zijn kunst is een rechtstreekse bewustwording en exaltatie van het leven
door het scheppen van symbolen die tegelijk getuigen van een passionele overgave
en van een universele, objectieve geldigheid.

Zomerseizoen
Verleden maand werd hier reeds gewag gemaakt van het initiatief van Brugge, waar
aan de criticus Philippe d'Arschot werd gevraagd een ‘persoonlijke’ keuze voor te
stellen uit de moderne kunst. Deze zal, voor zover bekend, bestaan uit een dertigtal
schilders en beeldhouwers o.a. Servranckx, Michaux, Mortier, van Anderlecht,
Raveel, Jorn, Serpan, Lérin, d'Haese, Martini, Grazebrook....
Het Casino te Knokke brengt dit jaar een overzichtstentoonstelling van de
Pools-Franse schilder Balthus, met zijn civiele naam Balthasar Klossowski de Rolla,
broer van Pierre Klossowski, directeur van de Villa Médicis te Rome. Momenteel is
deze tentoonstelling te Parijs te zien. Op 2 juli wordt ze te Knokke geïnaugureerd.
Het was een van de verdiensten van de tentoonstelling Figuratie en Defiguratie te
Gent (1964) de naam Balthus uit de vergetelheid te hebben gehaald met het grote
schilderij La Chambre, een typische titel, waarin men een samenvatting zag van
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het weinig omvangrijke oeuvre van Balthus met zijn geheimzinnige tijdeloosheid
van voorbijgaande houdingen en ogenblikken en van de bevangenheid van de
ruimte, van de resignatie ook waarmede het ondoordringbaar mysterie van de
dagelijksheid wordt bekeken.
Mechelen herdenkt met een grote tentoonstelling de vijftigste verjaardag van het
afsterven van Rik Wouters. Oostende bereidt een tentoonstelling voor over de jaren
1900. Op het kasteel Ooidonk te Bachte-Maria-Leerne wordt voor de tweede maal
een openluchttentoonstelling van Belgische beeldhouwkunst georganiseerd. Te
Luik wordt de vierhonderdste verjaardag van de dood van Lambert Lombard
herdacht. In de voorlopige tentoonstellingsruimte van het uitgebrande museum te
Mariemont werd op 7 mei de eerste tentoonstelling geopend van de serie Trésors
inconnus de Mariemont
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gewijd aan Rome, ses origines et son empire. Open tot 31 oktober.
Geert Bekaert

Beeldende kunst in Nederland
Beelden, beelden steeds maar beelden
Het is hollen of stilstaan met de beelden in ons land. Tijdenlang is er geen enkele
expositie van betekenis en dan, plotseling, is het een en al beeld, dat de klok slaat.
Wessel Couzijn ontving de David Röellprijs, in Loenersloot opende de hoofdstedelijke
galerie Espace een beel-den-dépendance aan de Rijksweg, in het Amsterdamse
Stedelijk Museum exposeerden André Volten en César, in de beeldentuin van
Kröller-Müller is de Amerikaan David Smith en in Arnhem wordt de 5e internationale
beeldententoonstelling gehouden in park Sonsbeek.
Het werk van César en Volten verschilt sterk. Volten is geen beeldhouwer in de
traditionele zin van het woord, maar eigenlijk beeldhouwer-constructeur. Hij maakt
indrukwekkende constructies, vaak van H en T balken, die zich bij uistek lenen voor
een samengaan met de architectuur. César is poëtischer, modelleert wel degelijk
of perst het oude ijzer van autowrakken tot assemblages en collages. César is Frans,
45 jaar, komt uit Marseille, was in Nederland incidenteel al enkele malen te zien
(o.a. op de Keukenhof). Het Stedelijk Museum organiseerde z'n eerste grote expositie
in ons land. De inleiding in de catalogus (van François Mathey) blinkt uit door
helderheid - een grote uitzondering, want meestal is er sprake van eng gebral, vol
onontwarbare zinsconstructies en loze bijvoeglijke naamwoorden. Ik neem er een
stukje uit over dat beter dan ik het zelf zo een-twee-drie zou kunnen een indruk
geeft van persoon en werk van César. ‘Hij laat zich leiden door zijn instinkt. Hij zoekt
angstvallig zijn eigen waarheid met echte materialen. Hem ontbreekt het geld om
zich de weelde van marmer of steen te kunnen veroorloven. Waartoe ook? Hij
adopteert het ijzer, omdat ijzer het materiaal van zijn tijd is en oud ijzer niets kost.
Noodzaak is voor hem wet. Hij heeft zich van zijn vooroordelen ontdaan. Zodra hij
eenmaal de bestaande situaties, voorwendsels of genres op hun waarde heeft
geschat, is hij vrij (of meent het te zijn) om elk willekeurig materiaal te gebruiken.
Hij heeft de behoefte snel te werken en oud ijzer leent zich uitstekend voor
assemblages en collages. Het materiaal bepaalt de wijze van verwerken. César
ontwikkelt een geperfektioneerde techniek. Als de pottenbakker met zijn materiaal,
zo werkt hij met kleine vierkante stukjes ijzer, hij modelleert, kon-strueert, draait,
last. Hij houdt van de weerstand van het ijzer die klei niet bezit’.
Hoewel het werk van César van hoog niveau is, spreken de robuuste constructies
van de 41-jarige Noord-Amsterdammer André Volten mij persoonlijk het sterkste
aan. Ze zijn uitgebalanceerd in hun horizontalen en vertikalen en genieten toch een
duidelijke spanning. In z'n aan Volten opgedragen gedicht karakteriseert Bert
Schierbeek o.a.:
hij neemt ijzer dat ie kan kopen
anderen bouwen er fabrieken, bruggen,
boten of treinen mee
u-balken en t-balken
hij snijdt ze in stukken
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verandert de maat
en last rechte raten
(......)
als een componist
een samensteller
slaat hij de noten van de balken
stelt een andere maat
geeft een ander ritme
algemener
een radarbeeld van het ontbindings- en
splitsingsproces
zegt hij
een kernonderzoek.

Volten zet z'n beelden veel kleiner op dan ze uiteindelijk in een constructiewerkplaats
in Amsterdam-noord worden uitgevoerd. Toch zijn ook de ‘schetsen’, waarvan er in
het Stedelijk een aantal te zien was, doorgaans nog te groot voor plaatsing in of bij
woonhuizen. Dat
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wakkert bij mij steeds weer de wens aan dat méér gemeentebesturen, bedrijven en
instellingen de onmiskenbare betekenis van Volten naar waarde zullen weten te
schatten en dat dit zal resulteren in de opstelling van méér werk van Volten in of bij
openbare gebouwen. In parken mag ook best, want ik herinner me nog met vreugde
het (in mijn ogen charmante) werk van Volten op de speelweide van het Vondelpark
en tegen de oude bomen van de vorige Sonsbeek.
Sonsbeek, ja. Het is alweer zo'n jaar of acht geleden dat daar de laatste expositie
van beeldhouwkunst gehouden werd, ondanks de bedoeling de tentoonstelling eens
in de drie jaar in dit onnavolgbare Arnhemse stadspark te doen plaatsvinden. Maar
nu is het dan zo ver en u mag zich dit evenement, als u het goed meent met oude
en nieuwe beeldhouwkunst of met gecultiveerd verwilderde natuur, niet laten ontgaan.
Opgesteld onder bomen, tegen ‘boom-wanden’, langs de rand van vijvers, op
glooiingen en gazons en in een weergaloos mooi paviljoen vindt u in Sonsbeek zo'n
kleine 270 beelden, niet op elkaar gepakt maar ruim en met zorg en kunde opgesteld.
De vormen van een spin-achtige zwart metalen ‘stabile’ van de Amerikaan
Alexander Calder vinden oog (en fotolens!) terug in een spuitende fontein, de houten
vogels-in-vlucht van François Stahly lijken neer te strijken op de t.v. antennes van
dichtbij Arnhem, de s.s.s. s.s.s. no. 1 van Tajiri staat klaar om gelanceerd te worden
tussen de beuken en de roestbruine plant van Jaap Mooy wacht op de regen tussen
de rest van de Sonsbeek-vegetatie.
Er staan veel grote namen op de bordjes en in de catalogus, ondanks de
‘concurrentie’ van grote overzichtstentoonstellingen in het buitenland en van de
Biënnale. Dat is een compliment waard aan het adres van het werkcomité.
Verheugend is dat de jonge generatie in Arnhem goed vertegenwoordigd is. Zij
geeft - letterlijk - kleur aan het geheel. De materialen zijn nieuw (o.a. polyester), de
vormen zijn opvallend en lijken in niets op de gevestigde beeldhouwkunst en - zoals
gezegd - de kleur heeft op ruime schaal z'n intrede gedaan. Helle, vaak primaire
kleuren, rood, oranje, geel, groen, blauw. De jonge Engelse inzending komt hier
uitstekend voor de dag met o.a. Philip King, Tim Scott, William Tucker, Wil-liam
Turnbull en de groene kronkel van Isaac Witkin, een succesnummer in het paviljoen.
De oudsten der modernen zijn gering in aantal, maar belangrijk als voorspel, ter
toetsing en herinnering: de vastberadenheid van Bourdelle, de Middellandse Zee
van Maillol, het bronzen tijdperk van Rodin. Van de groten van na hen zijn Laurens,
Arp, Moore, Lipchitz, Picasso en Marini aanwezig. Van Marini natuurlijk paarden,
een klein en een metershoog. Het laatste speciaal uit een Haagse buitenwijk waar
het al enige tijd staat opgesteld naar Arnhem overgebracht.
Van de anderen kan ik u er maar een paar noemen: Wessel Couzijn met ‘Afrika
ontwaakt’ (een brons uit de Sand-berg-collectie van het Amsterdamse Ste-delijk),
de wachters van Lynn Chadwick, de door de wind gedreven ‘twee lijnen’ van George
Rickey op het hoofdgazon, de glanzend bronzen bol van de Italiaan Arnaldo
Pomodoro, de arduinen ballen van onze talentvolle Jan van Munster (compositie
van 2 zaadbollen en ‘gebeuren’), de 5 bronzen bollen van Lucio Fontana, die als
rijpe vruchten onder de bomen liggen, de staande vrouw van de helaas dit voorjaar
overleden Alberto Giacometti, de aluminium beelden van Mary Vieira (merkwaardig,
de toeschouwer is mee-bouwer, hij mag er mee spelen en zo de vorm veranderen),
de bronzen van Kenneth Armitage die als een soort trompetters tegen het groen
afsteken, de strakke constructies van Volten en Visser (bijzonder is diens liggende
‘Salami’), de speelse ruimtelijke structuren van Constant (metaal en plexiglas), de
ongekend mooie Tajiri's (wat zou ik graag z'n 105 cm hoge ‘made in U.S.A.’ bezitten)
en het hoogtepunt van de tentoonsteling, de zes werken van Henry Moore, waarvan
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er enkele nog niet eerder in ons land te zien waren en voor mij een regelrechte
verrassing inhielden.
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Minister Vrolijk, die Sonsbeek '66 opende, sprak in zijn rede de hoop uit dat het door
ir. Aldo van Eyck gebouwde paviljoen (voor kleinplastiek) na afloop van de
tentoonstelling een waardige besteming zal krijgen. Daar voeg ik dan nog aan toe:
sneller dan Rietvelds Sons-beekpaviljoen, dat nu dan eindelijk na vieren, vijven en
zessen op de Hoge Ve-luwe terecht gekomen is. Het paviljoen van Van Eyck verdient
een gunstig lot. Het is beeldschoon, zeer eenvoudig van materiaal (grijze tufsteen
met een dak van gegolfde kunststof), verrassend van vorm en uiterst functioneel.
Naar mijn smaak doet het beslist niet onder voor het veelgeprezen Rietveld-bouwsel.
De catalogus is goed verzorgd, handig, niet duur ( f 2,50) en ruim geïllustreerd.
Ik mis wel een plattegrond, waarop de plaatsing van de beelden in het park staat
aangegeven. Blijvende zorg bestede men aan de bordjes bij de werken. Al vrij snel
na de opening ontbraken er cijfers, letters en complete bordjes. Op gezette tijden
wordt een boeiend klankbeeld ten gehore gebracht, met gebruik van in het park
gemaakte kleurendia's.

Data:
Espace, Rijksstraatweg 141, Loenersloot. Tot 31 juli beelden buiten.
Otterlo, Kröller-Muller. Tot 24 juli David Smith.
Arnhem, Sonsbeek '66. Tot 26 september.
De exposities van César en Volten zijn inmiddels afgelopen.

Wetenswaardigheden
Het Prins Bernhardfonds heeft, zoals hierboven al aangegeven de David Róell-prijs
1966 toegekend aan de Amsterdamse beeldhouwer Wessel Couzijn. Deze
tweejaarlijkse prijs, groot zesduizend gulden, waaraan de naam is verbonden van
de in december 1961 overleden hoofddirecteur van het Rijksmuseum (lid van het
dagelijks bestuur van het Prins Bernhardfonds) jhr. dr. D.C. Röell, werd in 1963
ingesteld ter bekroning van het oeuvre van een Nederlandse kunstenaar. De eerste
keer werd zij, in 1964, toegekend aan Piet Zwart, de nestor van de toegepaste
typografie in ons land.
Onlangs is de Art Directors Club Nederland opgericht. Het bestuur bestaat uit
Pieter Brattinga (voorzitter), Nico Hey (sekretaris), Bob McLaren (penning-meester)
en Jurriaan Schrofer. Onder een art-director verstaat men: ‘een ontwerper die creatief
betrokken is bij opzet en formulering van opdrachten op het gebied van de grafische,
visuele kommunikatie en bij wie de verantwoor-delijkheid voor het hele werkstuk
berust’.
Paul Mertz

Nieuws in de Nederlandse literatuur
Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer is onlangs onze literatuur weer eens
ter sprake gekomen.
De heer Beerekamp (C.H.U.) zei: ‘Ik heb de indruk, dat enkele uitgevers iets meer
de zakenmentaliteit hebben van de souteneur dan de mentaliteit van de
ambachtsman die van zijn produkt houdt en zijn klanten respecteert’.
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Hij noemde echter geen namen. Waarom zou hij ook, loze beschuldigingen zijn
immers veel gemakkelijker.
Dit in tegenstelling tot de heer Algra (A.R.) die wel namen noemde. Hij schreef
het passief nihilisme ook toe aan sommige uitgevers. Hij verdacht daarvan de Bezige
Bij en Querido. Hij noemt dan echter helaas geen auteurs van die uitgeverijen, die
dat passief nihilisme (zou actief nihilisme dan wel goedkeuring vinden in zijn ogen,
vraagt men zich af) in hun geschriften zouden verkondigen. Ter uwer informatie zal
ik u van zowel de Bezige Bij als Querido een aantal auteurs noemen die bij elkaar
representatief zijn voor de gehele fondsen van deze uitgeverijen. Bezige Bij: Simon
Vestdijk, Junichiro Tanizaki, Henry Mil-ler, Hugo Claus, William Shakespeare, Dylan
Thomas, Albert Camus, Simon Vinkenoog, Bertolt Brecht, Harry Mu-lisch, J.P. Sartre,
Samuel Beckett, J.B. Charles, Hugo Raes, Prof. J. Pen, Jean Genet, Malcolm Lowry,
Vladimir Nabo-
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kov, Willem Frederik Hermans, Ivo Michiels, Prof. Dr. J. Sperna Weiland, L. Tolstoj,
Remco Campert, James Joyce. Querido: Garmt Stuiveling, Louis Paul Boon, J.
Bernlef, Hella Haasse, Leo Vro-man, Gerrit Kouwenaar, Felix Timmermans, John
Steinbeck, A. den Doolaard, Ina Boudier Bakker, André Gide, Herman Heyermans,
Franz Kafka, Louis Couperus, Willem Brakman, Dr. L. de Jong, Adriaan van der
Veen, Cees Noo-teboom, Top Naeff. Dezelfde heer Algra heeft in het verleden ook
zijn ernstige bedenkingen uitgesproken tegen het werk van Gerard Kornelis van het
Reve. En nu heeft zich het ongelofelijke feit voorgedaan dat, naar aanleiding van
vragen gesteld door het Tweede Kamerlid C.N. van Dis (S.G.P.) (de man die
recentelijk in een interview verklaarde dat naar zijn vaste overtuiging alle
homoseksuelen in de hel terecht zullen komen), Van het Reve een proces wegens
godslastering is aangedaan. Dat proces zal aan het einde van deze zomer
plaatsvinden. Uitgerekend Van het Reve uit wiens werk, als bij geen enkel ander
nederlands auteur heden ten dage, zo pregnant een wanhopig zoeken naar God
spreekt.
Eigenlijk geloof ik aan niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk,
dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en
eenzaam
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt zoals ik U.

Uit de uitlatingen van bovenstaande senatoren, allen notabene lid van christelijke
partijen, moet men concluderen dat twee belangrijke christelijke deugden hen vreemd
zijn, begrip en verdraagzaamheid ten opzichte van de medemens.
Een zojuist verschenen boek waarmee de senatoren ook weinig ingenomen zullen
zijn is Zo is het toevallig ook nog eens een keer (Van Ditmar/Polak en Van Gennep)
een bloemlezing uit de teksten van het gelijknamige, onlangs ter ziele gegane,
t.v.-.programma. De teksten zijn vrijwel alle van de hand van cabarettier Rinus
Ferdinandusse, filmcriticus Jan Blokker en toneelschrijver Dimitri Frenkel Frank.
Het boekje is verluchtigd met foto's, krantenknipsels en brieven.
Iemand die ook teksten voor Zo-is-het schreef is essayist Raoul Chapkis. Hij
bundelde een aantal stukken uit tijdschriften tot Ik sta op mijn hoofd (Meu-lenhoff).
Bij dezelfde uitgever verscheen een herdruk van Victor van Vrieslands Grondslag
van verstandhouding. De ondertitel van dit boek luidt ‘Proeve van vertoog ter
begripsvorming van een kenleer van het zijn, de ziel en het absolute’.
Bij uitgeverij Sijthoff verschenen tegelijkertijd drie gedichtenbundels. Na jaren
weer een nieuwe bundel van F.W. van Heerikhuizen Als de wind ophoudt, en twee
debuten Het recht van buit van de Surinamer J.H. van Dijk en Amsterdams
getijdenboekje van Maria de Groot, waarin de stad Amsterdam als decor dient voor
gedichten waaruit een religieus levensgevoel spreekt. De gedichten van Paul Snoek
krijgen een close-rea-ding-behandeling in De poëtische wereld van Paul Snoek
(Manteau). Dit essay is van de hand van Lieve Scheer.
Twee debuten die beide het telkens weer terugkerende thema van de
volwassenwording behandelen zijn Met Mar ga? misschien (Manteau) van Harry
Platteel en Eenentwintig (Sijthoff) van Jan Willem Overeem.
De studentensamenleving die geen standpunt inneemt en zich niet met politiek
bemoeit wordt gehekeld in de debuutno-velle van Edward Valens (pseudoniem van
Jan Willem van Vugt) getiteld Het paard van Troje (Sijthoff).

Streven. Jaargang 19

Geweer met terugslag (Meulenhoff) heet de nieuwe verhalenbundel van Henk
van Kerkwijk terwijl De neger (Querido) nieuwe verhalen bevat van Willem van
Toorn.
Tenslotte verdient het feit vermelding dat de Van der Hoogtprijs 1966 is toegekend
aan de Belg Gust Gils voor zijn gehele oeuvre. Van zijn voorlaatste bundel Drie
partituren verkocht zijn uitgever de Bezige Bij 4 (vier!) exemplaren in België. Maar
er zit vooruitgang in. Zijn laatste bundel Een plaats onder de maan heeft het al tot
55 verkochte exemplaren gebracht.
Jaco Groot
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Boekbespreking
Theologie
Dorothee Sölle
Plaatsbekleding
Een hoofdstuk theologie na ‘De dood van God’
Vertaling van H.A. Schreuder, Ambo, Utrecht, 176 pp.
Van een vertaler mag men enige dingen verwachten (en dus ook, in zekere mate,
eisen). Met name zou ik hier willen noemen: 1. dat hij lezen kan; 2. dat hij beide
talen voldoende beheerst; 3. dat hij enigermate thuis is in het behandelde onderwerp.
Met het maken van een vertaling beoogt men toch dat een boek, geschreven in een
vreemde taal, voor het normaal gebruik vervangen wordt. Het moet dus kunnen
gelden als een equivalent van het oorspronkelijke werk. Maar wanneer men door
een zeer vaak slordige, vaak slechte en geregeld pertinent foutieve vertaling, na 30
pagina's gele-gelezen te hebben, gedwongen wordt het oorspronkelijke werk te
kopen, dan kan men het aanschaffen van de vertaling alleen maar ten zeerste
afraden.
Enige voorbeelden. ‘Ik ben nooit vervangbaar voor degenen voor wie ik iets doe.
Wel is er een vervangbaarheid, die etc.’ (p. 47), moet gelden als vertaling van:
‘Unersetzlich bin ich niemals denen, für die ich nur etwas leiste. Zwar gibt es eine
Unersetzlichkeit, die etc.’ (p. 56 in de Duitse uitgave Kreuz-Verlag Stuttgart. Berlin.
2. Auflage 1965).
‘Maar daarmee hangt ogenblikkelijk samen dat ik als persoon slechts onafhanke-lijk
ben op een volmaakte wijze’, etc. (p. 59), is de vertaling van: ‘Aber damit hangt
zugleich zusammen, dasz ich als Person nur in einer Art von Nichtperfektion
unersetzlich bin’ (p. 70).
‘Als Christus ons verlost in ruil voor ons zedelijk bewustzijn en onze
verantwoordelijkheid, dan hebben zij, die dit prefereren boven de hel, gelijk’ (p. 88),
moet doorgaan voor vertaling van: ‘... so haben diejenigen recht die solchen
Geschenken gegenüber die Holle vorziehen’ (p. 106).
Een laatste voorbeeld. ‘Er zijn genoeg mensen die blootstaan voor beide: de dood
van God en het leven van Christus’ (p. 150). Raadsel: bedoelt de vertaler hier ‘open
staan voor’ of ‘blootgesteld aan?’ Het onontbeerlijke Duitse origineel heeft hier: ‘Es
gibt Menschen genug, die beiden Erfahrun-gen... ausgesetzt sind’ (181). Dergelijke
onschuldige raadseltjes zijn kwistig over het hele boek gestrooid. Het bezwaar
ertegen is alleen dat men ten eerste op veel goedkopere wijze aan zijn behoefte tot
‘denksport’ kan voldoen, en ten tweede dat men de vertaling heeft weggegooid
voordat men aan het interessante deel toe is dat pas op p. 117 begint.
De vertaler zij hierbij aangeraden (voor de volgende keer...) het gebruik van
komma's in overweging te nemen, en te proberen de inhoud van het boek te
begrijpen. Of misschien is het al voldoende de uitgave een week uit te stellen (God
is nu toch al dood) en de zaak gewoon nog eens rustig door te lezen. (Ik veronderstel
nu even dat V. kan lezen en Nederlands kent). Na dit alles zal men begrijpen waarom
wij liever afzien van een bespreking van de inhoud van dit boek. Wij hebben het
boek van Dorothee Sölle, Stellvertretung, nog niet ontvangen. Het zou unfair zijn
tegenover de schrijfster om een bespreking te baseren op een inadekwate vertaling.
J. Dicker
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Dr. G. Th. Rothuizen
Schema 13
(Gemeentetoerusting), J.H. Kok, Kampen, en Paul Brand, Hilversum,
1966, 120 pp., f 4,95.
Dit boekje is de uitwerking van zes radiolezingen die de auteur in 1965 voor de
N.C.R.V. gehouden heeft. Schr. heeft de hoofdstukken bedoeld als hulp voor
gesprekken over de in schema 13 behandelde onderwerpen: Kerk en
verdraagzaamheid, Kerk en cultuur, Kerk en sexualiteit, Kerk en maatschappij, Kerk
en politiek. De behandeling van de stof is bijzonder eerlijk, Prof. Rothuizen noemt
zowel voor- als na-delen van opvattingen en stromingen en de algemene indruk is:
schema 13 is stimulerend voor ieder die de wereld en de kerk tracht te verstaan.
Een moeilijkheid, die ik voornamelijk in de eerste hoofdstukken heb gevoeld, is, dat
de tekst zonder de noten moeilijk te volgen is en bijna onverstaanbaar wordt. Bij
een herdruk zou aan te bevelen zijn de noten aan de voet van de pag. te plaatsen
of zelfs de teksten die van wezenlijk belang zijn, in de tekst zelf op te nemen.
G. Adriaansen

Hans Urs von Balthasar
Zuerst Gottes Reich
(Theologische Meditationen), Benziger, Einsiedeln, 1966, 47 pp., Zw. Fr.
3.90.
In twee overwegingen, de eerste de rede bij zijn eredoctoraat in Munster en de
tweede een toespraak voor de radio over eschatologie, gaat de Zwitserse theoloog
in op Jezus' verwachting van de eindtijd. In zijn analyse rekent S. af met een te
magisch of te ‘on-menselijk’ gedachte verwachting. Zowel voor Christus zelf als
voor ons komt hij tot de conclusie, dat men van de ene kant uit de Bijbel geen
aanduiding vinden kan hoe het laatste stadium van de mensheid eruit zal zien en
van de andere kant geen christelijk optimisme kan bouwen op de evolutiegedachte
alleen. ‘Das sind nur Falschungen und Verschleierungen unserer wahren Lage: in
jedem Schritt unmittelbar, wehrlos, sichtlos auf Gott zu. In unserer Wehrlosigkeit
verstehen wir etwas mehr von der Haltung Jesu, die man als Naherwartung
miss-deutet nat....’ (46-47). Een voortreffelijk, maar beslist niet eenvoudig boekje.
G. Adriaansen

Joseph Möller
Fragen wir nach Gott?
(Theologische Meditationen), Benziger, Ein-siedeln, 1966, 40 pp., Zw.
Fr. 3.90.
Wanneer de mens vanuit zijn eigen werkelijkheid door blijft vragen naar zichzelf,
door de zelfvervreemding heen, via vragen over vrijheid en gebondenheid die mede
zijn wezen constitueren, komt hij in het duister uit. Schr. stelt hier de vraag: is dit
duister het absolute niets of bevat dit duister de eigenlijke kern, die wij God noemen?
De auteur wil geen pasklare antwoorden geven, maar de lezer door zijn consequent
vragen zelf voor de uiteindelijke vraag plaatsen.
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A. Lemonnyer & L. Cerfaux
Théologie du Nouveau Testament
(Nouvelle Bibl. des Sciences religieuses). - Bloud & Gay, Parijs; Desclée,
Doornik, 1965, 228 pp.
In 1928 publiceerde Lemonnyer zijn Théologie du Nouveau Testament. L. Cerfaux
geeft het werk opnieuw uit, verrijkt met talrijke inlassingen van zijn hand. Het werk
valt in drie delen uiteen: het Rijk Gods en zijn Stichter (Synoptici), de nieuwe
heilseconomie (Paulus), de Persoon van Jezus (Johannes). De genese van deze
uitgave verklaart het ongelijk karakter van de hoofdstukken: de meer primitieve zijn
nogal the-ologisch-synthetisch, de recente meer kritisch en aan onze probleemstelling
aangepast. Alles samen een lezenswaardig werk, want ‘il nous manque toujours
une théologie catholique du Nouveau Testament assez développée’ (p. 19).
J.-M. Tison

Godsdienst
Luc. H. Grollenberg
Bijbel voor alleman?
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1966, 155 pp., f 2.90.
In deze pocket zijn de twaalf televisie-ge-sprekken uitgegeven die de auteur in het
najaar van 1965 hield. Interessante vragen en antwoorden, die gemakkelijk leiden
kunnen tot verder lezen en bestuderen.
R.S.
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Dr. M. Jeuken S.J.
Bijdrage tot een geloofsrechtvaardiging
H.J. Dieben N.V., 's-Gravenhage, 1965, 51 pp., f 2,-.
Dit boekje bevat een goed, beknopt, uiterst orthodox uittreksel van dat onderdeel
van de theologie dat men fundamentaaltheolo-gie noemt. Het onderzoekt nl. de
fundamentele feiten waarop mede het geloof steunt volgens de denkhouding in de
positieve wetenschappen. Het boekje is door de S. bedoeld als een poging om in
een behoefte te voorzien op de hoogste klassen van de middelbare school. Dat er
een behoefte bestaat wil ik graag toegeven. Veel moeilijkheden ontstaan inderdaad
door een gebrek aan kennis van de meest fundamentele feiten. Toch lijkt me het
boekje niet geschikt voor de hoogste klassen, omdat het daar m.i. niet erg zal
aanspreken. Het zal éérder behandeld moeten worden, juist als fundament. Zo
nodig kan men er later nog op terug komen. Misschien moet op een bepaalde klas
dit boekje nog helemaal behandeld worden, maar dit feit is niet voldoende om tot
een algemene norm te komen.
J. Dicker

Dom Claude Jean-Nesmy
Pratique de la messe
(Cahiers de la Pierre qui vivre). - Desclée De Brouwer, Brugge, 1965,
304 pp., 14 pl., 174 Fr.
Iedere christen heeft tegenwoordig de plicht om de groei van het kerkelijk leven op
een volwassen wijze mee te maken. Dit boek wil hem (zonder onnodige eruditie)
het nodige materiaal bezorgen om hem hierbij te helpen voor wat de mis betreft.
Het geeft een inzicht in de structuur van de mis en in de waarde van de
gebedshoudingen, in de betekenis van het offertorium, de canon als dankzegging,
de nuttiging. Het nuanceert b.v. op een evenwichtige wijze de inhoud van de mis
als herdenking, dankzegging, sacrificie, teken van gemeenschap; dit o.m. tegenover
het gevaar voor verwording in de richting van een magisch geheel van nietszeggende
gebaren. Het geeft ook de redenen aan voor bepaalde veranderingen die de laatste
tijd doorgevoerd werden en binnen afzienbare tijd nog kunnen verwacht worden.
M. De Tollenaere

De Kerk van Morgen
Een postconciliair toekomstbeeld van de katholieke kerk in Nederland
Onder redactie van dr. H. Goddijn en dr. W. Goddijn. J.J. Romen &
Zonen, 1966, 219 pp.
Dit boekje is een duidelijk bewijs dat het al mogelijk is op een serene en positieve
wijze te spreken over alles wat er in de Nederlandse kerk omgaat. Kritiek en
aanwijzingen voor verdere verbetering en vooruitgang worden helemaal niet
vermeden, maar hier zijn mensen aan het woord die, terecht, vertrouwen hebben
in de algemene gang van zaken. En wie vertrouwen heeft, kan dan ook aan anderen
schenken.
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Het is zonder meer duidelijk dat een meer ontspannen periode in de ontwikkeling
is aangebroken, zonder dat het verleden en vooral zonder dat de concrete situaties
die de verlangens naar vernieuwing zo acuut maakten, worden vergeten. Want zelfs
deze bundel geeft ons geen kans om te vergeten. Prof. dr. J.A.A. van Leent somt,
twintig pagina's lang, al de grieven nog eens voor ons op. Zijn ‘bijdrage’ kan men
gerust overslaan, dan mist men ook meteen de m.i. wat banale slotalinea.
Aanbevolen.
J. Dicker

Dr. Helmut Thielicke
Het zwijgen Gods
Zomer & Keunings, Wageningen, 112 pp., f 5.90.
De ondertitel van deze bundel luidt: ‘He-dendaagse vragen aan het Evangelie’.
Wanneer men deze preken leest, die in tijd uiteenlopen tussen 1936 en 1957, dan
betrapt men zich erop, dat Schr. zeer behartigens-waardige dingen zegt en dat men
zich toch niet gegrepen voelt. Wellicht speelt hier de sterk veranderde
benaderingswijze een rol. Het valt op, dat de auteur vaak redeneert over een tekst
of een gebeurtenis, argumenten geeft, maar er niet in klimt, als dat zo oneerbiedig
gezegd mag worden. Daardoor heeft zijn stijl iets van er buiten blijven staan - wat
hij bij nader toezien niet doet - en iets plechtstatigs dat aan de aanspreekbaarheid
afbreuk doet. De vragen aan het Evangelie zijn authentiek genoeg, maar ze worden
niet doorleefd genoeg gesteld: te archaïsch en te welbespraakt.
R.S.
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Dr. B. Naaijkens
Hem kennen is leven beschouwingen over Christus
Nederland's Boekhuis, Tilburg, 282 pp., f 15,-.
Een toets voor veel boeken is de vraag: voor wie is het bedoeld? Daarop is bij dit
meditatieboek moeilijk antwoord te geven en daarmee is naar mijn mening de waarde
van dit boek zeer twijfelachtig. Schr. zegt in zijn voorwoord, dat hij alle
wetenschappelijkheid die speciale vakkennis veronder-stelt, achterwege wil laten,
wat zijn goed recht is. Maar dan mag hij niet zo denigrerend over de ‘moderne mens’
spreken als hij doet. Dan pas kunnen wij trachten Christus reëel te benaderen, als
wij Hem proberen te benaderen, d.w.z. vanuit ons zijn zoals we zijn. Wanneer Schr.
dus op p. 30 (o.a.) spreekt over de mens van vandaag, dan moet hij, als hij reëel
wil zijn, zich tot die mens richten en zich niet in oppositie tegenover hem stellen.
Het vervelende is, dat we hiermee niet willen beweren, dat de auteur niet zeer vele
behartenswaardige dingen zegt, maar ze zijn te vaag en te algemeen gehouden
om van nut te zijn. (cf. p. 187). In tegenstelling tot Schr. zou ik willen zeggen: de
moderne mens mag misschien twijfelen, enz., maar wat hij niet kan en dus ook niet
accepteert is unverbindlich over Christus te spreken of in zo algemene termen dat
hij er niet direct persoonlijk bij betrokken is. En dat wordt de gebruiker van dit boek
niet door de te onderrichtende toon en door de eenzijdige houding.
G. Adriaansen

Thaddée Hang
L'Eglise catholique face au monde chinois
vert. J. de la Forest Divonne. - Spes, Paris, 1965, 168 pp., ing. N.F. 10,95.
Het mysterieuze China zal voortaan steeds meer de aandacht van alle
wereldbewoners opeisen. Tweemaal in de geschiedenis is de dialoog van de Kerk
met dit grootste aller volkeren in een impasse gekomen. Waar liggen de krachtlijnen
die een definitieve ontmoeting kunnen voorbereiden? Tegen de achtergrond van
de Chinese cultuurgeschiedenis tracht de auteur, een Chinees priester, de huidige
toestand te schetsen. In weinige bladzijden heeft hij een uitzonderlijk rijk materiaal
samengebracht dat de lezer als weinige andere werken over de mogelijkheden en
grenzen van de dialoog met China informeert. Een afzonderlijk hoofdstuk beschrijft
de evolutie van de Kerk in de Chinese diaspora. De tekst is een door de auteur zelf
gewijzigde en aangevulde vertaling van de oorspronkelijke Duitse uitgave.
Belangstellenden wijzen wij ook op twee aanvullende werken van Klaus Mehnert,
Peking und Moskou, Stuttgart, 1962 en M. Lelong, 11 est dangereux de se pencher
dehors (rela-tion d'un voyage par le Transsibérien de Paris à Pékin), Laffont, Paris,
1965.
J. Kerkhofs

L.A. Elchinger, M. Boegner en F. Perroux Kerk, vat moed
(Patmosreeks: De Christen in deze tijd). - Patmos, Antwerpen, 1965, 100
pp., F. 55.
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Drie conferenties, begin 1964 te Straatsburg gehouden door de pastoreel zeer
bewogen Straatsburger hulpbisschop, de Franse protestantse leider Boegner en
Perroux, specialist in economie voor ontwikkelingslanden, worden hier in vertaling
gepubliceerd. Het geheel getuigt voor de ondertitel van de brochure: nieuwe lente
van de Kerk.
J. Kerkhofs

Beda Rigaux
Témoignage de l'Evangile de Mare (Pour une Histoire de Jésus, 1)
Desclée de Brouwer, Brugge, 1966, 196 pp., F. 105.
Meer en meer groeit het verlangen om de kloof tussen vakexegeet en
geïnteresseerde gelovige te overbruggen. Een groep professoren van de Leuvense
Universiteit heeft de zaak aangepakt en wil, in een serie bevattelijke werken, aan
het gelovige publiek een historische verantwoording geven van de evangelische
feiten, zoals ze ons door de evangelisten worden meegedeeld. Dit eerste werkje in
de reeks wil niet exhaustief zijn: het wil slechts de ‘bouwstenen’ aanbrengen voor
een latere synthese. Maar de lezer zal vooral de hoofdstukken over de taal van
Markus, over de persoon van Jesus en over de nieuwe kerkgemeenschap in het
tweede evangelie bijzonder op prijs stellen. Moge de reeks, om haar evenwichtig
kritisch standpunt, een grote bijval genieten.
J. De Gendt
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Philippe De La Trinité
Dieu de colère ou Dieu d'amour?
(Présence du Carmel). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1965, 144 pp.,
ing. F. 96.
Dit boek is de heruitgave van een lang artikel gepubliceerd door de schrijver in
Etudes Carmélitaines 1946: Amour et Vio-lence. Al is het klimaat van de theologische
en geestelijke literatuur de laatste twintig jaren wat veranderd, toch moet men de
schrijver dankbaar zijn dat hij, met St.-Tho-mas van Aquino als leermeester en de
heilige Teresa van Lisieux als begeleidster, aan de lezer stevige brokken theologie
en gezonde spiritualiteit voorlegt. Inzake spiritualiteit en dogmatiek (erfzonde,
verlossings-leer, de vier uitersten, enz.) heersen er nog steeds, ten gevolge van
jansenistische en ri-goristische opvattingen, vele verwarde en valse gedachten
welke best zo vlug mogelijk opgeruimd moeten worden.
G. Neefs

F. Hojmans
Inleiding tot de lezing van het Evangelie
III. Het licht van de wereld
Patmos, Antwerpen, 1965, 340 pp., ing. F. 170, geb. F. 200.
Jaren geleden vatte S. het plan op om een driedelig werk over Jezus en de
Evangeliën te schrijven. De beide eerste delen waren vroeger reeds verschenen:
I: De Achtergrond. Palestina, toen Jezus daar leefde. II. Ontstaan, groei en gestalte
van de vier Evangeliën. Nu ligt de bekroning van de trilogie voor. Een eerste deel
behandelt de boodschap van Jezus, uitgaande van het huidig aanvoelen en de
huidige nood van de mensheid, om het Evangelie langs zijn meest sprekende zijde
te benaderen. Het tweede deel, wellicht het mooiste getuigenis van het inwendig
leven van de auteur, heeft het over Jezus' persoonlijkheid. Tenslotte een deel over
het mysterie van Jezus. - Een vakexegeet kan bij de lezing al eens gehinderd worden
door de ‘actuele’ aanpak van het onderwerp. Zeker is dat het boek, als het geestelijk
testament van deze betreurde Vlaamse theoloog en missionaris, op talloze lezers
een diepe indruk zal maken. Dat het boek postuum verscheen is wellicht een
verklaring voor de niet zeldzame zetfouten.
J.-M. Tison

Moraal
Martin Rock
Widerstand gegen die Staatsgewalt
Regensberg, Munster, 1966, 243 pp., DM. 24,80.
Deze studie van Martin Rock is geschreven met het oog op de discussies over de
geoorloofdheid van de juli-aanslag op Adolf Hitier. Maar hij tracht aan die discussies
een bredere grondslag te geven door een uitvoerig overzicht en analyse van wat
evangelische en katholieke theologen over de rechtmatigheid van verzet tegen het
staatsgezag hebben gezegd. Eraan vooraf gaan korte, boeiende beschouwingen

Streven. Jaargang 19

over ‘burger en staat’ in het Oude en Nieuwe Testament. Onder de moraal-theologen
tot in onze dagen blijkt geen overeenstemming van mening te bestaan.
De schrijver zelf komt tot de conclusie dat er een rechtmatig verzet mogelijk is
tegen een geperverteerd staatsgezag. In het geval van Hitier ziet hij de perversie
zelfs uitlopen in een gezagsvacuüm met een willekeurige uitoefening van geweld.
Met nogal schematische deugdencategorieën tracht hij de voorwaarden te
beschrijven waaronder het verzet moet plaatsvinden, wil het aan zijn doel
beantwoorden: zichzelf opheffen en ‘de vrede’ herstellen.
De opzet van de studie is sterk theoretisch, maar de ontleding van beginselen en
begrippen wordt vaak verlevendigd door filologische ‘Spielereien’. Dan valt op dat
er voor de drie Nederlandse begrippen ‘macht’, ‘gezag’, ‘geweld’ geen drie
gelijkwaardige Duitse termen bestaan. In het Duits moet, wil men vreemde woorden
vermijden, gemanipuleerd worden met het begrippenpaar ‘Macht’ en ‘Gewalt’. Het
is niet uitgesloten dat hier meer achter zit dan alleen een filologisch onderscheid.
Wellicht ook een verschil in sociaal-ethische houding tegenover het staatsgezag.
W. Pisa

S. de Lestapis
Geboortebeperking
(Uit het Frans vertaald door Dr. F. v.d. Heijden O. Praem), Uitg. De
Koepel, Roosendaal, 1964, 280 pp.
Wie dit levenswerk van Stan. de Lestapis S.J., professor aan het ‘Institut d'Etudes
Sodales’ te Parijs, eerlijk en objectief wil
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beoordelen, dient te bedenken dat de eerste editie verscheen in 1959 (La limitation
des naissances, Paris, Ed. Spes) en dat de derde editie van 1962, waarnaar de
Nederlandse vertaling gemaakt is, van de eerste slechts in bijkomstigheden verschilt.
Men zal dus in dit boek nog weinig bespeuren van de discussies die juist sindsdien
onder katholieken op gang gekomen zijn, en van de daarmee gepaard gaande
ontwikkeling in het katholieke denken zoals die ook op het Vaticaans Concilie tot
uitdrukking kwam. Pater de Lestapis verdedigt het standpunt, dat vóór enkele jaren
in katholieke kringen nauwelijks betwist werd, en hij doet dit met verve, zij het op
een wijze die velen tegen-woordig minder aanspreekt omdat het gees-tesklimaat
rond de kwestie van de geboorteregeling zozeer gewijzigd is. Had het dan nog wel
zin, zou men zich kunnen afvragen, in 1964 een Nederlandse vertaling te laten
verschijnen? Ik geloof van wel. De gedachten en argumenten van deze schrijver,
die ook buiten Frankrijk naam heeft gemaakt (zijn boek werd reeds verschillende
keren vertaald), mogen gerust meeklinken in het veelzijdige koor van de
hedendaagse dis-cussises, waarbij lang niet alle participanten over eenzelfde
deskundigheid beschikken als de Lestapis, die bovendien nog gespecialiseerd is
op het gebied van gezinssociologie en demografie, zoals uit zijn werk overtuigend
blijkt. Het blijft de moeite waard een dergelijk werk te bestuderen, zeker als men
het doet in de geest van Pater van Ouwerkerk, wiens voortreffelijke inleiding de
lezer tot een vruchtbare gedachtenwisseling met de auteur uitnodigt.
A. van Kol

Wijsbegeerte
Prof. Dr. J.P.A. Mekkes
Teken en motief der creatuur (Christelijk Perspectief X). Buijten en
Schip-perheijn, Amsterdam, 1965, 238 pp.
Schr. doceert calvinistische wijsbegeerte aan de Leidse Rijksuniversiteit. Als leerling
van Dooyeweerd heeft hij vooral de autonomie van de menselijke rede bestudeerd
en radicaal bestreden. De wortel van al ons denken, ook in de filosofie, is volgens
hem een religieuze, niet-theoretische keus pro of contra Christus, waarvoor z.i. geen
rationele apologetica argumenten kan leveren. Even-goed meent hij via immanente
kritiek de autonomie van de rede te kunnen weerleggen, en te kunnen aantonen,
dat deze zelfs de oorsprong is van de distinctie tussen natuur en bovennatuurlijke
verheffing. Het hier vermelde boek eist grondige filosofische en historische scholing
van de lezer, ook in de wijsbegeerte der wetsidee. Dan blijft het nog moeilijk, door
woordkeus en zinsbouw. Wie deze hindernissen neemt, kan in dit diep doordachte
werk veel opsteken, bijv. van de krasse en toch hoffelijke bezwaren die het ontwikkelt
tegen het positivistisch pragmatisme en tegen de existentiefilosofie, vooral die van
Jaspers. Een metafysicus zal kritiek te over hebben, maar ook de moedige en
scherpzinnige overtuiging dienen te waarderen.
P. den Ottolander

J. Gevaert
Contingent en noodzakelijk bestaan volgens Thomas van Aquino
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(Koninklijke Vlaamse Academie, Jrg. XXVII, Nr. 58). Brussel, Paleis der
Academiën, 1966, 186 pp., 280 Bf.
Aanleiding tot dit monografisch tekstonderzoek was de welbekende nadruk waarmee
het naoorlogse existentialisme, reagerende tegen de dictatuur van determinisme
en to-talitarisme, de oorlog verklaarde aan alle noodzakelijkheid en de volstrekte
‘contingentie’ van elk bestaan naar voren bracht. Het boek is echter niet tot een
rechtstreekse dialoog uitgegroeid maar beperkt zich tot het zorgvuldig opsporen en
toetsen van de thomasteksten. Uit dit onderzoek blijkt hoezeer de vorige eeuwen
zich hebben vergist toen zij, in een al te simplistisch dilemma, de contingentie van
het schepsel tegenover de noodzakelijkheid van God plaatsten. Daardoor werd de
scheppende God tot een miserabele concurrent van de mens en zijn absolute
noodzakelijkheid, in de ogen van velen, een dooddoener van de menselijke vrijheid:
‘indien God bestaat, dan is de mens niet!’ Thomas' visie is heel wat vollediger. In
het schepsel is contingentie èn noodzakelijkheid. Van beide is Gods vrije, creatieve
liefde de eeuwige bron. En de noodzakelijke trouw van die liefde blijft met alle
middelen de menselijke vrijheid vrijwaren, welke zij zelf in het leven riep. - Het
interessant en geduldig werk van J. Gevaert heeft dus aan een heilloos vastgeklemd
dilemma weer oorspronkelijke diepte en authentieke dimensie geschonken.
A. Poncelet
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Dr. F. Bender
George Berkeley
(Wijsgerige monografieën). Het Wereldvenster, Baarn, 1965, 120 pp., f
8,90.
Wanneer wij horen, dat een filosoof het bestaan van de materiële substantie ontkent,
zijn we overhaast geneigd, hem als fantast en illusionist te beschouwen, en zijn
ideeën niet serieus te nemen. Welnu, precies deze vreemd aandoende loochening
is het centrum van dit boek over de bekende Ierse wijsgeer en anglikaanse bisschop
(1685-1753). Het is een boeiend werk, waarin Berkeley deskundig wordt behandeld:
zijn leven, zijn denken, zijn verhouding tot bijv. Locke, Hume, Malebranche, Newton,
Kant, fenomenologie en analytische filosofie. Naast ken- en zijnsleer komt ook de
relatie met wiskunde, natuurweten-schappen en godsdienst ter sprake. Zowel voor
historici als voor systematici onder de wijsgeren zijn de behandelde onderwerpen
van groot belang.
P. den Ottolander

Raymond Saint-Jean
Genese de L'Action (Blondel 1882-1893)
(Museum Lessianum section philosophique, 52). - Desclée De Brouwer,
Brugge, 1965, 264 pp., 285 BF.
Genetische studies zijn tegenwoordig aan de orde. Men wil weten en als het ware
zelf meemaken hoe een groot denker tot zijn wereldvisie kwam. En dit geldt bij
uitstek wanneer het om een baanbrekend werk gaat, dat voor velen een heel nieuwe
wijze van denken en leven betekende. L'Action van Blondel verscheen in 1893 als
een bliksem in heldere hemel, maar was niettemin de vrucht van een langzame
dramatische wording. Saint-Jean kreeg toegang tot het Blondel-archief en
bestudeerde zorgvuldig de zeven opeenvolgende, concentrische redacties van het
beroemde werk. Hij geeft nieuw inzicht in het levende denken van Blondel en grotere
waardering voor de rijke persoonlijkheid van de wijsgeer van Aix. Het boek is een
kostbaar werktuig voor verdere studie, een mijn van informatie en consultatie. Voor
kennismaking echter zal het werk eerder hinderlijk zijn doordat zijn analytische
mozaïekvorm uiteraard afsteekt tegen het karakter van het blondeliaanse oeuvre
zelf, dat een en al vaart en synthese is.
A. Poncelet

L. Leahy
L'inéluctdble Absolu: comment poser le problème de Dieu
(Essais pour notre temps, section de philo-sophie No. 1), Brugge-Parijs,
Desclée De Brouwer, 1965, 173 pp., 114 BF.
Voor de obsederende leegte waar sommigen tegenwoordig het godsprobleem willen
situeren, zal dit boek een inspirerende gids zijn. Het is geen dogmatische leer over
God maar een kritische studie van de juiste wijze waarop het unieke probleem van
het Absolute in het leven van de mens kan en moet gesteld worden. Er zijn twee
grote delen. Eerst een korte weergave van de godsdienstige feiten en van het
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‘sacraal-heilige’ in de mensheid. Daarna de rationele verklaring van dat godsdienstige
feit, in levende dialoog met de drie grote (existentialistische, marxistische en
sciëntistische) strekkingen van het hedendaagse atheïsme. De citaten uit de meest
gevarieerde auteurs zijn zo talrijk, dat het geheel soms op een bloemlezing, op een
boeiende spiegel van de actualiteit gaat lijken. Wel zijn de wijze van aanhalen en
de typografie nu en dan slordig. Maar het betoog is tonisch, overtuigend en krachtig.
Het richt zich iets teveel tot het gezond verstand en iets te weinig tot de
pastoreel-affectieve verlorenheid van de moderne mens. Maar dat mag wel in onze
huidige tijd.
A. Poncelet

Prof. Dr. K. Kuypers
Immanuel Kant
(Wijsgerige monografieën). Het Wereldvenster, Baarn, 1966, 142 pp., f
8,90.
De auteur is een van de beste Kant-specialisten in ons taalgebied. Zijn interpretatie
beschouwt de Koningsbergse wijsgeer niet als ‘Allzermalmer’, als vernietiger van
de metafysica. Leidraad van dit werk is Kants kritische aansluiting bij Plato's
twee-werelden-theorie, waarbij schr. er steeds de nadruk op legt, dat Kant het
platonisme zag door de bril van Augustinus. In dit kader komen enkele belangrijke
kantiaanse thema's ter sprake, zowel systematisch als historisch: fenomenisme,
kritiek op godsbewijzen, ethiek, esthetica, geschiedbeschouwing. Prof. Kuypers'
kritiek en adhesie beperkt zich vooral tot de Kant-commentatoren. Zijn bijval m.b.t.
de geluksopvatting kan ik niet delen (89). Wij mogen hem dankbaar zijn voor deze
vrucht van langdurige vertrouwdheid met het hier bespro-
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kene. Het boek eist wijsgerige scholing en nauwkeurige studie. Voor a.s. vakfilosofen
is het de aangewezen inleiding tot een nog altijd invloedrijk wijsgeer.
P. den Ottolander

Psychologie pedagogie
Reuel L. Howe
Het wonder van de dialoog
St.-Franciscus-Uitg., Mechelen, 1966, 180 pp., F. 125.
Even onderhoudend en bevattelijk geschreven als de meeste van zijn soortgenoten,
verschilt dit boekje toch van de gebruikelijke Amerikaanse inleidingen tot de
gesprekstech-niek, doordat het niet zozeer bij technische middeltjes stil staat, maar
op de eerste plaats een gezindheid wil wekken en een houding van openheid en
beschikbaarheid voor de ander aankweken. De auteur is theologieprofessor en hij
heeft dan ook uiteraard speciale aandacht voor het religieuze gesprek. Voor
deelnemers aan gespreksgroepen en zelfs voor de niet-professionele gespreksleider
zal het werkje van Howe, als eerste initiatie, goede diensten kunnen bewijzen.
L. Monden

Drs. H.M. Dresen - Coenders
Hoe voorlichten?
Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 31 pp., f 1,25.
Wat schr. in dit brochuurtje, dat bedoeld is voor ouders en kleuters en
lagere-school-kinderen, met betrekking tot de voorlichting vooral beklemtoont is,
dat deze zo gewoon mogelijk moet gebeuren, dat men er geen speciaal deftige of
technische woorden voor moet gebruiken en dat het zowel voor de kinderen als
voor de ouders een normale zaak dient te zijn, die niet tot iets heel plechtigs of iets
geheimzinnigs mag worden gemaakt. Omdat het voor den buitenstaander moeilijk
is, een gesprek weer te geven, ontkomen de voorbeelden niet aan een beetje
docerende toon, terwijl het laatste voorbeeld, waarin een vader ten tonele gevoerd
wordt, veel te zwaarwichtig is geworden. Een heel gezond boekje, vooral omdat
schr. zelf de ouders wijst naar de voor ieder van hen meest normale manier van
spreken.
R.S.

Drs. P.J. Stolker
Onbevangen voorlichting
De Toorts, Haarlem, 10e dr., 37 pp., f 1,50.
Het zou volkomen dwaas zijn, de tiende, wel geheel herziene, druk van dit ‘gesprek
met jongens en meisjes over het seksuele leven’ te bespreken, tenzij de
omstandigheid dat wij dit boekje nu pas toegezonden kregen en we menen, het niet
bij een opnemen in de boekenlijst te mogen laten. Het bezwaar dat we tegen dit
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boekje hebben, is dat het begint op een toon en in een stijl, alsof men het tegen
kleuters of lagere-schoolkinderen heeft, maar al spoedig met categorieën en termen
gaat werken, die niet alleen een veel latere leeftijd, maar ook een heel merkwaardige
mentaliteit veronderstellen. Veel psycho-logen en zielzorgers zullen er niet zo
gelukkig mee zijn, dat de auteur goed en kwaad, zelfbevrediging, kinderlokken,
miskraam, ongehuwde moeder en homoseksualiteit in dit gesprek betrekt, om van
geslachtsziekte niet te spreken. We hebben zonder meer een afkeer van het
paragraafje ‘Wat moet ik doen, als ik niet de baas ben over mijzelf?’, omdat de
manier van uitleg voor de schrij-ver misschien wel duidelijk is, maar de kinderen
niet aanspreekt, omdat ze die niet verstaan. In het algemeen probeert schr. veel te
veel om op (een zekere vaderlijke manier een aantal dingen die een hele
psychologische ontwikkeling vragen, met bepaalde vage, voor kinderen beslist
onduidelijke woorden aan te geven zonder de werkelijke betekenis ervan iets nader
te brengen. Ondanks de tiende druk: een boekje dat jongens en meisjes niet helpt
in hun houding tegenover het seksuele leven.
R.S.

Michel Menu
Nos fils de dix-huit ans
Casterman, Doornik, 1965, 268 pp.
Michel Menu heeft een scherpe psychologische kijk en een ruime belezenheid. Zijn
boek biedt een lucide diagnose zowel van de huidige 45-jarige vader als van de
18-jarige zoon. Het is een pleidooi voor kordaatheid en beginselvastheid in de
opvoeding. Schr. heult niet mee met de modeverschijnselen, hoewel hij toch de
(niet zo heel vele) positieve waarden van onze welvaartsbeschaving durft te
onderkennen. Maar ook daarin blijft hij realist en voorzichtig. De opvoedende taak
van de vader kan niet zo maar geïmproviseerd worden. Het boek is origineel
geschreven, vol typi-
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sche Franse aforismen, die wel eens te gezocht lijken. Hier en daar geeft schr. de
indruk geforceerd te doen en literatuur te bedrijven. Wie zich hieraan niet ergert,
zal in dit boek waardevolle inzichten ontdekken om 18-jarigen reëel te helpen in het
zo moeilijke opvoedingsproces. Vaders van universiteitsstudenten zullen er deugd
aan beleven.
A. Cauwelier

Ambrosius Karl Ruf, O.P.,
Briefe an Studenten
Knecht, Frankfurt am Main, 1966, 190 pp., D.M. 7.80.
De auteur is studentenpastoor in Freiburg. In de korte stukjes die hier gebundeld
werden, weet hij de juiste toon te treffen om de universiteitsstudent aan te spreken.
Hij verwoordt treffend de typische leefsituatie van de student. Precies dit verwoorden
is een reële hulp voor de student, die dit alles confuus ervaart, om klaar te komen
met zichzelf. De brieven die handelen over het godsdienstig leven van de student
zijn nogal klassiek, maar zullen omwille van hun soberheid toch gehoor vinden;
althans bij dat gedeelte van de studenten dat enige zorg heeft voor een aangepaste
vormgeving van hun ‘godsdienstig leven’.
A. Cauwelier

Sociologie
Prof. Dr. F.J.H.M. van der Ven
Geschiedenis van de arbeid
I. Oudheid en vroege middeleeuwen Aula, Utrecht, Antwerpen, 1965,
220 pp., f 2,90.
Dat prof. van der Ven een eerlijk man is, ontdekt de lezer zodra hij het hier besproken
boek openslaat. De schrijver begint zijn voorwoord met de erkenning dat achter de
blikvanger van de titel een specialistischer verhaal volgt dan werd aangekondigd.
Het onderwerp van zijn studie blijkt ‘de arbeidsverhouding’ te zijn. Met grote
nauwkeurigheid brengt de auteur in dit deel I de typen van arbeidsverhoudingen in
de Griekse, Romeinse en vroeg-middeleeuwse maat-schappij in kaart. Zijn
uitgekiende systematiek kan, mede door het nogal overvloedig gebruik van de
herhaling, voor de niet specialistisch geïnteresseerde lezer af en toe wat vermoeiend
worden, daartegenover staat dat ook deze belangstellende vele informaties en
beschouwingen ontmoet die hij als waardevol zal begroeten. Terwijl ook het element
van de correctie op gangbare simplismen niet zal ontbreken, bijvoorbeeld wanneer
de auteur erop attendeert dat de bekende Griekse verachting voor de arbeid eerder
het, door Pericles en Socrates bestreden, standsvooroordeel van een
intellectualistische bovenlaag weerspiegelt dan de realiteit van de Griekse
samenleving. De tegenstellingen tussen hogere en lagere werkzaamheden enerzijds
en tussen vrije en onvrije levensstaat anderzijds, lopen als veelvuldig in elkaar
verstrengelde draden door de gehele ontwikkeling die Van der Ven analyseert.
Waarbij nu eens het contrast met de arbeidsverhoudingen in onze huidige
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samenleving, dan weer het doorwerken van bepaalde klassieke opvattingen tot in
onze tijd, voor extra stimulansen tot actieve verwerking zorgen.
C. Raming

George M. Foster
Oude culturen in een technische Wereld
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 288 pp., f 3,90.
Schr. geeft op een beknopte manier helder gesteld met veel praktijkvoorbeelden
een eerste inleiding op de problematiek van de ontwikkelingshulp. Omdat het een
eerste inleiding is, valt het te begrijpen, dat de godsdienstige en kunstproblematiek
niet ter sprake komt. Vreemder is dat vrijwel geen woord wordt besteed aan de
politieke consequenties van de hulp in de ontwikkelingslanden.
Het blijkt dat zoiets vanzelfsprekends als de inschakeling van sociologen bij de
programma's nog een uitvoerige verdediging nodig heeft. Ongerust wordt men bij
het lezen van dit boekje pas als men beseft dat het bestemd is voor Amerikanen
die bij de ontwikkelingshulp werken. Als die deze algemene beginselen nog niet
kennen, dan is het begrijpelijk dat er zoveel programma's mislukken. Voor de leek
op dit gebied is het echter van veel belang om zich enig oordeel te kunnen vormen.
C.J.R. Boschheurne
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Joost van Roon
Man en vrouw voor en na het concilie
(Alpha-boek), Uitg. NVSH, Den Haag, 1966, 138 pp., f 6.90 (leden f 5.50).
Vanuit een persoonlijke bewogenheid, die overal blijkt uit stijl en woordkeus, tracht
Schr. de man-vrouwverhouding onder katholieken te belichten, te laten zien, hoe
erg het wel was en hoe er nu in ieder geval tekenen zijn dat het beter begint te
worden, al zitten we dan nog met die pauselijke commissie. Mijn bezwaar tegen dit
boekje is, dat het té zeer vanuit stemming en bewogenheid is geschreven, zodat er
een felle zwart-wit tekening ontstaat, terwijl het de werkelijke vraagstukken waar
het om gaat, wel voortdurend in flitsen aan de orde stelt in snelle afwisseling, maar
deze niet voldoende behandelt. Daardoor weet ik er niet goed raad mee: wat bedoelt
de Schr.? Katholieke lezers worden er m.i. niet door geholpen tot een beter en dieper
inzicht - daarvoor is het teveel stemming en te weinig steun - en andere lezers
kunnen hoogstens hun hoofd schudden over de situatie in de katholieke kerk zoals
die door de auteur wordt geschetst, zonder dat zij ingeleid worden in de
overwegingen en mentaliteit waaruit de diverse standpunten ontstaan zijn en evenmin
- hetgeen veel belangrijker is - in de mens- en wereldopvatting van waaruit nu
veranderingen geboren worden. Daarvoor is het boekje niet rustig en niet
systematisch genoeg. Bovendien zijn citaten soms te kort of te los van hun contekst
om er werkelijk verder mee te komen. En dat zal toch wel geweest zijn wat de auteur
ermee bedoelde.
G. Adriaansen

Bevolking en gezin
Nr. 5.
Publikaties van het centrum voor bevol-kings- en gezinsstudiën,
Ministerie van Volksgezondheid en van het gezin, 1965.
Op de degelijkheid van deze serie werd in vorige besprekingen reeds voldoende
gewezen. Dit nummer bevat studies over de balans der ziekten en gebrekkelijkheden
bij de Belgische dienstplichtigen (volgens provincies); over vruchtbaarheid, nuptialiteit
en samenstelling volgens de leeftijd van de Belgische bevolking; over de
onderhoudsplichten tussen ascendentea en (meerderjarige) descendenten.
J. Kerkhofs

M. Van Haegendoren
Vlaanderen, eisende partij
(Heideland-Dokumenten). - Heideland, Hasselt, 1966, 210 pp., F. 105.
Als Dr. Van Haegendoren de vlaamse grie-ventrommel opent, dan gebeurt dat met
de hem eigen degelijke en toch verbeten zakelijkheid en steeds met onweerlegbare
feiten en documenten in of achter de hand: Brussel, Leuven, taalwetten,
overheidsdienst, magistratuur, bedrijfsleven, leger, diplomatie.... 't is er allemaal en
bijgehouden tot 1965. Bewust, zowel van de voorlopigheid als van de harde
noodzakelijkheid van het taal-flamingantisme in de vlaamse strijd, wijt hij het nog
steeds geringe succes aan het etappen-compromis, waartoe de Vlamingen zich
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telkens weer laten verleiden. Daarom acht hij radicalisme de enig lonende politiek
en wijst hij de klassieke opportuni-teits-argumenten tegen het dertig-eisenpro-gram,
waarmee het boek besluit, bij voorbaat van de hand.
E. D Graeve

Economie
Robert L. Heilbroner
De wording van de economische samenleving
Vertaling van The Making of Economie Society, Englewoord Cliffs N.J.
1964, Aula, Utrecht, Antwerpen 1966, 303 pp., f 3,90.
Heilbroner streeft ernaar, het blijkt ook uit zijn vorige werken, onderdelen van de
economische wetenschappen toegankelijk te maken voor een ruim publiek. Hij
slaagt daar in het algemeen goed in. Betrof zijn bekende eersteling (The Worldly
Philosophers) de geschiedenis van de economie, de geschiedenis van de
economische wetenschap dus, het voor ons liggende werk is gewijd aan de
economische geschiedenis, de geschiedenis met het oog van de econoom bezien.
In een korte theoretische uiteenzetting worden drie stelsels van economische orde
onderscheiden. Het oudste stelsel is dat van de traditie, waarin produktie en
distributie volgens een oud en beproefd ritme verlopen, maar dat overigens statisch
is. Een ander systeem is dat van het commando volgens hetwelk de op centraal
niveau genomen economische be-
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slissingen met dwang aan de subjecten worden opgelegd. Tenslotte is het nog
mogelijk het marktmechanisme, of liever het prijs-mechanisme, in te schakelen als
leidraad. Bij een bespreking van de economische geschiedenis van de oudheid tot
heden blijkt dat in een groot aantal landen het prijsmechanisme allengs de teugels
van de traditie overnam. Terzelfdertijd zien wij hoe in andere landen het
commandostelsel ‘gekozen’ werd. De Sowjet Unie is daarvan het bekende voorbeeld.
De beide alternatieven worden in het boek kritisch vergeleken. Het is misschien
begrijpelijk maar toch jammer dat de jongste economische geschiedenis van Europa
weinig aandacht krijgt. Anderzijds wordt op sommige plaatsen wel zeer het accent
gelegd op de rol van de mededingingspolitiek; de rol die aan de anti-trustpolitiek
wordt toegedacht bij de verklaring van uiteenlopende groei in verschillende landen
doet soms geforceerd aan.
Een kort maar belangwekkend slotgedeelte van Heilbroners werk betreft de
problematiek van de ontwikkelingslanden. Hier komt de geschiedschrijver tot het
uitspreken van aanbevelingen voor de toekomst. De prille groeifasen van het
merendeel van de thans rijke landen werden door hegemonie van het
marktmechanisme gekenmerkt. Heilbro-ner is van mening dat voor de
ontwikke-lingslanden van vandaag de methode van het commando in vele gevallen
voorkeur verdient. Met belangstelling neemt men kennis van Heilbroners gedachten.
De Nederlandse vertaling van met name economische vaktermen stelt echter teleur.
J.J. Meltzer

Robert L. Heïïbroner
Economische ontwikkeling
Een Internationale strijd
Aula. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1966, 150 pp., f 2,25.
Dit boekje behandelt de problematiek van de ontwikkelingslanden. De schrijver wil
in de eerste plaats waarschuwen tegen de Amerikaanse houding. Men zal niet aan
alle ontwikkelingslanden de Amerikaanse levensstijl kunnen opdringen. Vooral wil
de schrijver de Amerikanen ervan doordringen, dat de ontwikkelingshulp alleen dan
effici-ënt zal kunnen worden uitgevoerd indien ze gepaard gaat met politieke
veranderingen van een soort dat hen niet sympathiek zal zijn. Steeds hamert hij op
de noodzaak van politieke structuurveranderingen. Kort grijpt hij daarbij telkens
terug in de geschiedenis, waarbij hij erop wijst, dat het imperialisme het bewustzijn
van hun ongunstig levenslot bij de koloniale volkeren al stimuleerde. Aan een
vergelijking met de geschiedenis van de ontwikkelde landen komt hij niet toe. Toch
is het zo dat het lot van b.v. de Franse, de Turkse en de Chinese boer omstreeks
1750 vrijwel gelijk was. Het zou de stelling van de schrijver adstrueren door erop te
wijzen, dat de grote verschillen die er nu tussen de boeren in die landen bestaan,
met een politieke ontwikkeling begon. Leest men dit boekje dan gaat men beseffen
dat het voor Amerikanen heel moeilijk zal zijn de werkelijk noodzakelijke
veranderingen in de ontwikkelingslanden te accepteren.
C.J.R.

Wetenschap
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D.T. Suzuki, Erich Fromm, Richard de Martino
Zen Boeddhisme en psycho-analyse
Van Ditmar, Amsterdam, 223 pp., f 7.90.
Dit boek is ontstaan uit een conferentie in Mexico over Zen Boeddhisme en
psychoanalyse in augustus 1957. De drie belangrijkste bijdragen tot deze conferentie
zijn in deze uitgave samengebracht, terwijl de bijdrage van Fromm door hem zelf
eerst wat breder werd uitgewerkt. De inleiding tot het Zen Boeddhisme Yan Suzuki
stelt de hoofdtrekken van dit ‘mystiek’ godsdienstig stelsel in het licht, met bijzondere
aandacht voor het onbewuste en het zelf. In het opstel van Fromm worden die
aspecten van de psycho-analytische theorie verduidelijkt welke onmiddellijk
betrekking hebben op de verhouding tussen Zen Boeddhisme en psychoanalyse,
en die tegelijkertijd grondbeginselen zijn van de door Fromm geformuleerde
voortzetting van de Freudiaanse leer, door de auteur ‘humanistische analyse’
genoemd. In dit deel van het boek wordt o.m. het wei-zijn van de mens in verband
gebracht met de godsdienstigheid. De Martino sluit met een doorwrochte
uiteenzetting van de kernstellingen van het Zen Boeddhisme, getransponeerd in de
psychoanalytische begrippentaal. Een hoogst interessant boek, dat aan
belangstellenden in deze materie ten zeerste kan worden aanbevolen.
J.J.C. Marlet
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Theodosius Dobzhansky
De biologische en culturele evolutie van de mens
Aula, Utrecht, 1965, 553 pp..
S. behandelt verschillende kanten van de evolutieleer. De biologische basis wordt
gedetailleerd beschreven via onderwerpen als celkern, Mendel, mutatie, selectie,
ziekten, afstamming enz. Hij bespreekt de geschiedenis van de evolutieleer:
pre-Darwin, de strijd rond de eeuwwisseling, Lysenko; ook invloeden van en op
psychiatrie, sociologie, politiek. Tenslotte, hij geeft vele beschouwingen over gebruik
en misbruik van de leer, het laatste ondermeer waar men een enkel feit uit de context
heeft genomen en aangewend ten behoeve van eigen subjecti-vismen, als in nazisme
en andere rassen-discriminaties, sommige vormen van eugenetica, eenzijdige
benadering van problemen als bevolkingsexplosie, angst voor een teruglopen van
het gemiddelde I.Q., e.d. Het zeer aantrekkelijke van dit - dikke - boek lijkt me te
liggen in de combinatie van enerzijds een uitgebreid feitenmateriaal en anderzijds
de filosofische, mededogende beschouwingen over het wel en wee van onze soort.
In Dobzhansky lijken de onbevooroordeelde, scherp kritische vaktechnicus en de
gewetens-bewuste, sociaal voelende idealist niet te scheiden.
M. Lombaers

Dr. P.J. Carpentier
De cytogenetica van de mens
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1965, 256 pp., 23 fig., 2 foto's, 12
microfoto's.
Dit wetenschappelijke vulgarisatiewerk behandelt een actueel en aangrijpend
onderwerp in het biologisch onderzoek bij de mens. In enkele korte hoofdstukken
vat de schrijver de evolutie in de erfelijkheidsleer samen: de erfelijkheidswetten van
Mendel, de gebondenheid van de erfelijke eigenschappen aan de chromosomen,
de genenstudie en chromosoomkaarten van Morgan. Het chro-mosomaal onderzoek
bij de mens en de technieken hiervoor aangewend, worden uitvoerig en
rijkgedocumenteerd uiteengezet. Technische opmerkingen van algemene aard
wekken soms echter de indruk van overtolligheid. In een kort hoofdstuk geeft S. de
overgang van de cytologische naar de moleculaire genetica. De boeiende
geschiedenis van de genetische code en van het mechanisme van de
proteïnesynthese wordt op een heldere, maar naar onze mening te summiere wijze
verteld. De schrijver beweegt zich volledig op eigen terrein waar hij als medicus
(gynecoloog) de chromosomale afwijkingen bij de mens behandelt.
Noodzakelijkerwijze stoot men hier op problemen die het gebied van het louter
biologisch onderzoek overschrijden. De oplossing ervan zou uiteraard vervalst
worden wanneer men onvoldoende rekening hield met de biologische ondergrond.
Door een heldere formulering van de fenomenen tracht de schrijver een hulp te zijn
o.a. voor de socioloog of moralist die zich bezig houdt met eugenetiek of
geboorteregeling. Zowel vanuit algemeen menselijk als vanuit wetenschappelijk
standpunt is dit een aanbevelenswaardig werk. Hier en daar wordt de ernst van het
onderwerp gebroken door een nogal luchtige toon. De bioloog-lezer kan wel eens
geërgerd worden door een slordige terminologie, door hoofdletters in de soortnamen,
bijv. door het feit dat Colchicum Autumnale (p. 98) krokus (van de familie der
Iridaceae) wordt geheten terwijl Colchicum autumnale in feite de herfst-tijlloos is
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(van de familie der Liliaceae). In zijn inleiding vraagt de schrijver voor deze
misstappen bij voorbaat om vergeving, die de geïnteresseerde lezer hem graag zal
schenken.
R. Ceusters

Prof. Dr. P.C. Kuiper
Controversen
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1965, 162 pp., f 8.90.
De in deze goed uitziende bundel samengebrachte 6 essays handelen over
psychiatrische en psychologische themata. De titels der essays zeggen voldoende
over de inhoud: Psychiatrische aporieën en dialectisch denken; Problemen der
nosologie; Verstenende psychologie en psychoanalyse; Freud, Erik-son en Marx;
Psychoanalytische biografie der creatieve persoonlijkheid; Maakt wetenschap de
mensen redelijker? De schrijftrant is gekenmerkt door wijsgerige, polemische en
speelse elementen. De auteur is voortdurend met zijn lezers in een spitse dialoog
verwikkeld. Hij doceert, discussieert met houders van andere zienswijzen, en verlegt
zijn stel-lingen n.a.v. zelf bedachte vragen, opmerkingen en tegenwerpingen. Elk
der essays is opgedragen aan een bevriende hoogleraar of collega die bij het
onderwerp op bijzondere wijze betrokken is. Prof. Kuiper, sinds enkele jaren
hoogleraar in de psychiatrie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam,
heeft met dit belangwekkende boekje een pittig visitekaartje afgegeven dat
verrassingen inhoudt vooral voor hen die hem nog niet kennen.
J.J.C. Marlet
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Prof. Dr. Hans von Hentig Die Kriminalitat der lesbischen Frau (Beitrage
zur Sexualforschung, 15. Heft) Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 19652,
107 pp., D.M. 19.-.
In deze tweede herziene druk van het geschrift dat reeds in 1958 opgeld deed, is
wederom uitgangspunt dat de homosexuali-teit bij de vrouw lange tijd te weinig aan
het licht kwam. Er heerste een sfeer van taboe en verzwijgen rondom de lesbische
vrouw. Nadat in de medisch-psychiatrische literatuur meer aandacht aan deze
problematiek werd geschonken, volgt nu de criminologie. Achtereenvolgens geeft
de auteur weer, hoe de lesbische vrouw zich o.m. in gevangenschap, in bepaalde
beroepen en in het huwelijk ma-nifesteert. In de daarna geboden uiteenzetting van
de constitutionele elementen die bij de vrouwelijke homosexualiteit een rol spelen,
komen aanvechtbare passages voor. Von Hentig besluit deze monografie met een
geordende verscheidenheid van delicten door lesbische vrouwen begaan. Dit boek
is de vrucht van zorgvuldige literatuurstudie. Het is geschreven in een ietwat
plechtige, opvallend goede stijl en is - ondanks het ontbreken van samenvattingen
en conclusies - een prettig leesbare inleiding tot de aan de orde gestelde thematiek.
J.J.C. Marlet

Biografie
Marie-Thêrèse Eyquem
Pierre de Coubertin, Uépopee olympique
Calmann-Lévy, Paris, 1966, 298 pp., 22 foto's, NF. 18,50.
Baron Pierre de Coubertin (1863-1937), uit een traditionalistische familie geboren,
toonde zich reeds vroeg een onafhankelijke persoonlijkheid. Na het Engels
opvoedingssysteem ter plaatse te hebben bestudeerd, wijdt hij zich aan de
hervorming van het Franse, dat te intellectualistisch en klasse-gebonden is. Hij ijvert
voor een hoogstaand en voor allen toegankelijk volksonderwijs en bepleit daarin
een grotere integratie van lichamelijke opvoeding en sport. Hij stelt zelfs een eigen
programma op voor een nooit opgerichte modelschool. Hij schrijft o.a. een driedelig
o

handboek, L'éducation des adolescents du XX siècle (1915), en een vierdelige
Histoire universelle (1925). Als pedagoog en historicus heeft P. d. C. naam noch
school gemaakt; zijn inspanningen zijn er niet minder verdienstelijk om. Beroemd
wordt hij als hernieuwer van de Olympische Spelen. De idee, opnieuw aan te knopen
bij deze oude traditie, lanceerde hij in 1892. Van dan af zal hij zich, tegen alle
moeilijkheden en tegenkantingen in, geheel wijden aan de verwezenlijking ervan.
Hoofdzaak voor hem is: sportiviteit, gelijke kansen voor allen zonder enige
discriminatie; het strikte amateurisme komt op de tweede plaats. Als stichter en
eerste secretaris van het Internationaal Olympisch Comité en later als voorzitter en
erevoorzitter, is hij betrokken bij de organisatie van de eerste tien moderne O.S.,
van Athene in 1896 tot Berlijn in 1936, met een onderbreking in 1916. Idealist in het
ontwerpen van zijn plannen, was hij realist bij de uitvoering ervan. Zijn sociale en
historische belangstelling hielp hem de noden van zijn tijd en de toekomstige evolutie
ervan, o.a. de dekolonisatie, onderkennen. In hem zien wij een vernieuwende en
durvende persoonlijkheid, die zich geheel inzet voor zijn levenswerk waaraan hij
trouwens heel zijn fortuin opofferde. Zijn naam zou zeker niet misstaan op de lijst
van de Nobelprijswinnaars voor de vrede. Deze met veel sympathie geschreven
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biografie leest vlot en zal zeker in de smaak vallen van allen die zich interesseren
voor de moderne Olympische Spelen die nu 70 jaar (1896-1966) bestaan.
Jan Erkens

Pierre Teilhard de Chardin
Brieven uit Egypte
(Camera), Desclée De Brouwer, Brugge, 1965, 224 pp., geb. Fr. 80.
Tussen zijn studies van filosofie en theologie heeft P. Teilhard de Chardin zoals
veel jezuïeten drie jaar doorgebracht op een college als leraar. De provincie Lyon
waartoe hij behoorde had o.m. een missie in Egypte. De jonge pater kreeg de
opdracht leraar natuur- en scheikunde te zijn in het college van de H. Familie te
Caïro. De brieven die hij vandaar regelmatig schreef naar zijn ouders vormen een
interessante bron van gegevens voor zijn levensbeschrijving. Ze tonen o.m. in de
nieuwtjes over het vinden van slakken, zeldzame vogels, over geologische excursies,
die blijkbaar zijn ouders evenzeer interesseren als hemzelf, waar de belangstelling
van de toekomstige paleontoloog van huis uit op gericht was.
M. de Tollenaere
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Politiek
J. Frankel
Die Aussenpolitische Entscheidung Verlag Wissenschaft und Politik,
Köln, 1965, 280 pp., DM. 24.
Een uit het Engels vertaald wijsgerige uiteenzetting over de vraag: hoe ontstaat de
buitenlandse politiek van een bepaalde staat; welke faktoren van juridische,
sociologische, sociaal-economische of psychologische aard bepalen de beslissingen
op het internationale vlak? Frankel is professor in politieke wetenschappen aan de
universiteit van Southampton. Van hen is ook het interessante International Relations
(O.U.P., Londen, 1964). Onderhavig boek is des te merkwaardiger daar het niet
louter op historische feiten steunt, maar zich uitsluitend bezighoudt met de
tegenwoordige situatie. Hierbij gaat de auteur nog uit van de gelukkige stelling, dat
in feite elke staat nog een aparte eenheid is. Een voorbeeld uit dit rijke boek: In de
hoofdstukken 2 en 3 bespreekt S. de administratieve instellingen die zich
bezighouden met de buitenlandse politiek. Iedereen weet dat buitenlandse politiek
niet meer gemaakt wordt door één enkel persoon of één enkele instelling; hoeveel
en welke bestuursorganen spelen mee in de besluitvorming? Het wordt steeds
moeilijker om tot een algemeen overzichtelijk beeld te komen van de internationale
politiek van een bepaald land. In de tekst zelf wordt er een overvloedige
bronnenop-gave vermeld, maar er is jammer genoeg geen aparte bibliografie.
A. van Peteghem

Hannah Arendt
De revolutie
Macht en onmacht van een modern politiek verschijnsel
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1965, 352 pp., f 4,50.
De ruggegraat van bovengenoemde studie bestaat uit een vergelijking tussen de
Amerikaanse en de Franse revoluties, tegen de achtergrond van een revolutionaire
traditie die niet de geslaagde en tot vrijheid leidende, maar de in terreur ten onder
gegane Franse revolutie tot haar inspiratiebron en proto-type gekozen heeft. Een
van de belangrijkste verschillen in de condities waar-onder beide revoluties
plaatsvonden, bestond hierin, dat de massale ellende die de Jacobijnse terreur
opzweepte, in Amerika, bij wijze van lichtende uitzondering in die tijd, geheel ontbrak.
De binding van de revolutionaire beweging aan de zaak van de bevrijding der armen,
aldus Hannah Arendt, heeft haar doen vervreemden van de bevrijding der
onmondigen.
De schrijfster hecht grote betekenis aan het feit dat in alle revoluties vanaf de
Amerikaanse revolutie tot en met de Hongaarse opstand in 1956 zich een spontane
politieke bewustwording en organisatie van onder af heeft voorgedaan in de vorm
van het raden-stelsel. Hierin ziet zij de verloren schat van de revolutionaire traditie.
Toegevend dat de opkomst van deze organisatievorm historisch nauw samenhangt
met een urgente behoefte aan politieke oriëntatie in een toestand van omwenteling,
meent zij niettemin een politiek systeem dat zijn basis vindt in vergaderingen van
het politiek bewuste deel van een volk te kunnen aanbevelen als een democratischer
grondvorm van het staatkundig bestel dan wij aantreffen in het huidige
partijensysteem. Het lukt haar m.i. niet om dit idee met beide benen op de grond te
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zetten. Wat mij niet belet om de waarde van haar geschrift zeer hoog te schatten.
In vele passages treft het de lezer met penetrante analyses, voortkomend uit een
trefzekere eruditie en een borend psychologisch inzicht.
C. Raming

Eleonore Sterling
Der unvollkommene Staat.
Studiën über Diktatur und Demokratie
Europaische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1965, 308 pp., geb. D.M. 28.-.
In 8 hoofdstukken onderzoekt de schrijfster de verhouding tussen democratie en
dictatuur. Zij begint met de Atheense polis, een der meest geslaagde democratieën,
beschrijft dan de spanningen tussen republiek en dictatuur in Rome, en tussen het
absolutisme en het constitutionalisme in de 17e en 18e eeuw. Het vierde hoofdstuk
handelt over volk, parlement en dictatuur in de Franse revolutie. Een
overgangshoofdstuk over de structuurveranderingen in de industriële gemeenschap
van de 18e eeuw leidt tot de drie gesloten studiën: de dictatuur van het proletariaat
in de Sovjet-Unie, de corporatieve staat in Italië en de rasstaat in Duitsland. Jammer
dat de auteur ook geen hoofdstuk
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heeft gegeven over bijv. Spanje in de 16e eeuw, dat typisch was voor de eenheid
van kerk en staat. Opvallend is dat Athene wel een geslaagde democratie werd,
maar dat er geen democratische theorieën werden uiteengezet; pas vanaf Locke
in de 17e eeuw zou dit volop gebeuren. Ook vestigt schrijfster er de aandacht op
dat de democratie niet van de goede wil van enkelen alleen afhangt, maar ook van
voordelige economische en politieke omstandigheden. Tussendoor flitsen
interessante ideeën: zo poneert de auteur o.i. terecht dat Hitier aan het bewind kon
komen, niet alleen wegens de zwakheden der Weimarrepubliek, maar vooral omdat
de Duitsers te korte tijd een democratische staatsvorm hadden gekend. Uit het hele
boek blijkt dat de democratische staatsvorm, al is hij tot nog toe nergens tot zijn
volle uitbloei kunnen komen, toch de meest humane en ook de meest verstandige
is.
M. Dierickx

Geschiedenis
Fritz Fischer
Weltmacht oder Niedergang
Deutschlands im ersten Weltkrieg
(Hamburger Studiën zur neueren Geschichte. Band I). Europaische
Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 1965, 119 pp., D.M. 9.-.
In 1961 publiceerde Fritz Fischer zijn Griff nach der Weltmacht, Die Kriegszielpolitik
des kaiserlichen Deutschands 1914/1918. Dit boek lokte een geweldige polemiek
uit en niemand minder dan de grootmeester der Duitse politieke geschiedenis,
Gerhard Rit-ter, viel het heftig aan. Ook op het vijfjaarlijks internationaal congres
van de geschiedkundige wetenschappen te Wenen, vorige zomer, werd het in een
bewogen sessie uitvoerig besproken (zie Streven, nov. 1965, p. 135). In deze
paperback neemt Fischer stelling eerst tegenover de door Zechin en Ritter
uitgebrachte kritiek op zijn methode, en dan veel uitvoeriger betreffende zeven
zakelijke thesen, die de hele oorlog van 1914-1918 bestrijken. Bij het lezen is men
geneigd Fischer op heel wat punten gelijk te geven, maar zijn hartstochtelijke stijl
wekt argwaan. Waarom van Ritters middelen schrijven: ‘Sie reichen von der
offensichtlichten Falschung bis zur tendenziösen Umdeutung’ (p. 25)? Fischers
publikaties tonen echter duidelijk aan dat Duitsland in 1914 bepaald naar
gebiedsuitbreiding en naar een economische suprematie op het Europese vasteland
streefde.
M. Dierickx

G. Weiter
Geschiedenis van Rusland
(Reeks: Camera). Desclée de Brouwer, Brugge, 1966, 448 pp., ing. 150
F.
Een mooi boek! Rusland blijft ons allen boeien: het onmetelijke land met zijn snel
groeiende bevolking en zijn onuitputtelijke rijkdommen, dat onze tijdgenoten verbaast
door zijn successen in de ruimtevaart, en dat stilaan zijn bolsjevisme doet vergeten.
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In dit boek vestigt de auteur meer aandacht op de mens die Rusland bewonen, dan
op de talloze feiten, oorlogen, veroveringen en regimes. Hij tracht door te dringen
in de ziel van het Russische volk, en het zal niemand verbazen dat hij herhaaldelijk
Dostojevski citeert. De godsdienst van de Russen vóór het sovjet-regime typeert hij
als gedomineerd door het zondebesef, het gevoel, de naastenliefde, de trek naar
het eremitisme, de kinderlijke onderworpenheid en de minachting voor aardse
goederen; maar de Kerk zelf is er politiek, moreel en dogmatisch zwak, en al te zeer
van de tsaar afhankelijk. De auteur beschrijft prachtig Iwan de Verschrikkelijke, of
beter, de Geduchte. Aan Peter De Grote en aan Catherina II de Grote wijdt hij terecht
tientallen en mooie bladzijden. In de 19e eeuw komt de intelligentsia op; de
Westerlingen en de slavofielen zoeken moeizaam hun weg, tussen Oost en West.
Terwijl de periode vóór de oktoberrevolutie van 1917 met diepe kennis van het
Russische volk wordt beschreven, geven de honderd bladzijden over Sowjet-Rusland
onder Lenin, Stalin en Kroestsjow meer de buitenkant van de gebeurtenissen en
dringen niet door in de mystiek van het communisme, die miljoenen begeesterde.
Wij begrijpen niet waarom de auteur, die een zo sympathieke toon heeft in het hele
boek, zich verleiden laat om de Duitsers herhaaldelijk een lelijke veeg uit de pan te
geven. Enkele kaartjes, een tabel van de vorsten en een lijst van voornaamste
gebeurtenissen vergemakkelijken de lectuur, maar alle illustratie ontbreekt. Nog
eens wie dieper in de ziel van de Russische moejik met zijn massa-mentaliteit,
onderworpenheid en religiositeit door wil dringen, neme dit boek ter hand.
M. Dierickx
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Dr. Reginald de Schrijver
Jan van Brouchoven, graaf van Bergeyck 1644-1725. Een halve eeuw
staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa
(Verh. Kon. VI. Acad. Wet. Lett. Sch. Kunsten van België, Klasse d. Lett.,
jrg. XXVII, Nr. 57) Paleis der Academiën, Brussel, 1965, 528 pp., 8 pltn.,
ing. F. 1000.
Onder de Zuidnederlandse staatslieden van de nieuwe tijd lijkt Jan van Brouchoven,
graaf van Bergeyck, de voornaamste. De jonge auteur heeft aan deze lijvige,
door-wrochte en vlot geschreven biografie meer dan tien jaren gewerkt. Na een
geduldig lezen van bestaande studiën en bronnenpu-blikaties over Bergeyck en zijn
tijd, heeft hij onze kijk op deze staatsman slechts grondig kunnen vernieuwen door
een langdurig onderzoek van de archieven van Brussel en Simancas (Spanje), en
ook van München, Vincennes, Madrid, Parijs, enz. Jan van Brouchoven, zoon van
de graaf van Bergeyck en van Helène Fourment, de weduwe van Rubens, was eerst
twintig jaar raadsheer en commies van financiën te Brussel, en speelde van 1688
tot 1714 een eersterangs rol. Als thesaurier-generaal en minister van
landsverdediging gedurende de Negenjarige Oorlog had hij, meer dan de
gouverneur-generaal Max Emmanuel van Beieren, de leiding van de Spaanse
Nederlanden in handen. Dan kon hij ook een eigen economische koers varen door
de oprichting van de Oostindische Compagnie en het uitvaardigen van het Eeuwig
Edict in 1699, die de Zuidnederlandse handel en nijverheid op moesten voeren; al
hadden deze hervormingspogingen geen succes, toch hebben meerdere historici
Bergeyck hierom de ‘Belgische Colbert’ genoemd. Met het begin van de Spaanse
Successieoorlog in 1701 en de oorlog in onze gewesten fungeert Bergeyck praktisch
als stadhouder der Zuidelijke Nederlanden. Na de nederlaag van Ramillies in 1706
wordt hij naar Spanje geroepen en speelt hij tot 1714, als Spaans minister en
diplomaat, een Europese rol. Het is niet gemakkelijk de persoonlijkheid van Bergeyck
te vatten en De Schrijver besteedt er dertig dichte bladzijden aan. Deze staatsman
had zeer grote talenten, zoals Lodewijk XIV en zovele anderen getuigden, maar hij
wisselde wel eens van kamp; ten slotte bleef hij Spanje en de Spaanse vorsten
trouw, of beter hij bleef zichzelf trouw, met een zelfvertrouwen dat hem tot despotisme
verleidde. Deze supe-rieure biografie van een te weinig gekend groot Zuidnederlands
staatsman in een uiterst bewogen tijd zouden wij in de handen van velen wensen,
ware het niet dat de Kon. Vlaamse Academie een onzinnig hoge prijs voor het werk
vraagt.
M. Dierickx

L.J. Macfarlane
The British Communist Party
Its origin and development until 1929
Uitg. MacGibbon and Kee, London, 1963, 63/-.
Het merkwaardige van de Britse communistische partij is, dat al haar grote mannen
op een of ander moment uit de partij getreden zijn. Wat er op dit moment nog over
is van de extreem linkse vleugel in Engeland is een handjevol partijmensen zonder
enige invloed en een ander deel dat reeds lang geleden een onderkomen gezocht
heeft bij de linkervleugel van de Labourpartij. Deze tragiek gaat terug op de eerste
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geschiedenis van de Britse communistische partij, die haar dieptepunt bereikte op
het eind van de twintiger jaren. Met een verbazingwekkende kennis van zaken
(verbazingwekkend, omdat communisten nu eenmaal niet gewoon zijn hun vuile
was aan de buitenwereld te tonen) heeft dr. Macfarlane deze tragische geschiedenis
beschreven. Hij laat zien hoe de Britse partij werd samengesteld door verschillen
en rivaliteiten een hechte partij-eenheid verhin-derden. Dat de Britse communisten
er toch in slaagden in het begin van de twintiger jaren een leidende positie te
verwerven - vooral bij de werklozen - kan dan ook alleen maar verwondering wekken.
De financiële afhankelijkheid van de Komintern, de breuk van Stalin met Trotsky en
het verbreken van de eenheid van de arbeidersklasse hebben de Britse communisten
echter lang-zaam maar zeker naar de afgrond van het non-existente gesleept. Dr.
Macfarlane heeft van deze op zich dorre stof een boeiend boek gemaakt, van belang
vooral daarom, omdat de neergang van de Britse communistische partij exemplarisch
is geweest voor het verval van de communistische partijen in alle Angelsaksische
landen en in Skandina-vië en Nederland. In laatstgenoemde landen konden de
communisten zich tijdens de Tweede Wereldoorlog enigszins rehabiliteren. In de
Angelsaksische landen bestond echter ook toen geen reden om in de illegaliteit te
gaan, zodat de rehabilitatie hier uitbleef, tot op de huidige dag.
J.P. Schuyf
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Georg Schurhammer S.J.
Die zeitgenössischen Quellen zur Geschichte Portugiesisch-Asiens und
seiner Nachbarlander zur Zeit des Hl. Franz Xaver (1538-1552)
Orientalia
Xaveriana
Varia. I: Anhange, II: Besprechungen und Index
(Bibliotheca Instituti Historici S.J., vol. XX-XXIII) Institutum Historicum
S.J., Rome, 1962-1965, XLVII-653, LXIII-815, XX-703 en XXIII-1055 pp.,
samen 132 bladzijden platen.
Vroeger bespraken wij hier de twee reeds verschenen van de drie ontworpen delen
van de biografie: Franz Xaver. Sein Leben und seine Zeit door Georg Schurhammer
(Streven, jan. 1956, p. 358 en juli 1964, p. 1011). Daar hebben wij voldoende
benadrukt dat de auteur sinds bijna een halve eeuw al zijn krachten heeft gewijd
aan het bestuderen van de grote missie-apostel Francisco de Xavier. Niet alleen
de zo pas vermelde biografie gaf de auteur uit, maar ook de brieven van Xaverius
heeft hij in twee dikke delen uitge-geven. Voor ons liggen nu vijf dikke banden met
alles wat de onvermoeibare Schurhammer in z'n lang leven over en rond Xaverius
heeft gepubliceerd. Eerst krijgen wij een volledig overzicht van hetgeen aan bronnen
bestaat over de geschiedenis van Portugees Azië ten tijde van Xaverius: aan de
eerste druk van 1932 wordt een volledige index en een supplement tot 1962
toegevoegd. In de tweede band, Orientalia, zijn alle artikelen opgenomen die de
auteur publiceerde over het Verre Oosten, en in een derde band, Xaveriana, zijn
artikelen die min of meer rechtstreeks Xaverius zelf behandelen. Ten slotte zijn er
nog twee banden Varia waarin aanvullende artikelen bij de twee vorige banden zijn
opgenomen en ook enkele artikelen over Amerikaanse missies en over heimat-kunde,
met ten slotte talrijke boekenrecensies van de hand van Schurhammer en een
volledige index op de banden II-IV. Vermelden wij nog dat in de verscheidene banden
samen 132 bladen illustraties voorkomen over Xaverius en al wat hem van dichtbij
of verre raken kan. Daarenboven zijn er algemene en bijzondere inleidingen, geleerde
voetnoten, opgaven van handschriftelijke en gedrukte bronnen, indices in
verschillende richtingen, en dit alles met een acribie die de vakhistoricus versteld
doet staan. Werkelijk, wij kennen geen persoon uit de hele geschiedenis wiens leven
zo grondig doorvorst is als de grote Xaverius. Wij hebben slechts één wens, dat de
nu meer dan tachtigjarige, maar steeds jonge Schurhammer de laatste band van
zijn Xaverius-biografie nog mag zien verschijnen.
M. Dierickx

H. Gerlach
Het proces tegen Oldenbarnevelt en de ‘Maximen in den Stoet’
Proefschrift.
Tjeenk-Willink, Haarlem, 1965, 708 pp., ingen. f 35,-.
Na de biografie van Oldenbarnevelt door Den Tex, nu een zowel juridische als
theologische en historische studie van het proces tegen Oldenbarnevelt, dat leidde
tot de executie van de machtige advocaat van Holland op 13 mei 1619. Op de
vooravond van zijn dood beweerde de grote Oldenbarnevelt dat hij veroordeelt werd
op grond van principes, of beter van ‘maximen in den staet’, die niet golden toen
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hijzelf het publieke ambt bekleedde. In hoever is dit juist? Met grote scherpte gaat
de auteur deze maximen na; zij handelen over ‘de religie’, d.w.z. zaken betreffende
de godsdienstige leer en discipline, over ‘de politie’ of bestuur van het land, waartoe
ook de rechtsbedeling behoorde, en tenslotte over het krijgsbeheer. Tegen de grief
van de Contra-Remonstranten als zou Oldenbarnevelt, door Arminius en andere
Remonstranten te beschermen, de grondslagen van de staat hebben ondergraven,
betoogde deze dat de godsdienst slechts één element is in de staat. Men weet dat
Oldenbarnevelt de soevereiniteit der zeven gewesten verdedigde, maar de Republiek
wenste te versterken door Holland een zekere centraliserende functie te geven,
terwijl de stadhouder Prins Maurits en zijn andere tegenstanders aan de
Staten-Generaal een grotere macht wilden toekennen, ook inzake rechtsbedeling:
door Oldenbarnevelt te doen arresteren schonden deze op grove wijzen het
vigerende rechtstelstel. Ten slotte meende Prins Maurits, als standhouder en
kapitein-generaal van Holland, dat Oldenbarnevelt hem in de krijgsvoering
tegenwerkte, ten onrechte. In dit lijvige werk, onderzoekt de auteur grondig de
standpunten van de aanklagers, waaronder Hugo de Groot, van de stadhouders
Maurits en Willem Lodewijk en van de Staten-Generaal, om daarna in een lang
slothoofdstuk de conclusies te trekken. Zijn oordeel is klaar: de tegenstanders van
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een der grootste staatslui van Nederland hebben, door hem ter dood te veroordelen,
zich aan een gerechtelijke moord schuldig gemaakt. Behalve een duidelijke
uiteenzetting van het hele proces, brengt ons deze studie tal van gegevens en
schakeringen over de verhouding kerk en staat, over het bestuur van de staat en
over de rechtspraak in die tijden. Werkelijk een studie van eerste rang.
M. Dierickx

T.A. van Biervliet
Het Stevenisme in Vlaanderen
(Davidsfonds, Keurreeks, 101). - Davidsfonds, Leuven, 1966, 248 pp.,
ing. F. 100, geb. F. 136 (leden: F. 50 en 68).
In Brabant ten zuiden en ten westen van Brussel, en te Gits in West-Vlaanderen
wonen een 400 à 500 Stevenisten. Dit zijn afstammelingen van ijverige katholieken
die gedurende het napoleontische regime, onder invloed van hun priesters, vooral
van Stevens, later vicaris-generaal van Namen, ten gevolge van de aanmatigingen
van Napoleon tegenover de Kerk, afgescheiden werden van de katholieke hiërarchie.
Zij vormen dus geen sekte. De auteur van dit boek toont ten overvloede de goede
trouw van deze mensen aan, en ook hun huidige zielenood. Het is geen zuiver
wetenschappelijk, ofschoon betrouwbaar, historisch werk, het is een pasto-reel
gericht boek, dat de wederopname van deze ‘kleine kudde’ in de katholieke Kerk
nastreeft. De katholieken vraagt het begrip voor deze mensen, terwijl het de
Stevenisten historisch aantoont hoe zij van de Kerk vervreemdden, en hoe nu hun
plaats terug in de Katholieke Kerk is, vooral sinds Pius XII hun een eigen bisschop,
Mgr. Morel, schonk die voor hun zielzorg instaat.
M. Dierickx

La Vie et la Règle de Saint Benoit par Saint Grêgoire et Saint Benoit
Traduction de Mère Elisabeth de Solms (Coll.: La Croix de St. Pierre).
Desclée de Brouwer, 1965, 326 pp., geb. 150 F.
Toen Paus Paulus VI op 24 oktober 1964 de pas herbouwde basiliek van Monte
Cassino inwijdde, riep hij Sint-Benedictus plechtig uit tot ‘patroon van Europa’. Dit
in een zuiver geestelijke zin. Om ons te herbronnen in de geest die Europa maakte
tot wat het in zijn mooie aspecten is, kunnen wij niet beter doen dan het leven zelf
van deze ‘vader van Europa’ door paus Gregorius, en de regel van het
monnikenleven door hemzelf te lezen en te mediteren. De uitzonderlijk mooie
vertaling van de hand van Moeder Elisabeth van Solms doet de tekst werkelijk
herleven. Niet alleen geeft Dom Claude Jean-Nesmy een verhelderende inleiding,
maar de vele noten met commentaren van Dom Ildefons Herwegen doen ons
gemakkelijker in deze vroeg-middeleeuwse teksten indringen. Wie zich ‘une ame
d'ancêtre’ kan vormen, en nog zin heeft voor wonderen en voor geestelijke diepte,
leze deze documenten uit de 6e eeuw, en hij zal er zelf rijker door worden.
M. Dierickx
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Literatuur
Muriel Spark
De vrijgezellen
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1966, 221 pp., f 1.95.
Het is prettig, dat een boek van Muriel Spark - door velen hogelijk bewonderd, door
anderen met een meer kritische blik bekeken (cf. Streven, 1963, pp.385-387) - in
een pocketuitgave toegankelijk is. Buiten de gewone, spitse typering van haar figuren
heeft zij in dit boek op zeer kundige wijze een intrige geweven, waardoor het naast
vermakelijke ook spannende lectuur is.
R.S.

C. Virgil Gheorghiu
De onsterfelijken van Agapia
Uitg. Pax, Den Haag, 1966, 292 pp., f 11.90.
Dit verhaal van een moord in een rustig Roemeens dorp ademt de sfeer der oude
Russen: bespiegelend, fatalistisch, begaan met het onafwendbare lijden van de
simpele boer en opstandig tegen de willekeur der ‘satrapen’. Het doet bij Gheorghiu
niet helemaal echt aan, hij mijmert er teveel zelf doorheen, hij breekt de sfeer door
in een sneeuwverhaal met sleden ineens een vergelijking met een auto in te voegen
en vooral, door het boek de constructie van een detec-tivestory te geven. Daardoor
wordt het geheel een aardig verhaal, meer niet, terwijl het zoveel meer had kunnen
zijn.
G. Adriaansen
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L. Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan
Bacchus en Christus
Twee lofzangen van Daniël Heinsius
(Reeks Zwolse drukken en herdrukken voor de Mij der Ned. Letterkunde
nr. 53). Tjeenk Wülink, Zwolle, 1965, 350 pp., f 23.50.
Al worden op de titelpagina van deze uitgave drie namen opgegeven waarvan de
dragers samengewerkt hebben bij de herdruk van bovengenoemde gedichten, toch
lijkt de zwaarste last getorst te zijn door de heer Warners, aan wie - naast zijn
medewerkers - zeker een extra woord van waardering mag en moet geschonken
worden. Het was geen lichte taak deze twee dichtwerken van Heinsius voor een
nieuwe druk gereed te maken. Door een gelukkige samenwerking ligt thans een
uitgave voor ons die alleszins geslaagd mag genoemd worden. Staat de lezer in
het begin wat onwennig voor deze zeventiende-eeuwse gedichten, geheel volgens
renaissancistisch patroon gecomponeerd én gesierd, al spoedig blijkt, ondanks de
uiterlijke en ‘geleerde’ rompslomp, de oude dichter waarlijk poëet te zijn die de lezer
(hoorder) dra in zijn ban heeft. Over de publika-ties van Heinsius en Scriverius wordt
in de inleiding het nodige vermeld, waarna bijzonder de aandacht van de schrijver
uitgaat naar Scriverius' voorwoord bij Heinsius' dichtwerk. Een ‘voorwoord’ dat de
auteur dezer heruitgave bestempelt als een werkstuk dat ‘als een programma van
de nationale renaissance’ zou kunnen worden beschouwd. Met name de tweede
opdracht in dichtvorm (de eerste is in proza gesteld) van Scriverius wordt uitvoerig
en aandachtig onder de loep genomen. Een interessant hoofdstuk. Tot beter begrip
van Heinsius' twee hymnen wordt in twee hoofdstukken een brede beschouwing
aan de Bacchus- en Christushymne gewijd. Zeer helder en inderdaad ‘tot beter
begrip’ voerend zijn deze bladzijden: gave vrucht van een diepe bestudering en
inleving van Heinsius' poëmen. Achter deze uiteenzetting zijn de beide gedichten
met de commentaren van Scriverius en de nodige woordverklaringen en
ophelderingen (van de hand van dr. Zwaan), met de gravures van Jacob Matham
(1571-1631) afgedrukt. Het werk wordt besloten met systematische regis-ters van
Griekse en Romeinse schrijvers met betrekking tot de Bacchushymne; van het Oude
en Nieuwe Testament en oudchristelijke Griekse en Latijnse auteurs in verband met
de Christushymne. Blijkbaar voor het gemak van de lezer verwijst de schrijver wat
de oudchristelijke auteurs aangaat naar de Patrologie van Migne. Een bijzondere
vermelding verdient het streven van de schrijver zijn werk ‘leesbaar’ te houden ook
voor ‘leken in het vak’. Hierin is hij zeker geslaagd. Een zeer goede bijdrage tot de
kennis van de zeventiende-eeuwse renaissancistische letterkunde in ons land heeft
deze samenwerking opgeleverd.
Joh. Heesterbeek

Peter Matthiessen
At play in the fields of the Lord
Heinemann, London, 1966, 370 pp., 30/-.
Men zou deze lijvige roman, die uitgegroeid is tot een epos van de onoverwinnelijke
jungle van het Amazone-gebied, het relaas kunnen noemen van de strijd van de
mens tegen de natuur, met zijn godsopvatting als inzet. De hoofdpersoon is eigenlijk
de Noordamerikaanse halfbloed indiaan Moon, avonturier, die, teleurgesteld door
'n discriminerende reactie op de universiteit, vol heimwee naar de oude roem der
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indianen, in alle avonturen uiteindelijk op zoek is naar eerlijkheid en echtheid. Hem
plaatst de schr. tegenover een tweetal zendelingen met hun vrouwen, tegenover
een katholiek priester en tegenover de corrupte gezagsdrager Guzman. De ene
zendeling, een succesvol student en atleet op de universiteit, gaat om te strijden
voor het godsrijk naar het Amazone-gebied, maar blijkt in de strijd tegen corruptie,
primitiviteit en vooral het isolement, er eigen-lijk niets van te begrijpen en op
beslissende momenten te falen door zijn starheid. De ander, overal mislukt door
zijn gebrek aan savoir vivre, begint de diepste kern van zijn geloof te bevroeden,
als hij in de jungle zijn zoontje verliest, zijn vrouw hysterisch ziet worden en ervaart,
dat hun werk voor de vijandige indianen alleen maar ergerlijk is. De grote katalysator
van het godsgeloof blijkt in dit boek de natuur te zijn, de ondoordringbaarheid van
de savannah, welke de auteur uit eigen ervaring kent van zijn tochten als
natuuronderzoeker. Wanneer alle traditionele schema's en hulpmiddelen wegvallen,
blijkt het werk van de mens op de velden van de Heer slechts ‘kinderspel’ te zijn.
De natuur, genomen in 'n bredere zin, met de primitieve gewoontes en bijgelovigheid
der indianen, is hier niet een literaire opluistering, maar een werkelijke macht, die
de christen hulpeloos maakt en hem terugwerpt op zichzelf, zonder enige
mogelijkheid van ontsnapping. Ook de indiaan Moon laat zich eerst door een
primitieve stam als een godheid beschouwen om op die manier het in zijn ogen
‘onechte’ gedoe der christenen tegen te werken maar wordt tenslotte in de
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meest letterlijke zin van het woord op zichzelf aangewezen in de eenzaamheid van
de jungle, ontdekt daar de meest wezenlijke trek van de mens, het bewustzijn van
zijn bestaan. Een mooi boek, waarvan het motto de diepte reeds doet beseffen: ‘De
weg naar God voert niet terug naar de wolf of naar het kind, maar steeds verder de
zonde in, steeds verder het leven van de mens in’.
G. Adriaansen

Mathematik und Dichtung
Versuche zur Frage einer exakten Literatur-wissenschaft. Hrg. H. Kreuzer
und R. Gungenhauser. Nymphenburger Verlagshandlung, München,
1965, (sammlung dialog bd. 3), 351 pp., D.M. 17.80.
Deze bundel (medewerkers: linguïsten, ma-thematici, fysici, filosofen, psychologen
en literatuurwetenschappers) wil een overzicht geven van de toenadering tussen
de exacte en de humanistische wetenschap, inzicht en informatie geven aan de
algemeen-geïnteresseerde en niet alleen de ingewijde kenner. De diverse disciplines
leveren reeds een indrukwekkend aantal analyses op, maar voorlopig dringt men
nog niet veel verder door tot de kern van het verschijnsel literatuur. Statistiek,
stijltypologie, metriek en dgl. leiden reeds tot geldige resultaten en gewijzigde
inzichten (af te lezen uit de bijdragen van o.m. R. Jakobson, F. Schmidt, J. Levy, L.
Dobevel, M. Bense), maar de veronachtzaming van bijvoorbeeld een diachronische
stilistiek werpt meer vragen op dan momenteel reeds beantwoord kunnen worden.
Deze skepsis wil er slechts op wijzen dat een aantal fundamentele en vorm-eigen
aspecten voorlopig nog niet via mathematische procédés kunnen worden verklaard.
C. Tindemans

Werner Weber
Tagebuch eines Lesers
Walter Verlag, Olten, 1965, 348 pp., D.M. 19.
In deze imponerende bundel heeft de feuilleton-redacteur van de Neue Zürcher
Zeitung een enorme verscheidenheid van eigen bijdragen verzameld, evenzovele
briljante voorbeelden van zijn geïnspireerde activiteit. De opstellen liggen verspreid
over een aantal rubrieken: principiële houding t.o.v. het verschijnsel literatuur,
algemene vragen over de verhouding tussen schrijver en lezer, interpretaties van
lyriek (van Lenau tot Enzensberger), vertellers der 19e eeuw (Gotthelf, Keiler,
Tolstoj), herinneringen (aan H. Hesse, E. Ginsberg, F. Lion), vrouwelijke auteurs
(R. Ullmann, N. Sachs, I. Bachmann, I. Aichinger), modern proza (van M. Frisch tot
P. Bichsel), kenmerken der Zwitserse literatuur en internationale blikvangers (van
Shakespeare tot Sartre). Hoe heterogeen de selectie ook kan aandoen, op geen
enkel ogenblik geeft S. toe aan loslippigheid of woordenkramerij; literatuur is voor
hem een belevenis en over deze persoonlijke uitdaging brengt hij rapport uit. De
kern van iedere bijdrage is de eigen waarheid: de functie van de criticus bestaat er
niet in, op grond van wat voor geldige argumenten ook, af te wijzen of aan te prijzen,
maar te getuigen van een autonome waarheid die uit de lectuur is ontstaan. Dit
verhindert niet dat iedere auteur grondig en objectief wordt nagegaan, al blijft
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uiteraard aan het slot alleen een reusachtige zelfkennis van de mens Weber over
als het werkelijk essentiële element waarop deze literatuur zich kan handhaven.
C. Tindemans

Toneel
Hesketh Pearson
Bernard Show. Das Leben.
Der Mensch
Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, Tübingen, 1965, 584 pp., 8
ill., D.M. 34.50.
Deze indrukwekkende biografie (originele Engelse uitgave in 1961) laat waarschijnlijk
geen enkel hiaat bestaan in het zo lange leven van de Ierse auteur. In bijna 600
klein bedrukte pagina's worden strikt methodisch het leven van Shaw, zijn evolutie,
zijn groei, zijn al- en eenzijdigheid, zijn openheid en geborneerdheid, zijn
vormelijkheid en vormeloosheid beschreven. Behalve literaire, theaterhistorische
en maatschappelijke volledigheid, blijft toch het indrukwekkende avontuur van het
mensenleven op de voorgrond staan; Shaw blijft een subject met zijn vele
tegenspraken en Prinzipienreiterei, zijn dwars-koppige eigenzinnigheid en zijn
overgevoelig hart. Bij de thans wel evidente Shaw-renais-sance op het internationale
theater verschaft dit werk antwoord op de beslissende vraag wat Shaw ons ook
vandaag nog aan te bieden heeft, hoe en waarom.
C. Tindemans
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Stanislaw Witkiewicz
Das Wasserhuhn. Narr und Nonne
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965, (bibl. suhrk. bd. 163), 113 pp., D.M.
5.80.
Deze twee toneelstukken van de Poolse auteur (1885-1939) zijn uitermate revelatief.
Niet denkbaar zonder het Duitse expressionisme, onthullen deze drama's een
wanhopig a-illusionisme, dat opvallend pre-Beckettiaan-se accenten aanslaat. De
handeling als zodanig is ergens nog wel causaal verantwoord en psychologisch
verklaard, maar de structuur bestaat niet meer uit geregulariseerde logica en de
dramatische zin beperkt zich tot strikte sceniek. Tegenover de automatisering van
de massa plaatst deze humanist alleen nog het creatieve gebaar van de autonome
kunstenaar, dat echter niet gesublimeerd raakt in een ethisch-zinvolle opvatting. De
twee stukken lopen dan ook uit op het absolute niets, de geestelijke leegte, weliswaar
vooral onder de druk van het naderende nazisme (dat S. tot zelfmoord bracht), maar
ook in functie van een overtuiging die na 1945 meer algemeen is geworden. Deze
actualiteit verleent de drama's een gave waarde die minder een toevallig pessimist
dan een strekking in het menselijke denken van deze eeuw karakteriseert.
C. Tindemans

Denis Bablet
Edward Gordon Craig
(Collection theater werkbücher bd. 5). Kie-penheuer und Witsch, Köln,
1965, 263 pp., D.M. 19.80.
Deze monografie (originele Franse uitgave in 1962) over de Britse
0

regisseur-decorontwerper E. Gordon Craig ( 1872), een der meest invloedrijke
mensen in de evolutie van het theater tussen 1900 en 1920, is een nuchtere
recapitulatie van een moeizaam zoeken naar de eigen weg van een visionair artiest.
Met ontelbare details, hier voor het eerst toegankelijk, reconstrueert S.
minutieus-chro-nologisch het groeien en verspreiden van Craigs theorie en praktijk
waarbij echter een grondiger studie van de definitieve balans uitblijft. De historicus
is blijkbaar teruggeschrokken voor een evaluatie van streven en bereiken, wat
precies voor deze omstreden figuur, in wie megalomanie, publiciteitsma-nie en
avantgardisme zo moeilijk uit elkaar te houden zijn, een geboden opdracht dient te
zijn.
C. Tindemans

Sheila Huftel
Arthur Miller: The Burning Glass
W.H. Allen, London, 1965, 256 pp., 30/-.
Grondig wil deze studie wel zijn en daarom wordt ieder detail van A. Millers privéen publieke leven nauwkeurig afgeklopt, maar S. komt niet veel verder dan tot
verrassende algemeenheden. Het bewustzijnsproces van een sociaal geëngageerd
auteur zou m.i. meer analyse verdienen en wettigen dan het keurige navertellen
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van een aantal stukken plus het (oppervlakkige) onthaal ervan. Over de politieke
evolutie van Miller is S. stukken degelijker maar de weerslag hiervan op zijn oeuvre
wordt nauwelijks aangeraakt. Voor externe informatie is deze studie een
onuitputtelijke bron; interpretatorisch is het één constante teleurstelling.
C. Tindemans

Bertolt Brecht
Ueber Klassiker
Ausgewahlt von S. Unseld. Insel Verlag, Frankfurt, 1965, (sammlung
Insel 2), 146 pp., D.M. 6.-.
Hoe verleidelijk het samenbrengen van alle commentaren van Brecht op de grote
klassieken vooraf ook kan schijnen, het resultaat is niet onverdeeld positief. Brechts
houding is in dezen nooit constant gebleven en de relativiteit van zijn opeenvolgende
stellingnamen is in dit défilé niet meeberekend. Anderzijds bezorgen juist de
contradicties een apart smaakje aan het geheel, al vind ik toch dat - bij afwezigheid
van de begeleidende omstandigheden en intenties - het puzzlewerk voor de lezer
een te zware opgave blijft.
C. Tindemans

Gerhart Baumann
Arthur Schitzler. Die Welt von gestem eines Dichters von morgen
Athenaum Verlag, Frankfurt, 1965, 43 pp., D.M. 14.80.
Met een adembenemende rationaliteit plukt S. de Weense wereld omstreeks 1900
uit elkaar om er het fenomeen Schnitzler in te kunnen passen. S. ziet deze novellist
en romancier maar vooral toch toneelauteur als een helderziende die in de
nonchalante roes
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de voortekenen van desintegratie waarneemt en ongenadig beschrijft. Zo wordt
Schnitzler een behavioristisch analist die zich tot een optimistische resignatie bekent
welke S. in een reeks ethisch-pessimistische auteurs van vandaag terugvindt. Een
nogal controversiële visie.
C. Tindemans

Frank Wedekind
Der Marquis von Keith 120 pp.
Jacob Michael Reinhold Lenz
Der neue Menoza
96 pp.
Walter De Gruyter Verlag & Co., Berlin, 1965, (Komedia Bd. 8 und 9), elk
D.M. 9.
De tekst van F. Wedekinds Der Marquis von Keith (1900) wordt hier vakkundig (door
W. Hartwig) geannoteerd: ontstaan, genre, motievenanalyse en
repertoiregeschiedenis. Hetzelfde gebeurt (door W. Hinck) met R. Lenz' Der neue
Menoza (1773-1774). Beide uitgaven zijn modellen van moderne tekstkritiek vanuit
het theaterhistorische en thea-terkundige standpunt. Ook voor een breder publiek.
C. Tindemans

Heinz Kindermann
Fernöstliches Theater
Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1966, (Taschenausgabe Bd 353), 526
pp., D.M. 17.50.
Met een inleiding door de samensteller H. Kindermann (theaterprof te Wenen),
waarin de culturele functie van het theater in het Westen met die van het theater in
het Verre Oosten vergeleken wordt, ligt hier een synthese voor ons van 't Oosterse
theater, samengesteld door de beste experts. Behandeld worden het theater in Indië
(P. Thieme), Indonesië (E. Horsten), China (J. Huang-Hung), Korea (Won-si chung)
en Japan (B. Ortolani), telkens zowel historisch als actueel, zodat bijv. ook het
huidige doctrinaire theater in China of het moderne westers-beïn-vloede theater in
Japan aan bod komen. Documenten vullen de tekst aan en na ieder hoofdstuk volgt
een vrij uitvoerige bibliografie. Ons verwondert alleen dat de Vietnam-traditie niet
werd behandeld.
C. Tindemans

Kunst
Karl H. Wörner
Hedendaagse muziek in de Westerse wereld
Aula, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1966, 328 pp., f 3.90.
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Dit boek wil niet zozeer een geschiedenis van de hedendaagse componisten en
hun werken brengen als wel inzicht geven in het gecompliceerde verschijnsel dat
met de naam ‘moderne muziek’ wordt bestempeld. Schr. begint met een
verhelderende discussie van de problematiek van het beluisteren en waarderen van
deze muziek. Hij legt er de nadruk op dat de moderne muziek slechts toegankelijk
wordt na een totale omschakeling van het muzikale denken en dat alleen dan de
aversie verdwijnen kan die de meeste muziekliefhebbers én musici ten opzichte
van deze kunstuiting koesteren. Vervolgens laat de auteur in een historisch gericht
betoog zien dat ‘oude’ en ‘nieuwe’ muziek eigenlijk altijd naast en tegenover elkaar
hebben bestaan, en dat de huidige weerstand tegen de moderne muziek zijn
parallellen in de muziekgeschiedenis heeft. Na deze aanloop komen enkele
belangrijke hoofdstukken, waarin de grondbeginselen van de hedendaagse muziek
uiteengezet worden. Bij de bespreking van het twaalftoons-, het tonaliteits- en het
seriële principe is de stof zo moeilijk en veelomvattend, dat een tamelijk diepgaande
muziektheoretische kennis nodig is om het compacte betoog van de auteur werkelijk
te kunnen volgen. Veel toegankelijker zijn daarentegen de behandeling van de
chromatiek en de moderne ritmen, en van de elektronische muziek met zijn vele
technische en esthetische aspecten. Een bijzonder overzichtelijk en instructief
hoofdstuk is gewijd aan het muziektheater van de twintigste eeuw. Zowel de theorie
als de uitvoeringspraktijk van de verschillende soorten muziekdrama's komen hier
aan de orde. De auteur laat aan de hand van een bespreking van leven en werken
van enige bekende moderne componisten (Schönberg, Bartok, Strawinsky, Webern,
Milhaud en Hindemith) de relatie tussen de persoonlijkheidsstructuur en de
composities zien. Ten slotte wordt in een honderdtal bladzijden een overzicht
gegeven van de situatie in een zevental West-Europese lan-den. Hier vervalt de
schrijver voor het eerst, maar dan ook bij herhaling, in het euvel van het zonder
meer opsommen van namen,
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jaartallen en titels, waarbij hij zijn hoofddoel - inzicht kweken - nog al eens
voorbijschiet. Ook de geografische keuze is hier wat beperkt uitgevallen, de lezer
zou bijvoorbeeld stellig gebaat geweest zijn met een bespreking van het opmerkelijke
fenomeen van de moderne muziek in het communistische Polen. Deze kritiek doet
niets af aan het feit dat dr. Wörner een aantrekkelijk werk heeft geschreven, dat als
tamelijk diepgaande inleiding tot dit moeilijk toegankelijke gebied alleszins is aan
te bevelen.
E. Pieroen-Roodvoets

Dr. W.P. Theunissen
Op de heilige berg Athos
Servire, Den Haag, 1965, 142 pp., geb. f 17,50. Derde geheel herschreven
uitgave.
Dat Dr. Theunissen de beste kenner van de Athos in Nederland moet genoemd
worden, zal wel niet voor bestrijding vatbaar zijn. Hij schrijft er bovendien over niet
met de soms zo dorre belezenheid van de geleerde, maar met het aanstekelijke
enthousiasme dat een innig contact en een diepe beleving aan zijn uitgebreide
kennis en kunstzinnig aanvoelen hebben toegevoegd. Dit nieuwe, prachtig
geïllustreerde boek biedt een beschrijving van zijn zwerftochten uit de laatste jaren
over heel het schiereiland, en zelfs nog over die omspoelende zee om toch maar
alle verscholen en haast ontoegankelijke centra van dit zo merkwaardige
monnikenleven te kunnen bereiken. Wie de schrijver kent, weet dat hij geen enkele
gelegenheid, noch in het nasporen van de Athos-schatten, noch ook in het contact
treden met de levende getuigen en hun liturgisch geestelijk leven, ongebruikt laat!
Maar ook de schaduwplekken niet verzwijgt. Enfin een heerlijk boek! Een niet al te
deskundige lezer zal er goed aan doen eerst het een en ander uit het aanhangsel,
‘Wetenswaardig Allerlei’, te lezen om sommige termen en situaties beter te verstaan.
L. Rood

H.A. Enno van Gelder
Cultuurgeschiedenis van Nederland in vogelvlucht
Aula, Spectrum, Utrecht, 1965.
Schrijver behoort tot de coryfeeën der 20e-eeuwse geschiedschrijving van Nederland.
Hij weet veel, maar is geen veelweter; wel weet hij veel met zijn uitgebreide kennis
en inzicht te doen. Het blijkt nu weer uit dit Aula-boek. Alleen wie heel veel weet,
kan met zo weinig concrete gegevens een betrouwbaar en vlot leesbaar overzicht
geven van de Noord-Nederlandse cultuur door de eeuwen heen. Ofschoon de auteur
in vak-wetenschappelijke publicaties uitzonderlijke, soms met succes bestreden
stellingen heeft verdedigd, vertoont deze vogelvlucht geen opvallende slagen.
Vanzelfsprekend zal niet iedere historicus alles in dit werkje voor zijn rekening willen
nemen. Zo wil ondergetekende, om een onjuistheid te corrigeren, vaststellen, dat
de in 1853 opgerichte vijf bisdommen niet samen het aartsbisdom Utrecht vormden
(p. 190), en om een betwistbare term te signaleren, meedelen, dat hij nooit de tijd
der kerkvaders die van het ‘vóór-katholieke christendom’ (p. 83) zou willen noemen.
Van Gelders werkje is er niet minder prettig en nuttig om.
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J.A. Bornewasser

Heinz Brasch
Kyoto,
die Seele Japans
Urs Graf-Verlag, Olten, Lausanne, Freiburg I.Br., 1965, 208 pp., geïll.
De kunst en het natuurschoon van Japan is voor de westerse mens, die ermee in
contact komt, vaak zeer boeiend, maar door de exotische schoonheid is het niet
steeds gemakkelijk om alles volledig te kunnen waarderen. Men heeft daarvoor een
kundige gids nodig, die zich in de beide culturen, Oost en West, grondig heeft
ingeleefd. Heinz Brasch, zoon van een Duitse vader en Japanse moeder, is zo'n
gids. In zijn boek Kyoto brengt hij ons in contact met een buitengewoon boeiend
hoofdstuk uit de Japanse kuituur. Men heeft gezegd: Kyoto is de werkelijke gestalte
van Japan. Als men Kyoto niet kent, is het onmogelijk de Japanse cultuur en de
geest van Japan te verstaan. Daarom wordt ook dit boek als ondertitel meegegeven:
de ziel van Japan. In dit werk wordt vooral gesproken over plaatsen en kunstwerken
die in de cultuurgeschiedenis van Kyoto een belangrijke rol gespeeld hebben. De
Japanner heeft doorgaans meer interesse voor de cultuur van Europa en Amerika
dan omgekeerd; aldus een uitspraak van de burgemeester van Kyoto. Dit boek kan
dan een bijdrage leveren om deze lacune op te vullen. Het geeft vooreerst een
cultuur-historisch overzicht. Hierbij zijn verschillende gedichten opgenomen die
bijzonder het cultuur-historisch mo-ment belichten. De historische indeling ge-
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beurt in periodes die niet met onze bekende geschiedenisindeling samenvallen; dit
is ook een reden, dat het niet zo gemakkelijk is zich in de geschiedenis van Japan
te verplaatsen. Men moet zich er voor inspannen, maar deze arbeid loont de moeite!
Prachtige foto's van Japanse bouwwerken, schilder- en tekenkunst, en van de
natuur, maken dit werk tot een kostbaar bezit. Een uitvoerig register van Japanse
namen, in Japans - en Westers schrift, bewijst bovendien de degelijkheid van deze
uitgave. Dit werk is een prachtig monument in de serie ‘Statten des Geistes’.
C. de Groot

Varia
Wolfgang Kunkel
Geschiedenis van het Romeinse recht
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1965, 280 pp.
Een ‘leesbare’ inleiding op het Romeinse recht door iemand die uit ervaring met
beginnende studenten weet wat het voornaamste is en waar de moeilijkheden liggen,
alsook de aanknopingspunten met onze westerse rechtsopvattingen. Voorzien van
literatuuropgave en een register.
R.S.

C.A. van Peursen en S.L. Kwee e.a.
Wegwijs in de wetenschappen I
Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 126 pp., f 5.90.
Dit boekje, uitgegeven met medewerking van de Commissie voor het Studium
Generale van de Rijksuniversiteit te Leiden, is een experiment, ‘neerslag van werk
en gesprek van een groep jongere wetenschappelijke onderzoekers, die hun eigen
arbeid in kaart brengen, teneinde daarin de eigenaardigheid van het wetenschappelijk
bedrijf, maar ook de onderlinge samenhang van de wetenschappen en van
wetenschap en maatschappij, contouren te geven’. Men vindt er interessante
inleidingen in verschillende wetenschappen in, maar de vraag is, of de tekst niet
noodzakelijk vraagt om nader gesprek en informatie, zoals ze daaruit ook is
voortgekomen. Zoals ze er nu ligt, is ze soms te vaag of te schematisch.
R.S.

John Brophy
Fysionomie
Aula, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1966, 154 pp., f 2.25.
Het in 1962 verschenen The Human Face Reconsidered van de ervaren en breed
beslagen romancier Brophy werd door medica S.J.E. Pannekoek-Westenburg op
zeer soepele wijze vertaald. De speelse elementen in de oorspronkelijke tekst zijn
goeddeels behouden gebleven. Fysiognomie, wat letterlijk gelaatkunde betekent,
is in strikte zin de wetenschap of de kunst om uit de uitwendige verschijning van de
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mens zijn innerlijk op te maken. De auteur heeft zich aan deze begripsomschrijving
niet al te streng gehouden. Zijn grote belangstelling voor historische gegevens en
zijn kennis van psychologische vakliteratuur brachten hem ertoe evenveel over als
rondom het titelonderwerp bij elkaar te schrijven in een vloeiende en boeiende
compositie, die leerzaam en amusant is tegelijkertijd. Hij liet zijn gedachten gaan
over het vrouwelijk en het mannelijk gelaat, over schoonheid maar ook over lelijke
en aan fantasie ontsproten gezichten, over de tand des tijds en de dood, over het
heilige en het goddelijke, en tenslotte over de vraag: kunnen we een gezicht lezen?
waarbij hij de leerstelligheden van Lavater onttroonde. Men zou wensen dat dit
boekje ook nog geïllustreerd ware geweest, maar nodig is het niet om er toch van
te kunnen genieten.
J.J.C. Marlet

J.J. Mostard
Londen
1. City and inner boroughs of London
2. Westminster - outer boroughs of London - Londons greenbelt
(Geschiedenis op reis). Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 255 en 248
pp.
Uit een groot enthousiasme geboren, geeft deze gids heel veel wetenswaardigs uit
de geschiedenis van Londen en vertelt ook behartenswaardige zaken bijv. over de
huidige staatsinrichting. Het gevaar lijkt, dat men op den duur van de bomen het
bos niet meer ziet, dat er teveel te ongenuanceerd wordt gegeven. Ieder die Londen
kent, zal er toch met vreugde in lezen, al staan er soms storende drukfouten in.
R.S.
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Een strategie van de vrede?
Theorie en praktijk van de ordehandhaving
H.W. Tromp
De Amerikaanse minister van defensie McNamara heeft onlangs de aandacht
getrokken met een redevoering, die van heel wat breder visie getuigt dan tot nu toe
in bijvoorbeeld de Nederlandse kerkprovincie is aangetroffen. McNamara is nu ruim
vijf jaar minister. Zijn beleid is bekend. Wat hij heeft uitgericht met het militaire
apparaat zal misschien pas veel later naar verdienste kunnen worden geschat.
Welke invloed hij in deze jaren heeft gehad op de buitenlandse politiek van de
Verenigde Staten, kan men slechts vermoeden. Dat de Vietnamese oorlog
aanvankelijk ‘McNamara's war’ werd genoemd is veelzeggend. Hij is de man die
de Amerikaanse defensie zo heeft georganiseerd dat Rusland én China in één uur
vrijwel vernietigd kunnen worden, zonder dat ze daar iets tegen kunnen doen.
Hij is ook de man die nü vaststelt, dat veiligheid niet afhankelijk is van militaire
macht of destructiecapaciteit, maar in eerste instantie van het karakter van de
betrekkingen tussen staten. De minister van defensie van Amerika staat dus openlijk
te vertellen dat er geen defensiecapaciteit bestaat die uiteindelijk de vrede kan
verzekeren, maar dat het zaak is de relaties tussen elkaar vijandige mogendheden
te wijzigen. Dat is een betere ‘strategie van de vrede’ dan het eenzijdig af te dwingen
met de dreiging van het kernwapen (wat ook een vorm van gebruiken is!). Hij gaat
nog verder. Veiligheid is ontwikkeling (security is development); veiligheid voor
Amerika - of ieder ander - kan verkregen worden door onderontwikkelde gebieden
tot ontwikkeling te brengen. Het is niet het zoveelste pleidooi voor ontwikkelingshulp.
McNamara adstrueert zijn betoog met een overzicht van geweldplegingen op grote
schaal over de laatste acht jaar. Het Pentagon telt er 164. Maar één daarvan vond
plaats in de categorie ‘zeer rijke landen’ (inkomen per hoofd van de bevolking f
2500,- of meer, in de VS zelf is dat f 9500,-); er zijn 27 zeer rijke landen, die tesamen
57% van de rijkdom van de wereld bezitten, en slechts 25% van de wereldbevolking
herbergen. Van de 38 zeer arme landen - inkomen van minder dan f 350,- per
persoon per jaar - hebben er 32 geleden onder belangrijke conflicten.
Een citaat: ‘In het begin van 1958 waren 23 opstanden van langere duur aan de
gang in de gehele wereld; op 1 februari 1965 waren er 40. Het totaal
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aantal geweldplegingen is ieder jaar toegenomen; in 1958 waren het er 34, in 1965
1
waren er 58’ .
Dat er een verband bestaat tussen armoede en geweld is duidelijk. De strategie
van de vrede kan dan tweeërlei zijn; gewelddadig handhaven van de bestaande
orde, of verandering van de structuur. McNamara pleit impliciet voor het laatste.
Want ontwikkeling betekent uiteindelijk verandering van de bestaande orde. Wanneer
het tenminste niet gaat om ontwikkelingshulp die de tegenstel-lingen vergroot - de
rijken rijker maakt en de armen hun armoede doet beseffen. McNamara zegt nóg
méér. Met instemming citeert hij Lester Pearson, waar die er met trots op wijst dat
Canadese troepen aan alle vredeshandhavende acties van de Verenigde Naties
hebben deelgenomen. Tenslotte suggereert McNamara een algemene dienstplicht
voor instellingen als het leger, het vredes-korps, voor ontwikkelingswerk. Er staat
veel tussen de regels. Maar wat er op de regels staat, is al voldoende om te spreken
van een ‘strategie van de vrede’.
Ruin een jaar geleden, belegde het Thijmgenootschap een soort landdag - zo heet
het bij Adelbert, en daarom zal Thijm het wel jaarvergadering noemen. Het thema
was ‘De Strategie van de Vrede’, en de praeadviezen logen er niet om. Het katholieke
denken over oorlogs- en vredesproblemen in Nederland werd in deze voorstudies
op representatieve wijze weerspiegeld, - dat zal tenminste wel de bedoeling zijn
geweest. Het viel niet mee. Dat je ook vrede kunt stichten door de tegenstander
met een eind hout de hersens in te slaan of hem de hongerdood te laten sterven
bleek een voor sommigen nog heel aanvaardbare strategie, al werd dat in iets
abstracter termen gesteld. (Trouwens, onlangs wist de Volkskrant te melden dat
kardinaal Spellman persoonlijk naar Vietnam was gegaan om te kijken ‘wat onze
jongens voor de vrede deden’. Hij weet het nu: oorlogvoeren).
In de Annalen van het Thijmgenootschap zijn onlangs een deel van de toen
uitgebrachte praeadviezen gepubliceerd:
1. Prof. Dr. Ir. F. Ph. A. Teilegen - De eenheid van de Christenen en de vrede op
aarde;
2. Prof. Mr. F.J.F.M. Duynstee - De oorlog naar het volkenrecht na onze tijd;
3. J.J. Krijnen, arts - De medische aspecten van de ABC oorlog;
4. Dr. M.W.J.M. Broekmeijer - De taak van de krijgsmacht als middel voor het
afdwingen van vrede;
5. Prof. Dr. A.F.M.F. Manning - Het probleem van de vrede in deze eeuw2.

1

2

Volledige tekst van McNamara's rede in Kernvraag jrg. 2 n. 3, juli 1966. Kernvraag wordt
samengesteld door een voornamelijk uit militairen bestaande werkgroep onder auspiciën van
het Militair Pastoraal Centrum (Parkweg 303, Voorburg). Het is verkrijgbaar op aanvraag bij
Majoor Aalmoezenier A.J. Blocks, SROKI, Ermelo. Engelse tekst onder de titel Secu-rity in
the contemporary world in het Department of State Bulletin, vol. LIV, No. 1406, 6 juni 1966,
(pp. 874-881).
Annalen van het Thijmgenootschap, jaargang LIV, Aflevering I, mei 1966.
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Voorts is verschenen het praeadvies van de Nijmeegse socioloog Prof. Dr. J.M.G.
Thurlings ‘Over Oorlogszaken’; dat is te vinden in de Sociologische Gids van dec.
1965. Er ontbreken dus nog de bijdragen van de econoom (Prof. Thurlings uit
Wageningen), de theoloog (Dr. Arntz O.P.), en de psycholoog (drs. H.J.G. van
Kempen) evenals het verslag van een pedagogische werkgroep. Het
Thijmgenootschap heeft er geen jachtwerk van gemaakt; de volgende editie van de
Annalen zal nog ongeveer vier maanden op zich laten wachten. Dat is jammer, want
er is wel het een en ander gezegd op die jaarvergadering dat de moeite waard is
en dat vraagt om nadere overdenking, uitwerking en bespreking. Al moet ik bekennen
dat ik enigszins argwanend sta tegenover de gevolgde procedure. Zo krijg ik als lid
van het Thijmgenootschap notabene, na ruim een jaar inzage in het praeadvies van
de hoogleraar Duynstee, dat hij geacht wordt te hebben vervaardigd voor een
vergadering op 29 mei 1965. Een stuk dat de Annalen vanaf blz. 15 tot en met 67
in beslag neemt, en dat bij mijn weten niemand van de leden eerder onder ogen
heeft gehad dan ruim een jaar nadat het ter bespreking zou zijn voorgelegd. In de
juridische afdeling is destijds overigens wel driftig van leer getrokken - zij het in de
bezadigde taal geschoolde juristen eigen - maar op basis van de 11 stellingen die
Prof. Duynstee wél tevoren had vrijgegeven. Ik herinner me dat duidelijk, want lang
nadat de andere secties hun besprekingen vredelievend hadden beëindigd, waren
de rechtsgeleerden nog met verhitte koppen bijeen. De ‘Gedachtenwisseling’ (blz.
72-80, zéér kleine letter) geeft daarvan bij nauwkeurige lezing een nog onmiskenbare
weerslag. De interveniënten, aangevoerd door de hoogleraren Pompe en Stuyt,
lieten weinig heel van de opvattingen neergelegd in het praeadvies. Wie nu een
jaar achteraf een stuk van ruim vijftig pagina's in zijn maag krijgt gesplitst, kan zich
moeilijk aan de indruk onttrekken dat de inleider zijn taak destijds wel wat te licht
heeft opgevat en zijn huiswerk achteraf heeft gemaakt. Ik signaleer met dezelfde
bevreemding dat in deze Annalen de voordracht van de commodore (thans
generaal-majoor) Dr. M.W.J.M. Broekmeijer nauwelijks drie pagina's in beslag neemt,
terwijl hij er destijds ruim een uur voor nodig had om zijn rede in de Algemene
Vergadering af te steken. Het geeft te denken; de wijsheid begint waar de
verwondering ophoudt.
De begrippen ‘oorlog’ en ‘vrede’ hebben tot voor kort een nogal duidelijk omschreven
betekenis gehad. Zeker het begrip ‘oorlog’; daaronder werd vrijwel altijd de
gewelddadige beslechting van een conflict tussen staten door die staten zelf verstaan.
Een definitie van het begrip ‘vrede’ was wat moeilijker. Als tegenstelling tot oorlog
betekende het de afwezigheid van geweldgebruik. Maar met de invoering van termen
als ‘koude oorlog’ en ‘gewapende vrede’ werd het allemaal al wat mistiger, al was
nog wel duidelijk dat het ging om conflicten tussen samenlevingen die als staat
waren georganiseerd en erkend. De totale verduistering treedt eigenlijk pas goed
in, wanneer het aantal opstanden, revoluties, onlusten en interne geweldplegingen
het aantal officiële oorlogen duidelijk gaat overtreffen. McNamara merkt in zijn al
geciteerde rede terloops op, dat er na 1945 geen enkele oorlogsverklaring heeft
plaatsgevonden; welke
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illusionist zou op grond daarvan durven beweren dat er 20 jaar vrede is geweest?
Integendeel - er is een toename van geweldgebruik op grote schaal aanwijsbaar
(zie citaat McNamara op blz. 2).
Wie dan over een ‘strategie van de vrede’ praat, dient vooreerst zijn
begrippenapparaat duidelijk te maken. De inleiders op de jaarvergadering van het
Thijm-genootschap hebben over het algemeen voor de inhoudsverandering van het
begrip ‘oorlog’ weinig aandacht getoond. Oorlog blijft voor hen een conflict tussen
staten waarin geweld wordt gebruikt, en een strategie van de vrede moet gericht
zijn op het voorkómen daarvan. Het is een visie die niet alleen van een zekere
beperktheid getuigt, maar die bovendien georiënteerd is op de steeds minder
belangrijke delen van het spectrum van geweldgebruik. Oorlog tussen staten wordt
steeds minder relevant, en ook steeds minder waarschijnlijk. Oorlog tussen groepen
binnen dezelfde staat is misschien thans het belangrijkste probleem voor een
‘strategie van de vrede’. Binnenlandse geweldpleging, opstanden, relletjes,
betogingen behoren niet bepaald tot het gebruikelijke levenspatroon van de lage
landen aan de zee. Ik wil niet zeggen, dat de onlusten in Leuven rond de Universiteit
en de openlijke rebellie tegen het ‘gezag’ in Amsterdam door mij met vreugde zijn
begroet. Maar dat het fenomeen van de binnen-landse geweldpleging daardoor
meer in de belangstelling is gekomen, ook van anderen dan polemologen, staat wel
vast.
Het is interessant, Thurlings' bijdrage na te lezen in het licht van de juni-onlusten in
Amsterdam. Thurlings heeft een zestal factoren opgesomd die naar zijn mening in
de huidige situatie mogelijke oorlogsfactoren zouden kunnen zijn. Ook bij hem wordt
oorlog nog impliciet gedefinieerd als een gewelddadig conflict tussen staten; vandaar
dat de geografische, economische, ideologische en structurele factoren die hij
bespreekt, niet worden geanalyseerd als factor voor het ontstaan van interne
onlusten. Maar hij noemt ook de demografische situatie als mogelijke oorlogsoorzaak,
en wijdt daarbij een uitvoerige verhandeling aan de ideeën van Gaston Bouthoul.
Bouthoul ziet in oorlog een van de meest constante sociale verschijnselen; het
is een volstrekt algemene sociale institutie. Dus heeft oorlog ook een sociale functie,
en wel die van een ‘relaxation démografique’, van een demografische ontspanning.
Het evenwicht tussen bevolkingsgroei en economische produktie wordt erdoor
hersteld. Dit toch al hypothetische betoog draait Bouthoul vervolgens even om: niet
alleen heeft oorlog de functie het bevolkingsoverschot te annihileren, het is ook zo
dat een bevolkingsoverschot tot oorlog leidt. Want dat bevolkingsoverschot - aldus
nog steeds Bouthoul - is per definitie een overschot van mensen die voor de taken
van de economie niét onmisbaar zijn. De overcomplete jonge mannen zijn geneigd
tot bellicositeit, tot vernielzucht; zij vormen een verstorende kracht, die wellicht kan
worden gekanaliseerd in de richting van de burgeroorlog, een kruistocht, emigratie
of oorlog tegen een buitenlandse mogenheid. Het is daarbij niet zo dat de leiders
van de staat naar believen kunnen putten uit het bevolkingsoverschot voor het
realiseren van politieke doeleinden. Integendeel, zij worden erdoor onder druk gezet.
Oorlog
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kan dus ontstaan - tenminste volgens Bouthoul - als poging tot ontlading van de
interne onrust die het gevolg is van overbevolking.
Dat Nederland overbevolkt is, zal wel niemand durven betwijfelen; dat er interne
onrust is ontstaan, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is, valt evenmin te
ontkennen. Ook de meer specifieke definitie van Bouthoul inzake overbevolking
gaat op; kennelijk is er een teveel aan vrije tijd, die door economische of andere
nuttige werkzaamheden niet behoeft te worden gevuld (de import van buitenlandse
gastarbeiders doet daar weinig aan af). Welnu, de anamnese wijst duidelijk in de
richting van agressie: gaat Nederland de wereldvrede verstoren?
Bouthouls speculaties, die dateren uit de veertiger jaren, geven een duidelijk
voorbeeld van wat nog juist géén wetenschap is. Het is getheoretiseer in de ruimte.
De vriendelijke wijze waarop Thurlings na een weergave van Bouthouls theorieën
er de vloer mee aanveegt, maakt wel duidelijk wat hij ervan denkt:.... ‘hier levert
Bouthoul althans enkele argumenten’.... ‘Cijfers blijven achterwege, en de
tegenproef.... ontbreekt’.... ‘Wij worden dus verondersteld hem op zijn woord te
geloven....’.
Om wetenschap te bedrijven is het niet voldoende enkele min of meer intelligente
theorieën te formuleren die een verklaring lijken te geven van waargenomen
verschijnselen. Wetenschap wordt het pas, wanneer de theorie op de pijnbank van
het empirische onderzoek is gelegd, en dat liefst niet één keer. Te vaak wordt voor
wetenschappelijk verworven kennis versleten, wat niet meer is dan een verzameling
hypothesen die op gezaghebbende toon worden geproclameerd - of, wat erger is,
waaraan om politieke redenen gezag wordt toegekend.
Er is nóg een citaat bij Thurlings dat in dit verband tot enige bespiegelingen
aanleiding geeft. ‘De verspreide frustraties welke de individuen in de loop van hun
leven ondervinden, leiden tot agressiviteit; deze agressiviteit kan zich veelal niet
uiten tegen de werkelijke bronnen der frustratie omdat deze in de maatschappij met
sancties zijn omkleed; derhalve zal zij zich ophopen tot zij explodeert in agressieve
handelingen tegen substituut-objecten bijv. in een oorlog’ (blz. 348). Dat is het
bekende frustatie-agressie model in zijn meest primitieve vorm, en in die vorm is
het passé - zegt Thurlings. Maar ook in die primitieve vorm gepresenteerd, kan dit
model fungeren als sleutel, waarmee de deur geopend kan worden tot meer reële
verklaringen van de sociale werkelijkheid van onlusten, rebellie, provotariaat, etc.
Dan dient er de kanttekening bij te worden geplaatst, dat de agressiviteit zich nu
eerder naar binnen zal richten, omdat de buitenlandse oorlog als uitlaatklep geen
dienst meer kan doen. Je kunt m.a.w. een ‘Umwertung aller Werte’ constateren.
Omdat er geen, althans te weinig, mogelijkheden zijn voor verfrissende knokpartijen
met andere staten, slaat de opgekropte agressie naar binnen: kijk kijk, wat een
aannemelijke verklaring voor binnenlandse onlusten en geweldpleging, het is bijna
te mooi om waar te zijn. Eens te meer een onbewezen, niet geverifieerde, maar
aantrekkelijke theorie. Je kunt ze haast wel uit de mouw schudden. Maar je kunt en mág - er geen politiek op baseren.
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Wie nu met enige interesse de gebeurtenissen te Amsterdam heeft trachten te
volgen, en dat gedaan heeft met in zijn achterhoofd enige kennis van
sociaalwetenschappelijke processen, ziet dat nu precies gebeuren. Er worden
theoretische verklaringen uitgevonden, er wordt een beleid op gefundeerd en
uitgevoerd - en het lijkt wel alsof er voor politici en politie, voor regering en
gemeenteraad, voor vrijwel het gehele gezagsapparaat, geen sociale wetenschappen
bestaan, en dat de inzichten en kennis die daar zijn verzameld én empirisch
geverifieerd, van geen belang worden geacht voor wat er tussen mensen gebeurt
- juist in conflictsituaties.
Een minimale kennis van sociale processen stemt al snel tot de grootste
bedenkingen, als je tenminste op het idee komt die kennis in verband te brengen
met waargenomen verschijnselen. En dat gebeurt maar al te weinig, lijkt me. De
so-ciolgie kent het theorema van de ‘self-fullfilling prophecy’; wie kent dat ondertussen
niet? Maar welke staatsman of politicus gebruikt deze kennis bij zijn handwerk?
Welke politieke beleidslijn houdt ook maar enigszins bewust rekening met de
inzichten, verklaringen en wetmatigheden die door de sociale wetenschappen zijn
blootgelegd? Het gedrag dat je verwacht, roep je op. Dat is een algemeen kenmerk
van de relatie tussen mensen, tussen groepen - soms niet tussen als staten
georganiseerde groepen?
Een enkele, vrij willekeurige observatie inzake Amsterdam. In The nature of human
conflict staat een bijdrage over de psychologie van het conflict. Uit een excerpt in
Nieuwe literatuur over oorlog en vrede licht ik het volgende citaat: ‘Oorlogen ontstaan
wanneer de besluitvormers geen andere mogelijkheid zien de belangen van de
eigen natie te behartigen. Het verkrijgen van dit inzicht staat in verband met de wijze
waarop de tegenstanders worden waargenomen. Deze waarnemingen kunnen
afwijken van de realiteit door processen als selectieve waarneming, selectief
3
herinneren, beeldconstantie (“the constancy of the image”) e.a.’ .
Bij conflictsituaties spelen deze processen een belangrijke rol - zowel bij het
ontstaan als het voortduren ervan. Want wat hier zo pregnant wordt samengevat,
is een scherpe analyse van een belangrijke conflictfactor in het menselijk gedrag.
Waarnemen en Herinneren zijn selectieve processen. Alleen die feiten worden
waargenomen - of herinnerd - die passen in een al bestaand beeld. Een beeld, dat
daardoor constant blijft: vandaar het begrip beeldconstantie.
Zo bestaat er een bepaald beeld van de provo: een maatschappelijke parasiet,
die tot vandalisme neigt, weigert naar de kapper te gaan, in ongeregelde sexuele
verhoudingen leeft en erop uit is voor alles de orde te verstoren. Bij alle
gebeurtenissen waarbij provo's zijn betrokken, worden de feiten waargenomen die
dit - Buikhuisense - beeld bevestigen. Dat gebeurt in eerste instantie al door de
meerderheid van de pers; daarna nog eens door de lezer.
Buikhuisens dissertatie heeft de misschien wel rampzalige verdienste, dit beeld

3

Elton B. McNeil (Ed.) The Nature of human Conflict. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.,
1965. Vrijwel het grootste deel van het boek is in geëxcerpeerde staat terug te vinden in
Nieuwe Literatuur over Oorlog en Vrede, jrg. 3 n. 5, mei 1966 (een uitgave van het
Polemo-logisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, bij Koninkl.-van Gorcum,
Assen). Citaat op p. 132.
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te hebben gecreërd; de provobeweging heeft de al even trieste en verwarrende fout
gemaakt, Buitkhuisens betiteling over te nemen. Dat heeft een bepaald beeld helpen
fixeren. Langzamerhand is iedereen die om de een of andere redenen met de
gevestigde orde overhoop ligt, een Buikhuisen-provo - ook als het een bouwvakker
is die twee procent mist, een scholier die tegen Vietnam protesteert of een student
die de numerus-clausus niet wil. En bij alle ordeverstoringen worden voornamelijk
die feiten waargenomen, die het bestaande beeld bevestigen. Feiten die met de
bestaande beeldvorming in strijd zijn, worden niét waargenomen. En anders worden
ze vergeten.
Zo gaven de gebeurtenissen op de 10e maart blijkbaar allerminst aanleiding het
bestaande provobeeld te corrigeren - door bv. een zekere politieke stelling-name
te erkennen bij bepaalde provo's. En dan niet direct de Buikhuisenprovo (een
4
overigens al uitgestorven soort, als ik Boschheurne mag geloven) . Integendeel;
wat er gebeurde werd gerangschikt onder het hoofd ‘ordeverstoringen’ (al bestaat
er wel enige twijfel over de mening van de ordehandhavende eenheden; volgens
sommigen zagen die er wél wat politieks in, want er zou op zijn losgehakt alsof men
aan een kruistocht bezig was). En na de 15e juni heeft blijkbaar iedereen alle
mogelijke moeite gedaan om te vergeten dat alles begonnen is met een trieste
escalatie van geweldgebruik tussen bouwvakkers en politie - waarbij de
provobeweging al direct liet weten erbuiten te staan. Voor de eerste keer bij mijn
weten werd zelfs de zaterdagavond-happening afgelast. Maar de kranten hebben
het al gesuggereerd, de burgemeester heeft het officieel verklaard, en de minister
heeft dat in de kamer nog eens onderstreept; de provo's zijn de hoofdschuldigen.
Het zou niet overbodig zijn, eens te gaan zoeken naar een strategie van de vrede,
óók voor interne conflicten en onlusten. De utopistische visies op de vreedzame
samenleving zijn tot nu toe wel wat te zeer georiënteerd geweest op het uitbannen
van oorlog tussen staten. Maar staten zijn in feite ook niet veel meer dan
georganiseerde samenlevingen van mensen, gevormd op historische, culturele, of
economische gronden. McNamara's telling van gewelddadige conflicten heeft een
duidelijk diagnostische waarde. Een strategie van de vrede heeft niet uitsluitend te
maken met het klassieke oorlogsbeeld. Een strategie van de vrede dient georiënteerd
te zijn op het conflict in het algemeen. Een strategie van de vrede tenslotte is niet
hetzelfde als het krachtdadig handhaven van de bestaande orde, door gebruik van
geweld, of de dreiging ermee - niet in Zuid-Amerika, niet in Amsterdam, en ook niet
in Vietnam.
Dat juist McNamara dat met bijna evenzoveel woorden moest zeggen, illustreert de
pijnlijke overgangsperiode waarin we ons bevinden. In zijn rede in Montreal zijn
inzichten en kennis, verworven in de sociale wetenschappen, duidelijk verwerkt.
Maar in de feitelijke Amerikaanse politiek, waarvan dezelfde McNamara een der
strategen én een der uitvoerders is, is die kennis blijkbaar nog niet geïntegreerd.
De bombardementen op Noordvietnam zijn geintensi-

4

zie C.J. Boschheurne, Nozem en Provo in Streven, juni 1966, pp. 888-890.
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veerd, de escalatie is op een hogere trap gekomen - alles in dienst van de vrede,
zoals men oprecht meent. Nog steeds schijnen in de internationale betrekkingen
vrede en veiligheid in feite alleen verzekerd te kunnen worden door ‘military
hardware’. Het gebruik ervan, of de dreiging ermee is van primaire betekenis, getuige
de feiten, maar uiterst secundair, volgens McNamara's woordelijke uitlatingen. Dat
geldt niet alleen voor conflicten in de internationale sfeer - bv. Verenigde Staten
contra China -; het geldt even duidelijk voor interne moeilijkheden (gezag contra
provo's, bouwvakkers, of wie-dan-ook). Evenmin als geweldgebruik, en de langzame
escalatie ervan, tot vrede leidt in Vietnam, laat staan dat het de betrekkingen tussen
staten als China, de USSR en de VS verbetert - evenmin is het gebruik van de
bullepees, de lange wapenstok en het pistool te waarderen als ‘vredestichtend’.
Er worden niet veel rechters meer gevonden die in de straf of de dreiging met straf
de beste preventie voor misdadig gedrag zien. Er is geen onderwijzer meer die
achter de kastdeur de dreiging van het spaanse rietje of de matteklopper als
ordehandhavend middel heeft staan, en die lijfelijke tuchtiging als opvoedende
maatregel bij uitstek beschouwt. Wanneer er op school al eens een klap valt, loopt
de pedagoog kans door vertoornde ouders voor de rechter te worden gedaagd.
Maar dezelfde ouders die over een opvoedende klap in toorn ontsteken, zijn
vermoedelijk ook degenen die stilzwijgend dan wel openlijk een Veenhuizen- of
zelfs een Dachau-recept voor de provo's bepleiten, en die voor wat de internationale
betrekkingen betreft geweldgebruik - of de dreiging ermee - als normaal en als
effectief accepteren.
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Michael Bakunin en de New Left
C.J. Boschheurne
Wil men iets zien, dan moet men er afstand van nemen. Van alle grote hervormers
wordt dan ook verteld, dat zij huis en haard verlieten. Terecht begint Nietzsche zijn
grote werk met de zin: ‘Als Zarathustra dreissig Jahre alt war, verlies er seine Heimat
und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge’. Marcus vertelt ons bondig:
‘En het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet’. Mohammed
moest van Mekka naar Medina vluchten. Oude verhalen vertellen ons, dat de wijze
uit het geslacht van Sjaakya op zijn ritten door het park een verzwakte grijsaard,
een van koorts schokkende zieke en een ontbindend lijk zag, huis en haard verliet
en Boeddha werd.
Merkwaardig is het dat de beide grote sociale voormannen uit de vorige eeuw nooit
een confrontatie met de bestaande ellende meemaakten zoals de Indische
hervormer, maar alleen op theoretische gronden tot hun revolutionaire activiteit
kwamen. Noch Bakunin noch Marx verlieten dan ook ooit hun huis en haard geheel
en al. Zodoende hadden zij misschien ook nooit voldoende distantie tot hun eigen
activiteit. Marx werd geboren in een Duits burgerlijk milieu en bleef zijn leven lang
een burger. Bakunin stamt uit een adellijk Russisch geslacht en bleef zijn leven lang
een Rus. Dit gaf tussen de twee mannen een emotionele tegenstelling waardoor
hun leer beïnvloed is. Marx kon de woeste Rus niet lijden. Daardoor verwijderde hij
zich van de door Bakunin gepredikte anarchistische idealen, die bij hemzelf in zijn
jeugd duidelijk aanwezig zijn. Duidelijk zijn ze te vinden in Das Elend der Philosophie
uit 1847 en nog sterker in sommige passages van het Manifest der Kommunistische
Partei uit 1848. Zoals Marx zich hier tegen Bakunin afzette, zette Bakunin zich weer
tegen hem af door een afwijzing van de dictatuur van het Proletariaat die de
anarchistische leer een sterk utopisch karakter geeft. Bakunin ergerde zich aan de
nuchtere burger. Merkwaardig is dat de stadsmens Marx alleen aan het
industrieproleta-riaat dacht, terwijl de Rus de hoop van de revolutie op de boeren
vestigde.
Behalve deze, men kan zeggen dialectische invloed van Bakunin op het Marxisme
heeft hij nog andere uitwerking op de wereldgeschiedenis gehad. Vaak in zijn leven
heeft hij gesproken en geschreven over de tactiek van de revolutie. Het valt op dat
deze voorschriften in 1917 in een belangrijke mate door W.I. Lenin zijn opgevolgd.
Het verband tussen beiden ligt waarschijnlijk bij P.B.
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Akselrod, een oud-aanhanger van het anarchisme, die van 1900 tot 1903 het latere
blad van Lenin, de Iskra, redigeerde. Later zal het vooral Mao Tse-Tung zijn die in
afwijking van Marx maar in overeenstemming met Bakunin zich niet tot het
stadsproletariaat maar tot de boeren wendt.
De directe invloed van Bakunin is moeilijker te omschrijven. Zijn broer, de
onbeduidende hegeliaan Pavel Bakunin, onderging die nauwelijks. Ook Alexander
Bakunin, de jongste broer die rechten doceerde in Odessa was, hoewel ook
hegeliaan, geen leerling van zijn broer. Zowel het anarchisme van de daad als het
meer vredige systeem van P.A. Kropotkin gaan op M. Bakunin terug. Proudhon en
hij beïnvloedden elkaar wederzijds, zodat zij beiden als de vaders van het anarchisme
in Zuid-Europa te beschouwen zijn. Zoals bekend, heeft deze groepering tijdens de
Spaanse burgeroorlog een belangrijke rol gespeeld. Gedurende de laatste jaren is
er allerwege een wederopleving van het collectivistisch anarchisme te constateren.
De New Left in de U.S.A., voor zover die zich groepeert om Paul Goodman, is niet
te denken zonder Bakunin. In ons land is de Dageraad anarchistisch geweest. Het
is overigens de vraag in hoeverre Domela Nieuwenhuis op dit punt een onafhankelijk
denker was. Van de Voo was een trouw discipel van de meester. Anarchistische
tendensen zijn sindsdien in onze arbeidersbeweging, zeker tot in de twintiger jaren,
aanwezig geweest. Zeer kleine groepjes bleven nadien bestaan. In de allerlaatste
tijd is er onder studenten in ons land een zeer sterke wederopleving van het
collectivistisch anarchisme te bespeuren. De Provo's zijn zeker als anarchisten te
beschouwen. In verschillende nummers van hun blad vindt men uitvoerige
aanhalingen van Bakunin. Verschillen zijn er echter zeker. Zo accepteren zij volop
de welvaartsstaat. Bakunin heeft evenals Marx eerder gedacht aan een rechtvaardige
verdeling van de armoede. De vraag is of het probleem van de ontwikkelingslanden
de New Left niet weer in die richting zal drijven. De distantie die de Provo's nemen
tegenover de ‘zegeningen’ van de Welvaartsstaat, die zij ‘de strijd tegen de verslaafde
consument noemen’, krijgt door de aanvaarding als goed iets franciscaans. Het zou
onjuist zijn hen als voortzetters van een anarchistische traditie in ons land te
beschouwen. Hoe deze traditie precies verlopen is, verdient een nader onderzoek.
Het woord ‘anarchist’ is in de inwendige strijd in onze arbeiders-beweging vaak als
scheldwoord gebruikt. Meestal werden daar syndicalisten mee bedoeld. Deze op
de Fransman Sorel teruggaande beweging wil de eigendom der produktiemiddelen
naar de vakbeweging brengen. Deze wordt daardoor dan ook de grondslag van de
staat. De strijd richt zich voornamelijk tegen de ‘kapitalisten’ en in mindere mate
tegen de staat. Deze groepering was in ons land eerst georganiseerd in het
Nederlands Arbeiders Secretariaat en later in het Nederlands Syndicalistisch
Vakverbond. Naast deze vrij sterke groepen hebben er in Amsterdam ook altijd
kleine werkelijk anarchistische groepen bestaan. Steeds waren er ook kleine
anarchistische blaadjes te beginnen met De anarchist, orgaan van goddelozen,
havelozen en regeringslozen uit 1888, tot het onlangs ter ziele gegane Buiten de
Perken. De provo's hebben deze traditie echter niet voortgezet maar hebben
zelfstandig teruggegrepen op Bakunin. Dit geldt ook in andere landen voor de
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‘New Left’. Men zou hen daarom het beste als ‘neo-anarchisten’ kunnen aanduiden.
Michael Bakunin werd, volgens de Russische kalender, geboren op 18 mei 1814
op het landgoed Premukhino in de provincie Tver, ten Noordwesten van Moskou.
Op 1 juli 1876 stierf hij te Bern. Daartussen ligt een leven dat men leest als een
roman, of het nu door een vriend of door een vijand wordt beschreven. Zo heeft
Bakunin het ook geleefd, want hij was tot in iedere vezel een romanticus. Hij genoot
van ingewikkelde samenzweringen in de geest van de carbonari. Hij vond het prachtig
op reis te gaan met drie verschillende valse passen in zijn zak. Door zijn vader was
hij bestemd voor een officiersloopbaan. Hij volgt de opleiding ervoor, maar komt
inplaats van bij een garderegiment bij een legereenheid in het Poolse grensgebied.
Korte tijd later verlaat hij op een niet geheel duidelijke wijze de militaire dienst. Hij
gaat na een tussenperiode op het vaderlijk landgoed naar Moskou waar hij ‘studeert’.
Eerst Fich-te, later onder invloed van N.V. Stankevich en V.G. Belinsky, Hegel. Hij
is, zoals blijkt uit de herinneringen van deze schrijvers en de brieven van zijn oudere
zusters, een ‘rechts’ hegeliaan. Heel diep gaat zijn begrip van Hegel echter niet.
Zinnen en begrippen van Hegel gebruikt hij om eigen begrippen te ontwikkelen.
Anders dan Marx komt hij vooral onder de indruk van Hegels realiteitsbegrip en
begrijpt hij minder van de dialectiek. De stelling dat alles wat reëel is redelijk is en
alles wat redelijk is reëel, grijpt hij als het ware uit het geheel van het hegeliaanse
systeem.
In 1840 vertrekt Bakunin naar Berlijn waar hij de colleges gaat volgen van
Professor Werder, een man die als een grammofoon de woorden van Hegel
herhaalde. Ondanks zijn enthousiasme voor de stad ging hij hier volop zijn Rus-,
Slaaf-zijn beseffen. Zijn vriendschappen zijn dan ook voornamelijk met landgenoten.
I.S. Turgenev speelde onder hen de belangrijkste rol. Snel gaat nu de ontwikkeling
naar de ‘links’ hegeliaanse hoek. De revolutionaire leer volgt spoedig. In oktober
1842 publiceert hij in Ruge's blad, de Deutsche Jahr-bücher, onder het pseudoniem
‘Jules Elysard’ een artikel onder de titel ‘De reactie in Duitsland, uit de notitieboeken
van een Fransman’. Daarmee is zijn naam als revolutionair theoreticus gevestigd.
Hij hunkert naar de revolutionaire praktijk. Na een kort verblijf in Zwitserland, waar
hij in aanraking komt met arbeidersgroeperingen, gaat hij naar Parijs. Een
redevoering tot de Poolse groepering daar, waarin hij het broederlijk oprukken van
Polen en Russen tegen de Tsaar propageert, leidt tot zijn verbanning uit Frankrijk
naar Brussel. Bij de revolutie van 1848 zien we hem terug in Parijs vol activiteit. De
burgerlijke Franse revolutionairen lozen hem naar Duitsland. Voorzien van Franse
en Pruisische passen komt hij in Breslau, van waaruit hij revolutionaire acties in
Polen en Rusland wil starten. Als vertegenwoordiger van de Russen speelt hij een
vooraanstaande rol op het verwarde panslavische congres in Praag. Als de reactie
weer intreedt moet hij steeds opnieuw wijken totdat hij in Koethen, een toevluchtsoord
van revolutionairen, terecht komt. Misschien ontmoette hij daar de individualistische
anarchist Max Stirner. Indien dat zo is, dan heeft de ont-
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moeting weinig indruk op hem gemaakt. Stirner leerde een zeer vergaand
anarchisme, dat iedere vorm van gemeenschap principieel verwierp. De leer van
Stirner moet men ook weer niet verwarren met het nihilisme. Deze term moet
gereserveerd blijven voor de verwerping van de 19e eeuwse moraal en
samenlevingsvormen zoals we die vinden bij Nietzsche en de Russische estheticus
N.G. Tsjernyschewsky. Stirner leert oorspronkelijk dat alleen aan het individu
werkelijkheidswaarde toekomt, terwijl iets alleen waarde heeft voorzover het het Ik
dient. Merkwaardigerwijze was er in de dertiger jaren van deze eeuw in Engeland
nog een arbeidersgroep die zijn werk ‘Der Einzige und sein Eigentum’ bestudeerde
en als een soort heilige schrift vereerde. Op den duur verwierp hij ook het individu.
Zijn opvattingen mogen zeker niet met het collectivistisch anarchisme verward
worden, hoewel dat veel gedaan is. Het is een uiterste maar onjuiste gevolgtrekking
van Hegel. In het in deze tijd geschreven revolutionaire geschrift Oproep aan de
Slaven van Bakunin is van een dergelijk individualisme geen spoor te vinden. In
1849 kan hij weer naar Dresden gaan, waar hij een grote revolutionaire journalistieke
activiteit tentoonspreidt. Iets later vecht hij er in een leidende rol zij aan zij met
Wagner, op de barricaden; wordt gevangen genomen, ter dood veroordeeld,
begenadigd en uitgeleverd aan Oostenrijk, weer ter dood veroordeeld en begenadigd
en uitgeleverd aan de Tsaar. Hij verdwijnt in de Peter-en-Paulvesting. In 1856 lukt
het de familie, vooral door bemiddeling van Ekatarina Bakunin, de Russische
Florence Nightingale, de gevangenisstraf om te zetten in verbanning naar Siberië.
Daar trouwt hij met de dochter van een Poolse balling. In 1861 weet hij, door
onbegrijpelijke slordigheid van de Siberische autoriteiten, te ontsnappen. Op 27
december van dat jaar, na een avontuurlijke reis via Japan en de Verenigde Staten,
komt Bakunin in Londen aan, waar hij onmiddellijk de twee belangrijkste Russische
revolutionairen A.I. Herzen en W.P. Ogarev opzoekt. Aan hun blad De Klok geeft
hij zekere medewerking. Beide mannen zijn jonghegelianen.
Alle Russische revolutionaire activiteit in de eerste driekwart van de vorige eeuw
staat sterk onder de invloed van Hegel. Zelfs de groep, waar F. Dostojevsky
bijhoorde, stond onder deze invloed, hoewel de schrijver zelf waarschijnlijk pas na
zijn gevangenschap iets van Hegel heeft gelezen. De Klok was het eerste tijdschrift
dat van buiten Rusland het land binnengesmokkeld werd. Bakunin werpt zich nu
volledig in de revolutionaire activiteit; probeert vanuit Zweden, waar hij een
overweldigende ontvangst geniet, een opstand in Polen te leiden. Daarna wordt
Italië zijn terrein. Eerst vestigt hij zich in Florence, ontmoet Garibaldi op Caprera,
om dan naar Napels te gaan. Daar leeft de geest van de carbonari nog. Bakunin
sticht de ene geheime bond na de andere. Vele daarvan bestonden alleen in zijn
fantasie. Zijn enorm vertrouwen in andere mensen maakte dat hij de vreemdste
figuren, vaak spionnen van de Tsaar, op vooraanstaande posten benoemde. Zijn
verhouding tot de in wezen burgerlijke Liga voor Vrede en Vrijheid blijft onduidelijk.
De geheimzinnigheid maakt in deze periode van zijn leven alles onduidelijk. Als hij
korte tijd later in Itali-
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aans Zwitserland gaat wonen, komt hij onder de invloed van S.G. Nechaev, een
man van wie ook nu nog niet gezegd kan worden of hij een groot revolutionair of
een gewoon misdadiger was.
Nog eenmaal speelt hij een actieve rol bij de revolutionaire gebeurtenissen in
Lyon in 1870. De opstand mislukt en Zwitserland blijft over als laatste vluchtplaats.
Zijn internationale sociaal-democratische alliantie heeft hij inmiddels in Marx'
internationale weten te smokkelen. Op het congres daarvan in Basel in 1869 wist
hij nog een zeker succes te behalen. In Den Haag in 1872 worden Bakunin en zijn
aanhang geroyeerd. De wijze waarop Marx dit succes wist te behalen, blijft
discutabel. Aan de eerste internationale kwam feitelijk een eind. Bakunin was in de
laatste jaren van zijn leven niet veel meer dan de leider van een plaatselijke groep
anarchisten in de Jura met enkele contacten in Spanje en Italië. Hij stierf, door de
lange gevangenschap lichamelijk gebroken en door zijn huiselijke teleurstelling
uitgeput, als een vroegtijdig oud man.
De interpretatie van de geschriften van Michael Bakunin biedt grote moeilijkheden.
Behalve in zijn jeugd, vooral in brieven aan zijn zusters en in de uiterst
belangwekkende inleiding van zijn vertaling van Hegels Gymnasialreden heeft hij
zich nooit in zijn moedertaal kunnen uitdrukken. Al naar de omstandigheden heeft
hij zich in het Duits of het Frans moeten uitdrukken. Geen van beide talen heeft hij
ooit volledig beheerst. Dit zou op zichzelf al voldoende moeilijkheden gegeven
hebben. Er zijn er echter meer. Uiterst belangrijk is het dat de revolutionaire leider
op een gegeven moment tegen Postnikov, van wie hij nooit geweten heeft dat hij
een tsaristische agent was, heeft gezegd dat niet alles wat hij zei of schreef au
sérieux genomen moest worden, omdat het gedeeltelijk diende om de bourgeoisie
te provoceren. Zijn ten behoeve van de Tsaar in gevangenschap geschreven Biecht
is op sommige punten duidelijk misleidend. Dit is nog niet alles. Talrijke geschriften,
die wij nu in verschillende edities van zijn verzamelde werken vinden, zijn nooit door
hem uitgegeven. Het waren concepten die hij bij anderen achterliet als hij moest
vluchten, of stukken die bij zijn arrestatie in beslag genomen werden. We komen er
echter ook nog niet, indien we stellen dat hij alleen beoordeeld mag worden aan de
hand van de uitgegeven stukken die duidelijk geen revolutionair-tactisch karakter
hebben. Kan men steeds zeggen, dat het niet vaststaat, of een stuk dat niet naar
de uitgever gestuurd is, de mening van de schrijver wel goed weergeeft, bij Bakunin
staat het vast, dat talrijke stukken die er van hem gedrukt zijn, niet zijn mening
weergeven. De oproep aan de Slaven is zeker voor de publikatie door Müller-Strübing
veranderd. In latere jaren heeft de Juraase socialistenleider Guillaume veel in de
tekst van zijn artikelen veranderd.
Vaak is het ook twijfelachtig of een bepaald stuk al of niet van Bakunin afkomstig
is. Veelal schreef hij namelijk, zowel in de eerste periode vooral in de Dresder Zeitung
als na zijn terugkeer in Europa, anoniem of onder pseudoniem. Veel verschil van
mening bestaat er ook over de vraag of de z.g. catechismus, een in code gesteld
stuk dat een grote rol speelde in het proces Nechaev, al of niet van Bakunin afkomstig
is. Zelfs zijn er geschriften waarvan
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nu vaststaat dat ze van Engels afkomstig zijn, aan Bakunin toegeschreven. Tenslotte
moet nog overwogen worden dat de invloed van deze revolutionair meer is
uitgeoefend door toespraken in kleine gezelschappen en persoonlijke gesprekken
dan door geschriften. Zijn denkbeelden hadden zich in 1849 zeker wel afgesloten;
nadien heeft hij hoofdzakelijk gewerkt aan de daadwerkelijke verwezenlijking ervan.
Bakunin gaat in zijn denken van een centrale stelling uit: ‘Mens worden is de hoogste
roeping van de mens’. Om dit te bereiken moet men bezig zijn. Deze bezigheid moet
echter op een negatie gericht zijn. Hij gebruikt hier hegeliaanse terminologie als hij
redeneert dat bij een vereniging van het positieve met het negatieve en van het
negatieve met het positieve steeds het negatieve overwint. Duidelijk heeft hij hier
Hegel niet begrepen. In werkelijkheid gaan zijn gedachten dan waarschijnlijk ook
van heel andere principes uit. Hij heeft oorspronkelijke ideeën, die hij in de geest
van de tijd inkleedt in hegeliaanse termen. Bakunin zoekt de mens vrij te maken
van de banden die hij zichzelf heeft aangelegd. Hij wenst in zijn latere geschriften
de dood van God en de Staat, maar uit vroegere brieven kan men begrijpen van
welke God hij de mens wil bevrijden. In 1836 verzet hij zich al tegen een God in de
kerken waarvoor de mens zich vernedert. Hij zoekt de God die in de mensen of in
de mensheid is. Misschien mag men zeggen dat God voor hem de intermenselijke
relatie is, zonder dat dit afbreuk doet aan zijn persoon-zijn. Die God noemt hij hoger
als de andere. Uit brieven van I.S. Turgenev blijkt dat Bakunin in 1862 in een
persoonlijke God geloofde. Dat moet dan wel die God geweest zijn die in de
mensheid leeft. Merkwaardig is dat in de heftigste geschriften van Bakunin met groot
respect over Christus wordt gesproken. Daarbij wordt anders dan bij Nietzsche de
historische Christus niet vervormd. Ook de Staat wil hij negeren, zonder dat hij de
gemeenschap bestrijdt. Integendeel, hij stelt dat de gemeenschap de vrijheid voor
de mens schept. ‘De gemeenschap is de wortel, de boom, de vrijheid is de vrucht’
en ergens anders: ‘De individualiteit van de mens is het produkt van solidariteit, dat
wil zeggen van de gemeenschap’. Waar hij zich tegen verzet is niet de gemeenschap,
maar de Staat. Daaronder verstaat hij een gemeenschap waarin het gezag van
boven komt. Hij verwerpt met name het recht. Uitdrukkelijk en herhaaldelijk spreekt
hij de wens uit naar rechteloosheid. Maar dat wil niet zeggen dat hij de
rechtvaardigheid verwerpt. Integendeel kan men zeggen, dat zijn hele leven een
zoeken naar rechtvaardigheid is geweest. We kunnen echter aannemen, dat hij een
tegenstelling zag tussen het recht en de rechtvaardigheid, zelfs zo dat het eerste
het tweede in de weg stond. Het recht wordt dan gezien als een geheel van normen;
een statisch iets dus. Dat deze normen volgens hem buitendien tot doel hadden de
heersende klasse haar macht te laten houden, is voor de theorie zelf feitelijk
onbelangrijk. Belangrijker is dat het recht statisch wordt gezien en de
rechtvaardigheid dynamisch. Ieder het zijne is dan afhankelijk van de steeds
wisselende individuele positie van de mens, die mens moet worden en dus in
beweging is. Iedere normering zou tekort doen aan de individuele
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voortgang. Daarom wil hij een gemeenschap zonder recht. Juist door zijn
tegenstelling met Marx geeft Bakunin geen duidelijk antwoord op de vraag hoe hij
deze gemeenschap wil bereiken. De bestaande Staat moet vernietigd worden in
een gewelddadige actie, maar wat daarna gebeurt is niet helemaal duidelijk. In ieder
geval is het uitgangspunt die vrijwillige samenwerking van kleine groepen, die
vrijwillig weer met andere dergelijke groepen samenwerken. Inconsequent blijft hij
in het geheel van deze vrijwilligheid een streng gedisciplineerd kader van actieve
revolutionairen zien die toch weer dicht bij de dictatuur van het proletariaat komt.
Of deze nieuwe samenlevingsvorm vanzelf ontstaat of opgelegd moet worden, is
een vraag die niet beantwoord wordt. De permanente revolutie is voor hem het
eigenlijke ideaal. Hij ziet daarin de toestand waarin ieder mens steeds volledig mens
is inzoverre niets voor hem vaststaat; er dus voor de mens steeds wezenlijke
keuze-mogelijkheid bestaat. Deze keuzemogelijkheid immers is het die de mens
onderscheidt van het dier. Telkens als de mens iets als vaststaand aanneemt, er
aan verslaafd raakt, valt hij dus terug naar een dierlijke toestand. De permanente
revolutie is dus niet noodzakelijk gewelddadig, laat staan dat de humanist Bakunin
werkelijk een bloedige revolutie zou willen.
Welke waarde de opvattingen van Bakunin voor de toekomst zullen hebben is
niet te zeggen. Soms wordt gesteld, dat de eeuw van Hegel nog moet komen.
Bakunin was een vreemde volgeling van deze veelal onbegrepen denker. Misschien
zijn echter sommige van zijn opvattingen bruikbaar om hedendaagse verschijnselen
te ontmaskeren. Juist in de welvaartsstaat waarin wij nu leven zal niet alleen een
bezinnen op de waarden of een ‘Umwertung aller Werte’ nodig zijn maar vooral een
bezinning op de vraag wat waarde eigenlijk is. Een onderzoek daarnaar is de
consequentie van het collectivistisch anarchisme. Het hele streven zal altijd uit
moeten gaan van een hoogst romantisch en ongelofelijk groot optimisme. Het meest
dolle-‘witte’-plan moet voor verwezenlijking vatbaar gedacht worden. Steeds zelfs
in de meest benarde omstandigheden heeft de anarchist hoop. Een optimistische
hoop die de Nederlandse anarchist Van de Voo in 1900 al beleed met de woorden:
‘welk een hoogtepunt heeft thans het slechte bereikt, en tevens tot welk een
vergevorderde trap van ontwikkeling kwam de kiem van het goede. Zeker de
toekomst der idealen, de verwezenlijking der grootse dromen is nog slechts als kiem
aanwezig. Maar reeds overstemt die wording vaak het luid gerucht van het
neerstortend, omlaagploffende oude, dat vervalt met de dag, dat tot puin vermalen
tot boze droom herleid wordt in het brein van zovelen - van zovelen wier denken,
willen, streven reeds zich vrij beweegt in een nieuwe eeuw’. Credo maar ook leefregel
voor de anarchist van toen en nu. Er moet door eigen actie wat bijgedragen worden
aan het geluid van het nieuwe en aan het tot puin vallen van het oude. Dit is letterlijk
wat de New Left doet.
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Beeldenstorm in de Nederlanden in 1566
M. Dierickx S.J.
Van 10 augustus tot 29 september 1566 werden, van West-Vlaanderen tot
Leeuwarden in het hoge noorden toe, vele kerken, kloosters en kapellen geschonden
en geprofaneerd. Hoe kon zo iets in de toen nog goed katholieke Nederlanden
gebeuren, en op zo grote schaal?
In het begin van onze eeuw schreven historici dit toe aan ‘een spontane uiting
van de volkswoede’. De algemene ontevredenheid over het landsbestuur, de
oppositie tegen plakkaten en inquisitie en het antiklerikalisme waren zo groot
geworden, dat er geen houden meer aan was en brede lagen van de bevolking hun
woede afreageerden door het stukslaan van de ‘afgodische beelden’ en van al wat
de katholieken dierbaar was.
In 1949 verdedigde de marxist Erich Kuttner in Het Hongerjaar 1566 een nieuwe
these: het textielproletariaat was door werkeloosheid, misoogst, stijging van de
broodprijs en graanspeculaties tot wanhoop gekomen en werd door de honger tot
opstand tegen de bezittende klasse gedreven; maar deze wist handig de
economisch-sociale revolutie af te leiden in de bedding van de religieuze
ontevredenheid, zodat de beraamde aanval op de woningen en de opslagplaatsen
van de rijken omgebogen werd naar kerken, kloosters en kapellen. M.a.w. de
beeldenstorm was ‘een afleiding van de aanval van de bezitlozen op de geldkisten
der burgers’.
In het pas verschenen werk Zeven revoluties schrijft Dr. I. Schöffer in het eerste
hoofdstuk over de Nederlandse revolutie: ‘De Beeldenstorm begon in
West-Vlaanderen, een door huisindustrie en verstedelijking dichtbevolkt gebied met
een ongelofelijk roerig en armoedig stedelijk én landelijk proletariaat. Hier hadden
de opstandige ketterse bewegingen uit Frankrijk en het voorbeeld van felle
burgeroorlog eveneens van het buurland allang de bevolking in heftige onrust
gehouden. Het was niet moeilijk voor de Calvinistische leiders der consistoriën juist
hier tot beeldenstorm op te wekken. Als een laaiend vuur joeg het over de streek,
geen kerk, kapel of klooster voor de woedende vernielzucht sparend. (...)
Onmiskenbaar was hier naast het politieke en religieuze karakter van de Storm ook
en misschien vooral het sociaal-economisch motief’.
Naar aanleiding van de vierhonderdjarige herdenking kwamen op 15 en 16 april
jl. te Leuven een twintigtal historici samen, nagenoeg allen specialisten van de
zestiende-eeuwse geschiedenis, en waarvan zeven de beeldenstorm in
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bepaalde steden of gewesten grondig hadden bestudeerd. In de tien voordrachten,
waarop telkens een boeiende discussie volgde, werden voortdurend twee vragen
gesteld: Was de beeldenstorm een spontane uiting van de volkswoede? en: Was
de beeldenstorm hoofdzakelijk of gedeeltelijk te wijten aan sociaal-economische
factoren? Onze lezers weten voldoende hoe in de huidige geschiedschrijving de
hoofdaandacht van velen gaat naar de economische, demografische en sociale
geschiedenis. Daarom is het interessant, naar aanleiding van een chronologisch
en territoriaal zo beperkt probleem eens na te gaan in hoeverre deze factoren een
rol hebben gespeeld.

De economisch-sociale toestand omstreeks 1566
Op het Leuvense symposion wees Dr. H. van der Wee, lector aan de universiteit te
Leuven, op de koortsachtige groei van de handel na de vrede van Cateau-Cambrésis
in 1559, gevolgd door echt moeilijke jaren. In de loop van de zestiende eeuw was
de middenstand talrijker en welvarender geworden en ook meer zelfstandig, kritischer
en meer antiklerikaal. Toen in de jaren zestig de welvaart bedreigd werd, nam het
wantrouwen van deze middenstand tegenover de bestaande toestanden toe. De
arbeiders zagen hun lonen na 1564 voortdurend zakken, en al was dit voor de vaklui
niet katastrofaal, voor de ongeschoolden werd het zeer erg. Des te meer daar de
graanoogst van 1565 mislukte, wat de graanprijzen onmiddellijk deed stijgen. Wel
zakten de graanprijzen in het voorjaar van 1566, maar zij bleven toch nog abnormaal
hoog.
Hierover juist gaf de Gentse stadsarchivaris Drs. A. Wijffels tal van concrete
gegevens. Na een grondig onderzoek kwam hij tot het besluit dat de crisis van
1565-66 in Vlaanderen niet zo sterk was als men dikwijls beweert of suggereert (in
de lange reeks cyclische prijsstijgingen van de 16e eeuw bekleedt zij slechts de
tiende of de elfde plaats), en vervolgens dat deze relatieve crisis haar hoogtepunt
bereikte in december 1565, d.i. acht maanden vóór de beeldenstorm, en volledig
voorbij was toen de beeldenstorm losbarstte. De graanhandelaars en de steden
zelf hadden veel graan opgeslagen, zó zelfs dat schepen met Spaanse tarwe,
ofschoon zij de graanprijs met een vierde verlaagden, naar Spanje terug moesten
varen.
Nochtans moeten wij bedenken dat verzet, opstand of revolutie gewoonlijk niet
uitbreken op het hoogtepunt van de crisis: ook toen de Franse revolutie uitbrak, was
het zwaarste leed reeds geleden. De vraag is alleen of de hongersnood van de
winter 1565-66 invloed heeft uitgeoefend op de beeldenstorm, en dit kunnen wij
slechts te weten komen door een nauwkeurige analyse van het verloop ervan in
steden en dorpen. Maar eerst nog een overzicht van de politieke en godsdienstige
toestand omstreeks het ‘wonderjaar’ 1566.

Het afnemen van het politiek gezag en het toenemen van de overmoed
der protestanten
Nadat Koning Filips II in maart 1564 zijn machtige eerste minister Granvelle uit de
Nederlanden had verwijderd, werden de prins van Oranje en de graaf
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van Egmont de invloedrijke raadgevers van de landvoogdes. In de loop van de
zomer schaarde Margareta van Parma zich resoluut aan de zijde van de adel. Nu
kregen de almachtige edelen een unieke kans om hun staatsmansgaven te tonen:
alle brieven van de koning werden in hun bijzijn gelezen, alle beslissingen volgens
hun advies genomen en al hun daden door de regentes gedekt. Maar weldra
klaagden de Nederlanders over wanorde in het bestuur, over partijdigheid in de
rechtspraak en over de dreigende groei van het calvinisme. Alle historici zijn streng
in het beoordelen van de regering van de edelen.
Zij beweren ook eenstemmig dat Filips II de regering van de Nederlanden niet
strakker centraliseerde dan zijn vader deed, en dat hij de voorschriften voor de
inquisitie en het toepassen van de plakkaten evenmin veranderde. De grote fout
van de Spaanse koning bestond er echter in, dat hij geen rekening hield met de
gewijzigde toestand in de Nederlanden. Toen einde 1565 de wanorde en de ketterijen
sterk waren toegenomen, durfde hij in de beruchte Brieven van Segovia nog erop
aandringen dat de inquisitie zou functioneren en de plakkaten zouden worden
toegepast zoals onder Keizer Karei, terwijl hij, tegen het advies van tal van
geestelijken en raadsheren in, weigerde de berouwhebbende ketters gratie te
verlenen. Toen de regentes deze strakke brieven, op advies van Oranje, Egmont
en Hoorn, zo maar naar de gouverneurs en de magistraten der steden door had
gestuurd, kwam er vinnig protest van de steden, en verscheidene gouverneurs
boden hun ontslag aan.
Dit ogenblik achtte de lagere adel gunstig om de leiding van het verzet tegen de
Koning op zich te nemen. Een twintigtal jongere edelen, allen calvinisten, verbonden
zich in december 1565 tot een eedverbond of compromis, en formu-leerden hun
doeleinden zo handig, dat ook katholieken zich aan konden sluiten. Na een paar
maanden hadden een vierhonderd edelen, waaronder heel wat katholieken, het
stuk ondertekend. De hoge edelen waren uiterst verrast door dit initiatief, maar
weigerden, na lang aarzelen, de leiding te nemen van het eedverbond. Wel bewogen
zij de regentes om een afvaardiging van het compromis te ontvangen. Zo boden,
onder enorme belangstelling van de Brusselse bevolking, op 5 april 1566 een
tweehonderd edelen de landvoogdes een rekest aan: zij vroegen dat men een bode
naar de vorst zou zenden met de bede om de plakkaten af te schaffen en de
Staten-Generaal samen te roepen, die over de financiële, politieke en godsdienstige
moeilijkheden dienden te beraadslagen; in afwachting van 's konings beslissing
vroegen zij een algemene schorsing van de inquisitie en van de toepassing der
plakkaten. Bergen en Montigny werden bereid gevonden om de koning in Spanje
te gaan inlichten over de toestand; maar Oranje, Egmont en Hoorn wilden uit Brussel
weg en slechts met de grootste moeite kon de landvoogdes hen bewegen haar in
deze kritieke omstandigheden niet in de steek te laten.
Op 27 april verscheen een plakkaat dat de lokale magistraten ertoe aanzette, met
voorzichtigheid en bescheidenheid tegen de ketters op te treden, wat hen alle lust
ontnam om tegen de nu in aantal en driestheid geweldig toenemende protestanten
iets te ondernemen. Voor het eerst, sinds bijna vijftig jaren, kregen de protestanten
praktisch vrij spel.
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De gebeurtenissen te Brussel hadden de verbeelding van het volk op hol gebracht
en de protestanten meenden dat nu alles was toegelaten. Van alle zijden kwamen
de om den gelove geëmigreerden, vaak verbitterd door de lange ballingschap, in
het land terug. De hagepreken van calvinistische predikanten namen én in aantal
én in omvang geweldig toe. Om een overval te verhinderen, werden wachtposten
uitgezet. Wel vaardigde de regentes op 3 juli een plakkaat uit, waarin alle hoorders
met lichtere of zwaardere straffen en de predikers met de doodstraf werden bedreigd,
maar het haalde niets uit.
Aanvankelijk verkeerden de leiders van het Compromis in triomfstemming. De
plotselinge overmoed van de calvinisten over het hele land bracht echter de
katholieke verbondsedelen tot nadenken, en velen trokken zich terug. Allengs ging
het Compromis aan zijn innerlijke tegenstellingen ten onder.
Op 15 juli kwamen te Sint-Truiden een tweehonderd edelen samen en, onder
druk van de katholieken, besloot men tegen de ketters op te treden. Maar de
vertegenwoordigers van de Antwerpse en Doornikse calvinisten waren hier allerminst
mee tevreden en vroegen dat men de prediking zou beschermen, totdat de
Staten-Generaal een beslissing zouden hebben genomen. In afwach-ting zou men
vierduizend ruiters in wachtgeld nemen op kosten der kooplieden. Kort daarop, op
12 augustus, liep het antwoord van de koning op het rekest der Edelen van 5 april
te Brussel binnen. De koning nam er genoegen mee dat de pauselijke inquisitie
werd afgeschaft, als de bisschoppelijke maar goed functioneerde; men mocht
eveneens een verzachting der plakkaten voorstellen waarbij de katholieke godsdienst
en het koninklijk gezag niet in gevaar kwamen, maar de regentes mocht onder geen
beding de Staten-Generaal samenroepen.
De regering was echter sinds lang de toestand niet meer meester: de groten en
de lagere adel hadden zich beurtelings de leiding zien ontglippen, en de kerkeraden,
die sinds lang het hoge woord voerden, werden nu op hun beurt voorbij-gestreefd
en in hun plannen gedwarsboomd door de onzinnige beeldenstorm. Talrijke
predikanten verkondigden dat men tot het zuivere geloof terug moest keren en de
afgodsbeelden vernietigen. Daar de winter voor de deur stond, vroegen
verscheidenen zich af of men de kerken niet kon zuiveren om ze dan voor de juiste
verkondiging van het ware evangelie te gebruiken. De terugkomst van talrijke
ballingen, die om den gelove zoveel in hun have en goed hadden geleden, bracht
een uiterst werkzaam ferment in het reeds roerige volk. Tenslotte liep het gerucht
dat de goeverneur van Vlaanderen, de graaf van Egmont, de beeldenstormerij
goedvond. Als men nu weet dat er reeds vanaf april en bepaaldelijk op de
samenkomst van Sint-Truiden plannen bestonden om de geestelijken te vermoorden
en de beelden te verbrijzelen, dan begrijpt men dat één onhandig woord of één
provocerend gebaar voldoende was om de vonk te slaan in de ontvlambare stof.

Hoe verliep de Beeldenstorm?
De beeldenstorm begon op 10 augustus 1566 te Steenvoorde in het Westkwar-
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tier, even over de huidige Belgische grens op 12 km van Poperinge. Na een preek
van Sebastiaan Matte gingen enige opgehitste toehoorders, onder leiding van Jaak
de Buyzere, vroeger monnik en nu prediker, naar het klooster om er de beelden
kapot te slaan. Een van deze twee aanvoerders was lange tijd balling geweest in
Engeland en was nu, gezien het regeringsvacuüm en de vrijheden van de
protestanten, naar het Frans-Vlaamse kustgebied teruggekeerd.
Op 13 augustus preekte Jaak de Buyzere zelf en na zijn preek trok hij met de
‘sectarissen’ naar het klooster van Sint-Antonius te Belle, 's Anderendaags hield
Sebastiaan Matte te Poperinge een grote preek: hij zette er zijn toehoorders aan
tot het verwoesten van de kerken en toonde hun verzegelde brieven van de koning,
waarin deze het zuiveren van kerken en kloosters goedkeurde! Nu kwam de
beweging volop los. Een groep beeldenstormers trok naar Reningelst, Elverdinge
en Vlamertinge, en de volgende dag naar leper, Voormezele, Zonnebeke, enz.
Hieruit blijkt dat twee calvinistische predikanten het volk tot het verbrijzelen van
beelden hebben aangezet en hen hebben aangevoerd.
De beeldenstorm te Antwerpen getuigt van duidelijk opzet. Op 17 augustus vernam
men de baldadigheden die in West-Vlaanderen bedreven waren en hoe de Wet van
Brugge de beeldenstorm in die stad verhinderd had. Op zondag 18 augustus ging
de jaarlijkse Onze-Lieve-Vrouw-processie uit, en Oranje liep er in mee, met de
magistraat, maar vertrok 's anderendaags naar Brussel. Op 20 augustus vertoefde
Moded met ‘wel 200 mannen Calvinisten’ in de Onze-Lieve-Vrouw-kerk, wanneer
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd ‘opgezet’. Hij sprong op de preekstoel en
beval het afslaan der beelden, waarop men het Mariabeeld tegen de grond smakte.
Nu gingen een 20 à 30 mannen en jongens, die tegen 3 à 7 stuivers door Jehan le
Maistre gehuurd waren, systematisch te werk. Met voorhamers en kleine hamers
verrichtten ze een vreselijk ‘brisement’. Zo werden het Sacramentshuis vernield, de
relikwiekassen en ciboriën, waarvan de hosties op de grond werden vertrapt,
zilverwerk, de misgewaden, het doxaal met zijn calvariebeelden, de H. Kruistafel
door Quinten Metsys, verscheidene retabels en vele beelden. Intussen liet de
magistraat begaan, terwijl de schutters op de markt stonden opgesteld en de
burgerwacht bevel had gekregen zich nergens mee te bemoeien. Zo konden de
beeldenstormers tot 22 augustus in verscheidene kerken, kloosters en kapellen hun
vernielingswerk voortzetten. Enkelen opereerden in de Sint-Bernardusabdij en elders
rond Antwerpen. Pas op 23 augustus kreeg de magistraat meer moed en verbood
verdere kerk-schennis op straffe van de galg, die alvast op de Markt werd opgericht.
De calvinisten vroegen verscheidene kerken voor eigen gebruik en kregen verlof
om twee kerken te bouwen. Begin september werden de ontheiligde kerken weer
in gebruik genomen. Van enkele gevangen genomen beeldenstormers werden drie
rovers gehangen en drie andere verbannen.
Drs. Scheerder, die sinds dertig jaar de beeldenstorm te Gent bestudeert, gaf op
het Leuvense symposion een omstandig relaas van deze gebeurtenis, bijna uur na
uur de beeldenstormers, van wie hij velen bij naam kent, volgend. In Gent verliep
alles nog meer volgens een vast plan dan te Antwerpen. Op 22 augustus ging Lievin
Onghena naar de hoofdbaljuw, legde een valse machti-
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ging voor van Egmont om de beelden te verbrijzelen en vroeg enige gerechtsdienaren
ter bescherming. De hoofdbaljuw, nog onder de indruk van een graanrel de vorige
dag en vooral van de berichten over beeldenstorm in andere steden, gaf hem
gerechtsdienaren mee, met het verzoek niet gewelddadig te werk te gaan. Zo begon,
met goedkeuring en steun van de magistraat, de beeldenstorm op 22 augustus
omstreeks 2 uur in de namiddag, woedde de ganse nacht, en hield op vrijdagmorgen,
23 augustus, toen de hoofdbaljuw de beeldenstormers beval de stad te verlaten. In
minder dan 24 uren tijd werden zeven parochiekerken, een collegiale kerk,
vijfentwintig kloosters, tien hospitalen en zeven kapellen door de beeldenstormers
geteisterd. Gelukkig had men de vorige dagen verscheidene kostbaarheden op het
kasteel en bij burgers in veiligheid gebracht en Het Lam Gods op de zolder van
Sint-Baafs verborgen. De beel-denstorm werd beraamd en geleid door de twee
gebroeders Onghena en de edelman Claude Goetghebuer, die met gehuurde en
betaalde personen het vernielingswerk uitvoerden; er kwam ook hulp van ongure
elementen, die plunderden. Later zullen meer dan honderd personen door de
magistraat en door de Raad van Beroerten veroordeeld worden wegens deelname
aan de beeldenstorm. Drs. Scheerder besloot: ‘De beeldenstorm was geen spontane
uiting van de volkswoede, hij was in de eerste plaats een godsdienstige beweging
en niet een maatschappelijke opstand, veroorzaakt door de graancrisis en de
hongersnood, nog veel minder “een afleiding van de aanval van de bezitlozen op
de geldkisten der burgers” (Kuttner)’.
Drs. A. Decavele stelde een onderzoek in naar hetgeen gebeurde in de Oudburg,
d.i. de kasselrij die Gent omsloot en zesenveertig dorpen telde. Zoals wij zagen
stuurde de hoogbaljuw op 23 augustus de beeldenstormers buiten de stad Gent.
Zij trokken in drie richtingen: naar Melle ten zuidoosten, naar Drongen en Deinze
ten westen en zuidwesten, en naar Mariakerke ten noordwesten. In verscheidene
dorpen konden zij ongestoord de beelden vernielen en de kerken profaneren, in
Oostwinkel zelfs met de hulp van de pastoor en de onderpastoor! Alleen in Eeklo
en Waarschoot ondervonden zij tegenstand. Opvallend is dat praktisch alleen
wanneer er steun van hogerhand was en leiding van vreemdelingen, hier en daar
ingezetenen meededen, en dan nog, omdat men meende dat de zaak niet volledig
onwettelijk was. Ook Decavele noteerde uitdrukkelijk dat er nergens sprake was
van een spontane uiting van volkswoede.
Dr. G. Moreau, werkleider aan de rijksuniversiteit te Luik, die onlangs een uitvoerig
werk publiceerde over het calvinisme in Doornik (zie Streven, dec. 1963, p. 291),
schetste in krachtige trekken het verloop der beeldenstormerij te Doornik en te
Valenciennes. Doornik, dat tot in 1521 een Franse stad was, telde sedert 1545
talrijke calvinisten, ook en vooral onder de magistraat. Op 28 juni 1566 werd de
eerste hagepreek genoteerd. Op 17 augustus liep het nieuws binnen van de
beeldenstorm in West-Vlaanderen en op 22 augustus van die in Antwerpen en Gent.
Op 23 augustus, vroeg in de morgen, begon de beeldenstorm te Doornik, in het
bijzijn van drie predikanten en van de procureur Pasquier de le Barre. Dank zij de
steun van de grotendeels calvinistische magistraat konden de beeldenstormers
rustig en grondig hun vernielingswerk
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voortzetten van 23 tot 29 augustus, in en buiten Doornik, terwijl de meeste
geestelijken naar Rijsel waren gevlucht. Ook hier werden de stormers betaald.
Moreau besluit: te Doornik en ook te Valenciennes hebben de calvinisten, na de
magistraat te hebben geneutraliseerd, het vernielen der beelden systematisch
georganiseerd met de bedoeling de katholieke cultus in de kerken voor altijd
onmogelijk te maken. In Rijsel en Mons daarentegen, waar zij in de magistraat en
in de leidende klasse zo goed als niet door hadden kunnen dringen, zijn zij er ook
niet in geslaagd een beweging tot het breken van de beelden op gang te brengen.
Steunend op dekenale verslagen van 1565 en 1567 wist dan Drs. A. Jans aan te
tonen dat er hoogstwaarschijnlijk in de hele landsdekenij van Brussel, die 116
parochies omvatte, geen beeldenstorm is geweest. Dit is waarschijnlijk te danken
aan het feit dat er in Brussel en Leuven, de twee steden van dit gebied, ook geen
beeldenstorm is geweest.
Dr. E. Van Autenboer, specialist van de Mechelse geschiedenis, toonde aan hoe
de weifelende houding van de Mechelse magistraat een groep doordrijvers de
gelegenheid gaf om op 23 augustus, na het nieuws van de verwoestingen te
Antwerpen, in verscheidene kerken van de stad Mechelen de beelden te vernielen.
Toen de beeldenstormers uit de stad waren gelaten, gingen zij, precies zoals in de
kasselrij van Gent gebeurde, hun werk voortzetten in de omliggende kloosters en
parochiën: Hanswijk, Thabor, Bethaniën, Bijdenberg, Leliëndaal, Muizen en het
Begijnhof. Vele kostbaarheden waren tijdig in veiligheid gebracht, maar toch werd
nog veel vernield. Ook hier constateert men dat enkele leiders de hele zaak in
handen hadden en hun helpers betaalden; de stadsoverheid streefde er niet naar
de vernietiging te beletten, maar wel de schade te beperken. Later zou Alva 83
personen verbannen.
Dezelfde historicus besprak ook de beeldenstorm te Turnhout. Toen op 23
augustus het bericht van de vernieling te Antwerpen was binnengelopen, trok een
troep Turnhoutenaars eerst naar de collegiale Sint-Pieterskerk om er de beelden
te vernielen, dan naar de Begijnhofkerk, de Sint-Euwoutskapel, de kerk van
Oud-Turnhout en het klooster van Korsendonk. Op 24 augustus zakten deze
beeldenstormers af naar het platteland om de parochiale kerken te zuiveren. De
beeldenstorm werd georganiseerd door enkele vooraanstaande personen die, met
de hulp van predikanten en een aantal aangeworven vernielers, overal hun werk
verrichtten. In tegenstelling met Mechelen, waar de touwtrekkers achter de schermen
bleven, trokken in Turnhout de leiders mee ten aanval. Het weinig krachtdadige
optreden van de magistraat maakte dat pas maanden later de rust volledig
terugkeerde. Meer dan honderd beeldenstormers werden later verbannen en
minstens negen bekochten hun optreden met de dood.
Twee sprekers brachten gegevens in het debat over het noorden der Nederlanden.
Meestal, met uitzondering van Zeeland, dat zo dicht bij Vlaanderen ligt, verliep de
beeldenstorm er zo rustig dat men beter spreekt van een zuiveren van kerken tot
preekkerken ten bate van de protestantse godsdienst.
Dr. O.L. de Jong, lector aan de universiteit te Groningen, besprak vooral de
gebeurtenissen in de Rijndelta, maar wist ook heel wat exacte feiten over vele
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andere plaatsen mee te delen. Reeds op 21 en 22 augustus woedde de beeldenstorm
in alle kerken van Middelburg, terwijl op 25 augustus de beelden vernield werden
te Axel en op 26 augustus te Hulst, in beide plaatsen onmiddellijk na een preek. Op
24 en 25 augustus gingen de beeldenstormers erg te keer te Delft, en pas daarna
vroegen ze een eigen tempel. De beeldenstormers van Den Haag op 25 augustus
kregen voor hun werk elk zeven stuivers uitbetaald. Op 26 augustus is het de beurt
aan Leiden. Te Utrecht gingen de beeldenstormers onder deskundige leiding van
24 tot 26 augustus systematisch te werk: verscheidene parochiekerken en twee
kloosterkerken werden grondig gezuiverd, maar de vijf kapittelkerken liet men
onaangeroerd: de reden is eenvoudig dat kapittelkerken met hun groot koorgestoelte
een veel grondiger omwerking behoeven om als protestantse preekkerken dienst
te kunnen doen.
Pas de maand daarop begon het elders te roeren. Aldus is er een vernielen van
beelden te Leeuwarden op 6 september. Te Culemborg, waar de calvinisten sinds
Pinksteren, 2 juni, op het kasteel konden preken met open deuren, vond men het
pas op 14 september nodig geweld aan te wenden; in aanwezigheid van de graaf
van Culemborg zelf vernielden nu 34 personen de twee parochiekerken van de stad
en verscheidene andere kapellen en kloosters. Elburg en Harderwijk hadden hun
beeldenstorm op 21-22 september, en Maastricht pas op 29 september. Maar steden
als Zierikzee, Haarlem, Amsterdam, Arnhem en Nijmegen en talrijke andere
beleefden geen beeldenstorm.
Dr. J.J. Woltjer, van de rijksuniversiteit te Leiden, had het over de beeldenstorm
in Friesland, maar was vooral interessant om de concrete gegevens die hij over
priesters en magistraten wist mee te delen. Het bleek duidelijk dat de Friese Kerk
wel een heel bijzonder cachet had en heel eigen gebruiken. Te Leeuwarden hield
de magistraat de zaak stevig in handen; men zuiverde eerst een der drie
parochiekerken, waarin twee van buiten gekomen predikanten dan preekten. De
protestanten en protestantiserenden bereikten de protestantisering van de
parochiekerken in Leeuwarden en op sommige andere plaatsen langs pacifieke
weg. Op bevel van ‘regenten en overheden’ werden alle beelden verwijderd. ‘Het
was niet de bedoeling in verzet te komen tegen de wettige regering, het was geen
oproer, maar men meende op grond van het akkoord van 25 augustus en van de
uitwerking die Oranje en Egmont hieraan gaven, dat protestanten aanspraak konden
maken op een erkende plaats in de staat. Afschaffing van inquisitie hield volgens
hen in, dat niemand terwille van religie aan lijf of goed gestraft zou worden’.

Karakter en gevolgen van de Beeldenstorm
De beeldenstorm heeft gewoed in verscheidene steden van Vlaanderen en Brabant,
en op enkele plaatsen ook op het platteland, echter niet in Kortrijk, Brugge, Aalst,
Dendermonde, Brussel of Leuven, zoals evenmin in Artesië, Henegouwen, Namen
en Luxemburg. Behalve in enkele Zeeuwse steden en te Utrecht, ging het er in het
noorden en het oosten van de Nederlanden vreedzamer toe: de nog weinig talrijke
calvinisten maakten er van de uit het zuiden
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overgewaaide opwinding gebruik om enige kerken van ‘afgoderij’ te zuiveren en ze
zelf in gebruik te nemen.
Uit het nauwkeurig relaas van de hier beschreven beeldenstormen blijkt duidelijk,
dat zij allerminst door kunnen gaan voor ‘een spontane uiting van de volkswoede’.
Ook de sociale en economische factoren en meer bepaald de hongerwinter 1565-66
schijnen weinig invloed te hebben uitgeoefend. Het regeringsvacuüm te Brussel en
de zwakheid der magistraten, samen met de driestheid van de protestanten, zijn de
doorslaggevende factoren geweest. Overal zien wij enkele vastberaden mannen
de leiding nemen en meestal beeldenbrekers tegen een vast loon aanwerven. Enkele
vooruitstrevende predikanten hadden de maanden daarvoor tegen de beeldencultus
gepreekt en aldus het klimaat voorbereid, zoals ook enkelen onder hen de leiding
namen van de brekerij.
Een ander punt is nog, in hoever het gewelddadig breken van beelden met de
calvinistische doctrine overeenkwam. Calvijn was er zeker tegen, maar hij stierf in
1564, en toen namen jongere en vurige predikanten een andere houding aan. Toch
was het een vaste stelregel, dat de brekerij door de magistraat moest worden bevolen
of althans geduld: een afzonderlijke persoon of zelfs een groep mocht zo maar niet
tot beeldenstormerij overgaan. Dat er uitzonderingen op deze stelregel zijn
voorgekomen, zoals bij de allereerste gewelddaden in West-Vlaanderen, moet ons
niet verbazen.
De gevolgen van de beeldenstorm zijn voor de verdere geschiedenis van de
Nederlanden van beslissend belang geweest. Met ontzetting vernam de goed
katholieke landvoogdes het verhaal van de talloze heiligschennissen, die op zovele
plaatsen waren gebeurd. De schrik sloeg haar om het hart, en op zeker ogenblik
wilde ze uit het minder veilige Brussel naar het veilige Mons vluchten, maar de
edelen en de magistraat van Brussel, die de poorten liet sluiten, weer-hielden haar
van de vlucht.
Veruit het belangrijkste was echter de reactie van Filips II. De ‘Katholieke Koning’,
door deze opstand tegen de Kerk en tegen zijn eigen gezag ten zeerste getroffen,
brak radicaal met zijn politiek van toegevendheid en lankmoedigheid. Hij besloot
zijn knapste veldheer, de hertog van Alva, met een grote troepenmacht naar het
noorden te sturen om die opstandige en ketterse Lage-landers tot gehoorzaamheid
te dwingen. Hier staan wij voor een keerpunt in de politiek van Filips II ten opzichte
van de Nederlanden, en ook voor een keerpunt in de geschiedenis van de
Nederlanden zelf.
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Archaïsch parallellisme
Corn. Verhoeven
‘Natuurkrachten’

Nog steeds kunnen we in populaire boekjes en schoolboekjes mededelingen lezen
als de volgende: ‘De meeste oervolkeren hebben oorspronkelijk gepersonifieerde
natuurkrachten als zon en maan, aarde en hemel vereerd als goden. Zij wisten zich
in hun bestaan van deze krachten afhankelijk en zo kwamen zij ertoe’, etc.
In meer geleerde werken lezen we dan, dat deze natuurmythologische school in
de godsdienstgeschiedenis weliswaar grote verdiensten heeft gehad, maar dat zij
thans vrijwel geen aanhangers meer vindt. Men wilde met één beginsel teveel
verklaren en ging dus te ver in spitsvondigheid. Het is natuurlijk uitgesloten dat
vrijwel elke mythe van huis uit een zonnemythe is, etc.
Beide mededelingen staan tot elkaar niet alleen in 'n merkwaardige tegenstelling
van populair en geleerd, maar komen ook treffend overeen in hun glashelder
simplisme. Beide bevatten zij een boude uitspraak, die vaag genoeg is om
nietszeggend te zijn. Hoe concreet en definitief uitspraken als ‘goden zijn
gepersonifieerde natuurkrachten’ en ‘de Odyssee is oorspronkelijk een zonnemythe’
ook mogen klinken, hun wetenschappelijke waarde is nihil, nog afgezien van de
vraag of zij juist of onjuist zijn. Want alleen al door de wijze waarop zij geformuleerd
zijn, namelijk als uitkomsten van een soort algebrasom, komen zij terecht buiten
het gebied waarop hun eigenlijke waarheid gelokaliseerd zou moeten worden. Die
waarheid ligt in het leven zelf van de religieuze verschijnselen. En waar het in de
godsdienstwetenschap om gaat is uiteindelijk niet zozeer het vaststellen van feiten
als wel het beschrijven van verschijnselen. En daarmee is dan weer niet bedoeld
het nauwkeurig maar dor catalogiseren van uitwendige handelingen, als wel het
tasten naar een levend punt temidden van alle rituele verstarring en dwangmatigheid.
Zonder dit tasten blijft de wetenschap steken in het infantiele stadium van
collectioneren van curiosa, te vergelijken met elke andere verzamel-hobby, maar
oneindig veel serieuzer beoefend. De geciteerde uitspraken lijken voorbeelden te
zijn van dit soort lusteloos beoefende wetenschap en zijn daarom nietszeggend. Of
ze juist zijn of niet, doet er niet toe, zij zijn in elk geval onwaar, niet ade-
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Dit essay zal in het najaar verschijnen als een hoofdstuk in Het Grote Gebeuren, uitgave
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quaat ten opzichte van de religieuze werkelijkheid. Zij maken van die werkelijkheid
een gekke curiositeit, poespas, onzin. Godsdiensthistorische boeken van dit soort
zijn verzamelingen van onzin; zij verkondigen de zinloosheid van de religie.
Of religie zinvol is, hangt af van de manier waarop zij voorgesteld en beschreven
wordt. Een godsdienstwetenschap die erop uit is haar object te vernietigen, is een
onzinnig bedrijf. Zinvol is zij alleen, wanneer zij het risico neemt, naar de zin en het
leven van de verschijnselen te tasten. Als deze stelling gewaagd en een hierop
gebaseerde studie meer literair dan wetenschappelijk lijkt, dan moet ook dit maar
geriskeerd worden. Maar dat de zin van een religieus verschijnsel meer een daarmee
gegeven mogelijkheid is dan wel een door alle gelovigen uitdrukkelijk en op elk
moment beleefde realiteit, kan geen werkelijk bezwaar zijn tegen dit standpunt.
Leven is altijd meer mógelijkheid, virtualiteit dan werkelijkheid. Het is meer
verwachten dan gebeuren: zowel het anders zijn van het gebeuren ten opzichte van
het verwachten als de eigenmachtigheid waarmee een aftastend of zelfs al
ongeduldig construerend verwachten het gebeuren probeert te beïnvloeden of uit
te schakelen, behoren bij het leven. Wie alleen de uitslag telt, niet de poging, de
droom, de verwachting en de evasie, maakt zich er te gemakkelijk van af. Religie
is meer dan alleen wat daarin geïnstitutionaliseerd is, klaar om gecatalogiseerd te
worden. Het instituut is maar een sediment, waarin een wereld van impulsen is
neergeslagen. Het leven zetelt in de wolk van mogelijkheden, die om zijn
fysiologische verschijningsvormen heen hangt. Het is juist dit maximum aan leven,
waarnaar de beschrijving tast, niet de zinloze sleur van gemakkelijk te catalogiseren,
institutionele gedragingen.
De vraag of natuurkrachten al dan niet gepersonifieerd en vervolgens vroom
aanbeden worden, is van geen enkel belang, niet alleen omdat diegenen die het
karwei zouden moeten verrichten, niet met zulke geleerde begrippen opereren,
maar vooral omdat zij buiten de religie ligt. Zij is een kwestie van etikettering,
waarover de magazijnmeester zich het hoofd mag breken.
Toch heeft deze vraag op een of andere manier betrekking op de religie, dat is
duidelijk. Het is zelfs haar bedoeling, de kern van de kwestie te raken. Deze kwestie
heet ‘natuurgodsdienst’. Hiermee is dan, om alle misverstand uit te sluiten, niet
bedoeld een godsdienst die niet kunstmatig zou zijn, niet door cultuur bedorven en
dus voorzien van alle zuivere eigenschappen die aan natuurvolkeren, natuurzijde
en natuurboter worden toegeschreven, maar een godsdienst waarvan de natuur
het object is. De vraag is nu maar: ten eerste, wat voor die oer- of natuur- of
archaïsche volkeren de natuur was; en ten tweede, wat zij ermee te maken hadden
en op welke manier. Want als hij er niets mee te maken heeft, geeft de mens zich
niet de moeite de natuur te personifiëren. De mededeling dat hij ervan afhankelijk
is, kunnen we voor kennisgeving aannemen. Als die afhankelijkheid ligt op het vlak
van stoffelijke belangen, bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van akkers en kudden, kan
dit moeilijk gelden als een adequate verklaring voor een religieus gedrag zonder dit
tevens tot onzin te verklaren.
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‘De nacht gehoorzamen’
Wat nu die eerste vraag betreft: we moeten hierin niet eigenwijs zijn en willen
definiëren wat die natuur precies is. De zon zal er wel bijhoren en de maan, het
weer en het onweer, het landschap en het waterschap, het licht en het donker, de
wisseling van de seizoenen, de hele bewegende en levende wereld die de mens
omringt. En als antwoord op de tweede vraag zou de aard en de menselijke betekenis
van dit omringen beschreven moeten worden, met andere woorden: het meespelen
van de mens in het ritme van de natuur of de kosmos inzoverre dit het menselijk
bestaan mee bepaalt en als zodanig ervaren wordt. Archaïsche religie zou dan
verband kunnen houden met de wijze waarop dit enthousiast meespelen als
belangrijk beleefd en geïnstitutionaliseerd wordt.
Het onderwerp leent er zich bijzonder goed voor verduidelijkt te worden aan allerlei
voorbeelden. Wij zullen hierbij proberen geleidelijk het thema: mens en natuur of
micro- en macrocosmos in een religieus perspectief te plaatsen en het niet uit het
oog te verliezen.
Een eerste voorbeeld illustreert misschien duidelijker een archaïsche mentaliteit
dan een specifiek religieuze ervaring. Ik wil hiervoor nemen de beleving van de
nacht bij Homerus. De nacht heet ‘goddelijk’, maar dat is een stereotiepe,
geïnstitutionaliseerde aanduiding, waarop deze intuïtie weinig vat heeft. Godheid
en goddelijkheid zijn als religieuze aanduiding nogal onduidelijk en weinig vitaal;
als zij al de neerslag van enig sentiment inhouden, is dat voor ons nauwelijks nog
invoelbaar. Daarom worden deze woorden wel in de eerste plaats bedreigd door
zinloosheid, bv. in de mythologische of theologische fraseologie. Dat de nacht bij
Homerus ‘goddelijk’ heet, betekent intussen toch wel, dat hij boven het menselijke
niveau ligt; hij wordt aangeduid als een verschijnsel dat minder om verklaring vraagt
dan om respect; men berust niet alleen in het bestaan ervan, maar men is ook bereid
zich daarnaar te schikken. Men staat er passief tegenover; het ligt buiten de greep
van zijn macht. πειϑώμεϑα νυϰτί laten wij de nacht gehoorzamen, of misschien nog
juister: zwichten wij voor de nacht. ‘Het is goed te zwichten voor de nacht’ zegt
Hektor en uit het verband blijkt, wat dit zwichten inhoudt: de activiteiten van de dag
stilleggen, het avondeten gebruiken en gaan slapen. De formulering laat niet de
mogelijkheid toe, het vallen van de avond en het staken van de activiteiten te doen
samenvallen op grond van louter utilitaire overwegingen. Niet de technische
onmogelijkheid 's nachts de gevechten voort te zetten is het die tot ophouden dwingt,
maar de goddelijke macht van de duisternis, waarvoor de mens moet zwichten. Het
ritme van het natuurgebeuren bepaalt het levensritme van de mens. De wisseling
van dag en nacht is een moederklok, waarnaar de menselijke tijd zich moet richten.
Er is parallelliteit tussen het leven van de microcosmos en dat van de macrocosmos.
De presentie van de nacht in de wereld verandert het karakter daarvan. Zij schept
een kader waar het menselijk leven zich niet buiten kan stellen. Het past zich daarbij
aan. In dat kader is de mens veilig en geborgen. Zijn belangen worden de belangen
van de kosmos, die wijzer en machtiger is dan hijzelf. Daarom moet hij zorgen dat
zijn levensritme gelijk blijft lopen met het ritme van de natuur. Anders wordt het
leven ont-
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wricht en van zijn natuurlijke ritmiek beroofd. Dit ritme sluit in zijn regelmaat de
neergang van de nacht in. De nacht is een kosmische uitnodiging tot een terugtreden
in de duisternis van de eigen individualiteit. Het levensritme is essentieel een poging
in die zin, dat juist het pogen het ritme schept. Wat is dan het ritme in de poging?
Ritme heeft een beweging alleen inzoverre zij poging is. Wat rechtstreeks op zijn
doel afschiet, heeft geen ritme. De beweging van een vallende steen is geen poging
en heeft geen ritme. De beweging die poging is, onderscheidt zich hiervan, doordat
zij niet rechtlijnig is. Ritme is de regelmaat van een beweging die niet rechtlijnig is.
Deze regelmaat brengt het ritme in verband met het oer-verschijnsel herhaling.
Ritme bestaat niet zonder herhaling. Herhaling van een beweging is ook herhaling
van een poging. En waarom anders kan een poging zich herhalen dan omdat zij
mislukt? Het ritme is dan ook te beschouwen als de regelmaat waarmee een mislukte
poging zich herhaalt. Maar juist omdat het ritme poging is, is deze herhaling niet te
zien als een mechanisch gebeuren, maar als een vernieuwde aanloop. De
mechanische herhaling geeft geen ritme, hoogstens een metrum.
Het dagelijks herhaalde opstaan van de zon is buiten het kader van de mythologie
niet als ritme te beschouwen, omdat het geen hernieuwde poging is van de zon om
boven de horizon uit te komen, maar een gevolg van de stand van de aarde ten
opzichte van de zon. De afwisseling van dag en nacht, die hiermee verband houdt,
is evenmin als zodanig te beschouwen als een ritmisch gebeuren. Maar zij wordt
tot ritme, wanneer zij wordt opgenomen in het menselijk leven. Deze afwisseling
beïnvloedt niet alleen de groei van de planten, maar ook het leven van de mens en
zijn gedrag. De mens slaapt 's nachts en is overdag wakker. Dat is geen toevallige
coïncidentie. Hier wordt iets menselijks diepgaand aangepast bij de afwisseling van
dag en nacht. In de afwisselende herhaling van dag en nacht is een dialectiek te
zien waaruit een ritme voortkomt. Deze afwisseling houdt verband met het menselijk
pogen. Het waken en slapen zijn geen voltooide werkelijkheden, maar pogingen.
De mens tracht te slapen en te waken. Dat wat geheel slaagt, wordt niet herhaald.
Het leidt tot een definitief resultaat, voor het behouden waarvan geen nieuwe
inspanning meer nodig is. Het waken is een poging op te veren naar hoogten die
niet definitief te bereiken zijn; het slapen is een terugvallen, een opgeven van de
poging of een poging om terug te zinken in de diepte van het onbewuste. Zowel de
ene als de andere poging mislukt; het hoogtepunt wordt geen blijvend bezit en de
rust in het dieptepunt wordt telkens door het ontwaken verstoord. Juist als
gespannenheid is het waken niet een definitieve, maar een voorlopige, conatieve
toestand. Het is een poging, die na bepaalde tijd moet worden opgegeven. De
afwisseling van waken en slapen is de afwisseling van pogen en opgeven. Het
ontwaken is het vernieuwen van de poging, het inslapen het opgeven van de poging.
Of moeten we zeggen, dat juist het inslapen het pogen is, namelijk: om een
oorspronkelijke toestand te herstellen en het ontwaken de ontdekking dat die poging
tevergeefs was? In de eerste veronderstelling wordt het waken positief, het slapen
negatief beoordeeld; in de tweede het slapen positief en het waken negatief. De
dialectiek tussen beide geeft aan de tegen-
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gestelde waarderingen een kans en het is opvallend dat in perioden van
rationalistische en moralistische levensbeschouwing het slapen bijna als een zonde
werd geïnterpreteerd. Het is de toestand van oneigenlijkheid, gevallenheid. De
nacht, de duisternis, is de zonde; de dag, het licht, is deugd en genade. Het zou
een studie op zich zelf zijn deze verschillende waarderingen in de loop van de
geschiedenis te volgen. Hier zou de vraag gesteld kunnen worden, hoe Homerus
de slaap, het zwichten voor de nacht, waardeert. Een criterium hiervoor is de plaats,
waar hij in het ritme van itus en reditus in de levensevolutie het genot lokaliseert;
voor die pool zal hij de grootste waardering hebben. Nu blijkt, dat zijn opvatting
buitengewoon evenwichtig is, maar een zekere hang naar een positieve waardering
van het slapen is hem toch niet vreemd.
Want van de ene kant wordt men telkens getroffen door de frisse, montere manier,
waarop bij het aanbreken van de dag de werkzaamheden worden hervat. Als de in
de vroegte geboren, roosvingerige dageraad verschijnt, stappen de helden zonder
trekken en rekken uit hun bed, doen hun mooie sandalen aan hun voeten etc. De
dageraad is heerlijk en het is fijn om weer te ontwaken. Maar van de andere kant
wordt toch een grote nadruk gelegd op de macht van de avond. De nacht is een
macht die, zoals Heidegger zegt, ‘zur Sammlung zwingt ohne Gewalt anzuwenden’.
Zwichten voor de nacht is gehoor geven aan een uitnodiging van de natuur. ‘über
allen Gipfeln ist Ruh... Balde ruhest du auch’. Er is geen gewelddadigheid in deze
macht; integendeel, hij is een verleiding waarvoor het heerlijk is te zwichten. Het
deinen op het ritme van de parallelliteit tussen kosmos en mensenleven is een van
de hoogste en elementairste genietingen. In het zinnelijk bestaan is er tussen
noodzaak en genot geen tegenstelling; het een vergezelt het ander. De aanvaarding
van wat noodzakelijk is, is niet alleen een van de middelen om daarin te berusten,
maar ook een bron van genot en lustvol zwichten. Zo is het ook met het gehoorzamen
aan de goddelijke nacht. De slaap is een lust. Homerus gebruikt tal van woorden,
om de zoetheid en de aangename, bodemloze diepte van het slapen aan te duiden.
Terwijl hij in zijn beschrijving van de dageraad en de reacties van de mens daarop
steeds weer hetzelfde stereotiepe vers gebruikt, zoekt hij hier naar afwisseling; er
zou een hele litanie van epitheta op te stellen zijn, waarmee de slaap gekenmerkt
wordt. Bij dat alles blijft hij een albedwinger; en het is bij hem niet de mens die de
slaap vat, zoals in onze taal, maar de slaap die de mens over de ogen komt, op
hem toespringt, hem grijpt. De enkele keer dat hij de slaper de slaap laat vatten,
heet die een ‘geschenk’. De slaap is een geschenk, zoals de wijn. Hij is een
verlossing, een troost in een door melancholie getekend bestaan. Telkens weer
treedt bij Homerus de slaap op als een bevrijding uit verdriet en heimwee. Het
verdriet gaat als het ware vanzelf in de slaap over. De homerische helden zijn
melancholische mensen; zij kunnen schreiend in slaap vallen. Slapen is dronken
zijn van het verdriet van één dag; het menselijk bestaan is efemerisch, zoals de
antieke schrijvers zo vaak verzekeren; het duurt maar één dag telkens. Wie verder
dan één dagreis ver de binnenlanden van het leven intrekt, stelt zich bloot aan
dodelijke gevaren. De nacht beschermt het leven. Hij beantwoordt zo duidelijk aan
een menselijke behoefte,
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er is hier zo'n wonderlijke harmonie tussen menselijke en kosmische verschijnselen,
dat men in de verleiding zou komen te denken, dat de mens de wereld heeft
geschapen voor zichzelf. De slaap is van de ene kant een natuurverschijnsel, dat
helemaal buiten de menselijke willekeur ligt, maar van de andere kant beantwoordt
hij zozeer aan de menselijke behoefte, dat de mens de slaap zou uitvinden, als hij
niet al een natuurverschijnsel was. De verwondering hierover doet Homerus spreken
van een geschenk. Het genieten van de slaap is een opgaan in het samenvallen
van een objectieve noodzaak en een subjectieve behoefte.
Het gevaar bestaat, dat wat tot nu toe gezegd werd, een beetje gaat lijken op een
slecht soort van psychologie, terwijl het toch eerder over de kosmos zou gaan. Hierin
behoort de psychologie alleen inzoverre thuis, als zij niet een leer is over het innerlijk
leven van een mens, maar een antropologie en dus ook in staat is het inzicht in de
menselijke drang naar parallelliteit tussen het eigen en het kosmische levensritme
te verdiepen. Dat inzicht is iets fundamenteels, maar kan moeilijk een produkt van
het psychologisch onderzoek worden genoemd. Bovendien is een psychologie van
de homerische mens alleen al daarom zo moeilijk, omdat de homerische held geen
ziel heeft. Hij heeft ook geen lichaam; hij heeft ledematen en impulsen. Bruno Snell
heeft overtuigend aan-getoond, dat begrippen als ‘ziel’, ‘geest’ en ‘innerlijk’ bij
Homerus niet voorkomen en in zijn wereld ook geen betekenis kunnen hebben.
Zelfs een vrije beslissing, die wij beschouwen als voortvloeiend uit de diepte van
een innerlijk, wordt daar voorgesteld als een ingrijpen van de godheid. Er is een
parallelliteit, een harmonie pré-établie tussen de menselijke impulsen en de wereld
daarbuiten met aan de uiterste grens daarvan de wereld van de goden. Wat wij het
innerlijk noemen is het ingekaderd zijn in deze harmonie. Dat kader is bijgevolg voor
de archaïsche mens even bepalend als bij ons het innerlijk. In de archaïsche
mentaliteit is het innerlijk niet ergens binnen in een ziel, maar een relatie tot een
buitenwereld. Deze relatie constitueert het menselijk leven als een beweging die
bepaald wordt door het ritme van grotere bewegingen daarbuiten. De vraag of deze
voorstelling misschien niet reëeler is dan die van een romantisch innerlijk, gestoffeerd
met wat aan een buitenwereld, aan de dingen zelf wordt onttrokken, en of wellicht
daarom de wereld steeds minder zinvol schijnt te worden, houdt ons nu niet bezig.
Wij kunnen volstaan met naar aanleiding van dit eerste voorbeeld van parallelliteit
te stellen: er is in de archaïsche mentaliteit een streven het menselijke levensritme
te parallelliseren met het kosmische ritme. Zonder deze parallelliteit is het leven
weerloos en ontheemd. Deze neiging om geborgenheid te zoeken in een groter
kader past geheel in de traditionalistische instelling van archaïsche mensen, waarin
het ook onveilig is zich te begeven buiten het door de voorouders betreden pad,
waar het verleden de norm is en waar het dus gevaarlijk is een te grote mate van
individualiteit aan de dag te leggen. Het is misschien voorbarig te zeggen, dat dit
een hoofdkenmerk is van de antieke religie, maar de indruk is toch gewettigd, dat
deze parallelliteit een centraal punt is in leven en religie, en dat het tot op zekere
hoogte de onverbrekelijke verbondenheid van deze twee verklaart.
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Ritus en ritme
Het is vanzelfsprekend dat dit leidt tot bespiegelingen van kosmologische en
medische aard, zoals bij Hippokrates, die uitvoerig de parallel tussen menselijk en
kosmisch leven uitwerkt. Maar wat hieraan voor ons interessant is, is het religieuze
aspect. Immers dit komt ook tot uiting in kosmologische beschouwingen en in de
keuze van therapeutische praktijken, die op een bepaalde wijze door laïcisatie uit
een religieus kader losgemaakt zijn. Maar het meest zinvol voor ons doel lijkt het
toch deze parallellisatie te zien in een expliciet religieus verband, dus in een
grenssituatie, waarin het levensritme dreigt te stokken en door bijzondere middelen
weer op gang gebracht moet worden. Deze grenssituatie doet zich voor, wanneer
de parallelliteit tussen het menselijk en het kosmisch ritme in gevaar komt. Want
hierdoor dreigt de mens losgerukt te worden uit het veilige kader waarin hij geborgen
is, en teruggeworpen te worden op zijn eigen, nietige en riskante individualiteit.
Homerus levert ons hier weer een geschikt uitgangspunt. In het eerste boek van
de Ilias lezen wij, dat de vertreffende Apollo, de muizenverdelger, boos geworden
is op de Grieken, omdat zij niet luisterden naar zijn priester Chryses, die voor een
onmetelijke losprijs zijn dochter wilde komen vrijkopen. In zijn toorn schiet de god
pijlen af op het Griekse kamp, de pest breekt uit en de mannen sterven in grote
getale. Als Agamemnon dan inziet wat de aard van zijn vergrijp is, wordt het meisje
aan haar vader teruggegeven en aan Apollo een zoenoffer gebracht. En jonge
mannen vullen de mengvaten tot aan de randen met wijn en delen aan allen ervan
uit. De hele dag lang trachten zij daarna met zang en dans de god te verzoenen,
een mooi lied zingend, de zonen van de Achaïers, incanterende de vertreffende.
En hij verheugde zich bij het horen hiervan. Er woei een gunstige wind, toen zij
terugvoeren, door Apollo gezonden, en de pest hield op.
Dit verhaal toont overeenkomst met wat we bij Livius lezen. Livius vermeldt
namelijk, dat in 361 een aantal Etruskische dansers naar Rome ontboden werd om
een pest-epidemie te bezweren, waar de Romeinen machteloos tegenover stonden.
Ofschoon nu bij de Romeinen van deze tijd het dansen niet in hoog aanzien stond,
blijkt toch wel, dat zij in dit speciale geval er meer in gezien hebben dan een frivool
amusement. Het is hier kennelijk een ritus met sacraal-medische betekenis, die op
deskundige wijze moet worden uitgevoerd, aangepast aan de aard van de ziekte.
Blijkbaar was het geloof in deze speciale wijze van ingrijpen bij calamiteiten in Etrurië
nog min of meer levend gebleven. In de grafschilderingen en de beeldhouwkunst
wekt het dansen eerder de indruk de weergave te zijn van louter feestelijkheid. Als
feestelijke ritus kan men het dansen zonder veel omslachtigheid omschrijven als
een uitdrukking van het levensritme. Voor de archaïsche mens betekent dit dan,
dat in de dans het parallellisme van macro- en microcosmisch leven tot uitdrukking
gebracht en gevierd wordt. Dit parallellisme is een voorwerp van voortdurende zorg.
De archaïsche mens verheugt zich erover gelijke tred te houden met de natuur en
de danspassen van zijn grote moeder bij te houden. Zijn dansen is wiegen in zijn
veiligheid. Maar niet alleen op hoogtepunten van het leven danst hij,
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wanneer de stuwing van het levensritme hem daartoe drijft; ook wanneer het ritme
van het leven dreigt te stokken, moet hij inspringen, de tijd en de kosmos ritmiseren,
om het weer op gang te brengen. In de dans wordt de parallelliteit hersteld. De dans
is een poging om op magische wijze een crisis te bezweren. Zo'n crisis is de dood.
De dood van een mens en vooral van een aanzienlijke persoon brengt het
levensritme van de gemeenschap in gevaar. De dans bij de begrafenis, zoals die
misschien in de Etruskische graftomben wordt afgebeeld, moet het leven over deze
crisis heenbrengen. Hij is een uiting van verdriet, waarin tegelijk het verdriet wordt
bezworen en levenskracht wordt gestuwd naar de bedreigde plaatsen. Wanneer
het verdriet dit ritme vindt, is het al overwonnen en de crisis gereed om weg te ebben
in 'n gescandeerde beweging.
Een crisis is ook de pest. Hij is hier niet een bepaalde ziekte, door virus of bacillen
teweeg gebracht. Sinds de pest dat is, bestaat hij niet meer. De pest is de verdorring
van het leven, dat buiten het ritme van de kosmos is geraakt en tot chaos geworden
is. Het is een storing in het levensritme van de gemeenschap, een kosmische crisis.
Een stuk chaos rukt op en verovert een stuk levenskosmos. Tegen dit oprukken
van de chaos richt zich het zoenoffer, de therapie, de dans en de muziek. Muziek,
dans en feest bewerken een katharsis in het kosmische leven, wanneer dat in de
chaos dreigt te vervallen. Dans en muziek herscheppen de orde. De muziek, die
de dans begeleidt, fluitmuziek of het geklepper van castagnetten, ontrukt de kosmos
aan de chaos en ordent de bewegingen van de dans. Er is een eenheid van beweging
tussen de dans en de muziek. Het is de eenheid van de mens, die met al zijn
krachten en zintuigen inspringt in het ritme van de natuur. Muziek en dans zijn als
het ware herhalingen van een kosmogonisch gebeuren; zij regenereren een wereld
die in de chaos dreigt terug te vallen. Zo'n bedreiging is ook de pest; hij is een
symbool van de chaos, eerder dan een bepaalde ziekte.
De antieke filosofen vatten de muziek vaak op als een therapie. Zij ordent het
zieleleven. Misschien is deze opvatting te beschouwen als een laïcisatie en
rationalisering van een veel archaïscher, religieuze opvatting. Deze
psychoterapeu-tische kijk op de muziek is een dekosmisering van een veel oudere
gedachte, namelijk, dat de muziek een kosmotherapie is. Niet in de ziel van de
individuele mensen alleen bewerkt de magische dans en de muziek een katharsis,
maar in het hele bestel waarin hij leeft, in het levensritme van een hele gemeenschap
en in het gestoorde ritme van de wereld. Het muzische, inspirerende is het vervoerd
worden door de parallelliteit van dit tweevoudig ritme. Elk muzisch ritme en elke
muzikale harmonie zijn naar antieke opvatting een weerspiegeling van de ‘harmonie
der sferen’.

Collisie en ordening
Dezelfde mogelijkheden van funeraire en kosmische interpretatie bieden ook de
wedstrijden die naar aanleiding van een begrafenis worden gehouden. Homerus
geeft daarvan een uitvoerige schildering. Men heeft deze spelen wel opgevat als
een strijd om de opvolging en de erfenis van de overledene, een opvatting die
uitmunt door een zekere grappige platvloersheid, maar geheel
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onverklaard laat waarom bijvoorbeeld de Olympische Spelen los van dit funeraire
verband zo'n enorme betekenis hebben gekregen. Beter lijkt het met Kris-tensen
aan te nemen, dat het hier gaat om een herstellen van de geschokte levenskrachten.
De wedstrijden zijn een poging om het levensritme weer op gang te brengen en
passen dus helemaal in het kader van feest en dans, die immers ook een volheid
van leven scheppen op een plaats waar de voortgang van het leven bedreigd wordt.
De wedstrijd, de agoon, die als zo typerend geldt voor de Griekse gemeenschap,
is een van de manieren waarop helderheid geschapen wordt in het leven en de
dóórstroming van levensenergieën wordt verzekerd. Hij bestaat niet alleen in een
concurrentie met een tegenstander, maar is ook een strijd tegen de chaos. Hij geeft
aan dingen en mensen hun identiteit en plaatst die in een omvattend levenskader.
Het worstelen, om een voorbeeld te noemen dat niet zo dikwijls aangehaald wordt,
is een individuele wedstrijd, een lijfelijke strijd tussen twee lijven, waarvan het ene
voorbestemd is de wedstrijd te verliezen en ten onder te gaan, het andere om te
overwinnen en het leven voort te zetten. Het is te zien als een beeld van de botsing
tussen twee willen tot bestaan, waartussen geen parallelliteit mogelijk is, een
concurrentie in het veroveren van een plaats tussen de dingen. De worstelaars zijn
als het ware twee individuen, die aanspraak maken op een plaats die maar één
individu kan plaatsen. Eén van de twee kan geen plaats vinden en moet terugtreden
uit het bestaan dat het meende verworven te hebben.
De worsteling is een kosmogonische collisie, gevolg van een tragische vergissing
in het ontwerp van de dingen en de verordeningen van het fatum. Hier dreigt door
een speelse, maar catastrofale overproduktie van de natuur het leven vast te lopen
en moet er ingegrepen worden, plaats gemaakt worden voor de voortgang van de
levensstroom. Hier is dus de strijd de vader van alles: hij brengt aan het licht wat
bestaanbaar is en wat gedoemd is te verdwijnen of niet te ontstaan. Het bestaan is
niet zonder meer een feit, maar een effect van krachten, die zich tot het uiterste
inspannen om het bestaande in zijn identiteit te verwezenlijken en er een plaats
voor te vinden. Het is een zich ontworstelen aan de schoot van de aarde en de
duisternis van virtualiteiten, een effect van de wil tot zijn en blijven; daarna is het
een worsteling met de machten die aan het eenmaal verworven bestaan vijandig
zijn.
Zo is het menselijke bestaan in de kosmos naar deze voorstelling altijd een dialoog
met een tegendeel. Gevangen in het spinneweb van het fatum moet deze mens
voortdurend op zijn hoede zijn en gereed staan om slagen te pareren. Want geen
systeem is zo fatalistisch, dat het de mens die daarin leeft, niet de illusie laat, dat
hij zich voor een ogenblik aan het fatum kan ontworstelen. Zonder deze mogelijkheid
zou hij temidden van een bestel dat al zijn doen en laten bepaalt, zijn identiteit geheel
en al verliezen.
De spelen in Olympia en elders zijn te zien als periodieke herhalingen van deze
poging de kringloop van het menselijk leven in harmonie te brengen met het bestel
daarbuiten. Het feit dat deze poging periodiek herhaald wordt, heeft niet minder
betekenis dan de aard van de spelen zelf. Herhaling is nodig, omdat de
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poging nooit helemaal slaagt, terwijl de hoofdzaak blijft voortduren. En zij wordt
periodiek herhaald, omdat de poging verband houdt met een geperiodi-seerde
wereld buiten de mens, waarvan hij afhankelijk is. De duur van die periode is van
minder belang dan dat zij telkens even lang is. Want de datering van leven en historie
zijn hierop gebaseerd. Wanneer de mens het ritme van de kosmos niet in acht
neemt, is de tijd voor hem een chaos. Dag, maand en jaar zijn tijdmaten die hij van
buiten af in zijn leven moet betrekken en die hij nauwkeurig in acht moet nemen om
de belangrijke dimensie van zijn bestaan die de tijd is, niet in de chaos te zien
terugvallen.
Zo ontstaat de kalender. De oorsprong hiervan is religieus; hij ontstaat uit de zorg
om de parallelliteit tussen het ritme van het menselijke en het kosmische leven. Hij
is het middel dat de mens aanwendt om zijn beleving van de seizoe-nen te binden
aan de plaats waar die vastgesteld zijn, om te voorkomen, dat zij op drift raken en
gaan verschuiven. Vandaar de maatregelen om ook hier de klokken bij tijd en wijle
gelijk te zetten en de cyclus van het jaar rond te houden. Er wordt een kosmos op
de chaos veroverd en een ritme vastgelegd. Maar dit ritme is geen metrum. De tijd
is niet homogeen. Niet alle dagen van de kalender hebben dezelfde betekenis. Er
zijn bij de Romeinen dies fasti en dies nefasti. De kalender dient om aan te duiden,
aldus Van der Leeuw, welke punten in de tijd waarde en macht hebben. Deze waarde
moet daaraan op het juiste moment gegeven worden door de rituelen die bij dat
tijdstip horen. Alleen zo kan het leven in stand gehouden worden in harmonie met
de natuur. In een agrarische cultuur zal hierbij de nadruk vallen op het juiste tijdstip
van zaaien en oogsten, bij een bepaalde stand van de maan. In een meer literaire
cultuur zal dit idee al gauw een moralistische of psychologische interpretatie krijgen,
maar het lijkt mij toch niet juist om bij bv. de Stoïcijnse regel van ‘volgens de natuur
leven’ in het geheel niet aan deze mogelijkheid te denken. Hier is een stuk natuur
verinnerlijkt en als het ware gepsychiseerd, maar de regel vertoont zo'n duidelijke
gelijkenis met de archaïsche parallellisering, dat een historisch verband zeer
waarschijnlijk is. We hebben hier kennelijk te maken met een stuk gelaïciseerde
zogenaamde natuurgodsdienst en het zou zeker de moeite lonen dit verband verder
na te speuren in de antieke wijsbe-geerte en moraal, in astrologie en medische
praktijken. Zelfs in de enige lyrische passage bij Kant, die over de macht van het
geweten in hem en de schittering van de sterren boven hem, is nog iets
waarneembaar van een archaïsch en misschien wel oer-menselijk gevoel van
wederkerigheid tussen macro- en microcosmos.

Rituele afbakening
Van de ruimte kan hetzelfde gezegd worden als van de tijd. Zonder rituele afbakening
is zij een chaos, waarin het leven ten onder gaat. Het tempus, de afgebakende en
geperiodiseerde tijd, vindt zijn pendant in het templum, de afgebakende ruimte. Het
templum dankt zijn heiligheid aan deze ordening; het is niet zozeer heilig door het
feit dat het aan een bepaalde god gewijd is, als wel doordat het als aardse neerslag
van een kosmisch patroon aan het leven in
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de vernietigende oneindigheid van de ruimte veiligheid en geborgenheid geeft. En
het is ook heilig, omdat hier de tekens van die bovenaardse orde waargenomen
worden. Er is dus hier een heel kluwen van ideeën, die alle in verband te brengen
zijn met de normatieve en regulerende wijsheid van het buitenmenselijke leven en
gebeuren.
Ook het verdelen van de ruimte is scheppen van orde, om de chaos in te dammen.
De verdeling in verschillende kwartieren is een ordening van tegenstellingen, die
ongeordend een chaos en een bedreiging vormen. Door de ordening oriënteert de
mens zich in de ruimte en beschermt zich tegen haar onmetelijkheid. Zij begint met
de lijnen Noord-Oost en Zuid-West. Aldus ontstaat het kruis, de vierdeling, het
mandala, dat volgens Jung het meest archaïsche symbool is van ordening in de
chaos van het onbewuste, dus ook van het onbekende. De tegenstellingen worden
er paarsgewijze op gerangschikt. Een-maal de vierdeling gegeven, is het mogelijk
door allerlei onderverdelingen de chaos steeds perfecter te ordenen, zodat een
ingewikkeld systeem ontstaat, tussen de kieren waarvan de chaos zichtbaar blijft.
Binnen dit patroon worden de verschijnselen van de hemel gelokaliseerd en geduid.
Zo wordt het systeem geïnstitutionaliseerd en krijgt het zijn eigen ingewikkelde
casuïstiek, waarin de oorspronkelijke betekenis niet altijd duidelijk aanwezig is.
Ook bij het stichten van een stad is er sprake van ordening van de ruimte en
verovering daarvan op de chaos. De stad is een stuk heilige ruimte, zoals de tempel.
In een Romeinse traditie is hier sprake van een ploeg, getrokken door twee witte
runderen, een koe en een stier, waarmee een voor geploegd wordt rondom het
gebied dat voor bewoning is gereserveerd. Alleen op de plaatsen waar een poort
moet komen, waar dus een dialoog tussen binnen en buiten, heilig en profaan,
kosmos en chaos moet worden aangegaan, wordt de bronzen ploegschaar even
opgetild om de magische cirkel te doorbreken.
Aldus ontstaat de aanzet tot een stadsmuur. Gewoonlijk zien wij die als een middel
ter verdediging. Zij is dat óók. Maar voordat zij een bolwerk is, is zij een grens. Zij
omgrenst een centrum van leven en veiligheid, de stad en de markt, waar het hart
van de stad is. De op rituele wijze, met een rituele ploeg getrokken vore markeert
de plaats waar het menselijke leven, in overleg met transcendente machten,
voornemens is zich in bijzondere hevigheid te concentreren. Binnen deze grens
wordt het gevangen en kan het blijven, veilig en zonder weg te stromen in de chaos,
waaraan het ontworsteld is. De grens houdt het leven vast op een bepaalde plaats.
De stadsmuur nu markeert de grens. Hij is een uitbreiding van de door de ploeg
opgeworpen aardwal, zoals de gracht de verdieping is van de door de ploeg
getrokken vore. Dat is haar eerste functie: een monumentale, heilige grens te zijn.
Wanneer volgens de sage Remus over de muur springt die Romulus met zijn mannen
naar Etruskisch voorbeeld aanlegde, profaniseert hij die heilige grens door hem als
een militair bolwerk te kwalificeren en hiervan de ongeschiktheid aan te tonen. Het
misverstand is dus al heel oud.
De muur is allereerst een wal, die wordt opgeworpen tegen het opdringen van de
chaos. Hij verdedigt op magische wijze het veilige nest van het leven, dat de

Streven. Jaargang 19

1060
stad is, tegen de chaos, die, eventueel door middel van de vijanden, die hem zoals
de pest en het buitenland vertegenwoordigen en aanwezig stellen, de stad in zich
dreigt terug te nemen. Een dergelijke voorstelling van een stadsmuur schijnt ook
Homerus te kennen. In het begin van het zesde boek van de Odyssee wordt van
Nausithoös, stichter van de Phaeaken-staat, gezegd dat hij een muur ‘trok’ en huizen
bouwde. ‘Teïchos elasse’, hij trok een muur, zoals men een voor trekt en pas daarna
bouwde hij de huizen. Van een verdedigingswerk is hier geen sprake, uitsluitend
van een magische cirkel die een ruimte afbakent, waarbinnen het leven
geconcentreerd en geordend wordt. De Etru-riërs deelden hun steden in naar het
heilige mathematische gedrag van de kosmos, met straten van Noord naar Zuid en
van West naar Oost. Dat is dus een variatie op het mandala-symbool, het archetype
van ordening. De vierdeling vindt men terug in het oudste Rome, het Roma Quadrata,
en vooral ook in de Romeinse legerplaatsen, door cardo en decumanus in vier delen
verdeeld.
Deze orde heeft zeker ook praktische voordelen. Maar toch moet men hier geen
utiliteit in zoeken. Dit beginsel, dat ons leven beheerst en vergiftigt, kent de
archaïsche mens nauwelijks. Geordend als de kosmos, wordt de stad zelf tot een
kosmos en deelt in de zekerheid van het bovenaardse bestel. Het centrum van de
stad wordt tot een centrum van de wereld, een navel van de aarde. Het heeft bij de
Romeinen dan ook de naam van de wereld: mundus. De mundus is een diepe put,
toegang tot de onderwereld, het binnenste van de aarde, waaruit haar krachten
naar boven komen, botsend tegen en zich concentrerend in de lapis manalis, de
heilige steen, die de put afsluit. Aldus is, zoals Eliade zegt, de stichting van de stad
een rituele herhaling van het kosmogonische proces, het scheppen van een wereld,
het veroveren van een ruimte op de chaos. Daarom, en niet omdat zij aan bepaalde
goden gewijd is, is de stad een heilige stad, een ‘hierön ptoliethron’.
De rituele herhaling van de kosmogonie is niet een herhaling omwille van de
herhaling. Eliade's uitleg, dat deze ritus herhaalt wat ‘in illo tempore’, in een
exemplarische oertijd, is gebeurd en dat hierdoor de terreur van de geschiedenis
ontvlucht wordt, lijkt mij niet helemaal voldoende. Ook hier is de herhaling een poging
iets tot stand te brengen wat niet zonder meer gegevenis. Men herhaalt de
kosmogonie om de ‘microcosmos’, zoals Demokritus de mens noemt, in harmonie
te brengen met de macrocosmos. Het menselijke bouwen en stichten is een hybris,
wanneer het niet gebeurt in overleg met en naar het voorbeeld van de natuur. Alleen
dat voorbeeld kan daaraan het ware, consistente leven geven. Ik geloof, dat dit de
zin is van het bouwoffer. Ieder menselijk getimmerte blijft hybridisch, zolang het niet
door dit doopsel van leven is geëngageerd in het kader van datgene wat al bestaat
en zijn consistentie bewezen heeft. Dit besef schijnt in het ritueel van het bouwoffer
geïnstitutionaliseerd te zijn met de consequente wreedheid die aan het religieuze
instituut eigen is. De bouwheer offert zijn eigen zoon of zijn vrouw; de gemeenschap
berooft zich van vruchtbare leden om de onderneming op gang te brengen. Aldus
is het bouwoffer een drastische uitdrukking van de wetenschap, dat er leven
geïnvesteerd moet worden in alles wat door mensenhanden vervaardigd wordt en
dat niets werkelijk
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kan bestaan, wanneer het niet in verbinding staat met het leven daarbuiten. Het
offer moet dit verband stichten; het geeft leven aan de stof. Zonder dit is het de
mens onmogelijk in een vruchtbare wederkerige relatie te treden met de goddelijke
natuur; buiten deze relatie kan en mag hij niets tot stand brengen. En dit schijnt niet
alleen te gelden voor het bouwwerk, maar voor alles wat de mens onderneemt en
maakt. De natuur is immers de leermeesteres van de kunst. Het groeien, zo schijnt
de gedachte te zijn, is de enige geoorloofde vorm van ontstaan. Elk louter technisch
vervaardigen zou een kosmische disharmonie teweeg kunnen brengen. Misschien
houdt hiermee ook het feit verband, dat in de bouwkunst zoveel motieven uit het
plantenleven voorkomen, genoeg voor Schelling om de architectuur te omschrijven
als de kunst die tot taak heeft het anorganische als allegorie van het organische te
presenteren.

Het kosmische patroon
Vanuit de geordende ruimte worden ook de voortekens waargenomen, de symptomen
van de crisis. Deze waarneming is in de antieke religie van uitzonderlijk belang. Zij
bepaalt namelijk of het nieuwe, het bouwwerk of de onderneming, zal passen in het
kader van wat al gegeven is, het kosmische patroon. Op een bekende Etruskische
spiegel is een gevleugelde figuur afgebeeld, die blijkens een inscriptie dezelfde
naam draagt als Calchas, de waarzegger van de Grieken voor Troje, maar overigens
een heel ander karakter schijnt te hebben. Want deze Chalchas is hier verdiept in
een bezigheid die echt Etruskisch is, namelijk het inspecteren van de lever van een
offerdier, een ritueel dat bij de Romeinen bekend is onder de naam extispicium.
De ziener is daarbij ongeschoeid; zijn ene voet steunt op een steen, de andere
rechtstreeks op de aarde, een houding die ook uit andere afbeeldingen bekend is
en blijkbaar voorgeschreven was. Aldus immers staat de lever schouwer op de
meest intieme wijze in contact met de heilige aarde, de draagster van alle
levensmysteriën. Het beschouwen van de lever of de ingewanden is een poging
om deze mysteriën te ontraadselen, en wel voorzover zij voor de handelwijze van
de mens op een bepaald kritiek moment van belang zijn.
De lever is verdeeld in verschillende kwartieren, die ieder hun eigen naam en
betekenis hebben. Maar niet zozeer het instituut van deze verdeling en naam-geving
is voor het begrip van de antieke religiositeit van belang als wel het feit, dat deze
indeling parallel is met de indeling van de ruimte. Er is een universele ordening, die
zich ook aan het menselijke leven oplegt en die de leverschouwer in elke belangrijke
situatie moet onderzoeken, om een zo groot mogelijke parallelliteit tussen de machten
van aarde en universum en het leven van de mens te bereiken. Het patroon van de
kosmos is zo belangrijk en ingrijpend in het menselijk leven, dat het zich ook afdrukt
in het innerlijkste, het meest aan de aarde verbonden deel van de levende wezens,
de ingewanden en de lever. Het innerlijk betekent hier: de inwendige organen; zij
zijn de zetel van het leven en de geest; maar dat innerlijk bestaat in geharmonieerd
zijn ten opzichte van een buitenwereld; het is niet daarop veroverd door interiorisatie,
zoals ons romantische gemoed. Het verstaan van voortekens heeft voor de
archaïsche mens
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dezelfde betekenis als voor ons het psychologisch analyseren van motieven.
In de godsdienstgeschiedenis wordt deze orde in verband gebracht met bepaalde
godenfiguren. De antieke literatuur geeft daar overvloedig aanleiding toe. Toch lijkt
het aanroepen van goden bij het raadplegen van de voortekenen vaak op een louter
fraseologische bovenbouw, die niet rechtstreeks gegeven is met de religieuze ritus.
De goden lijken vaak niet meer te zijn dan vaste bakens in het ritme van het leven,
functies in proces van parallellisering. De orde die in het extispicium gezocht wordt,
is niet duidelijk het produkt van een superieure geest, een Urheber, die haar eens
en voor altijd vaststelt en afkondigt. Zij blijft ook in haar feitelijkheid een mysterie en
men weet nooit precies, hoe zij is, of liever: het fatum is nooit zo fataal, dat het niet
de illusie wekt dat het voor een ogenblik geïncanteerd kan worden. Tot op zekere
hoogte heeft de mens de macht over het fatum. De door de goden bewaakte orde
gaat van de mens uit. Zij is het produkt van een moeizame worsteling met de chaos,
waarop zij steeds opnieuw veroverd moet worden. Want steeds dreigt de chaos het
leven in zich terug te nemen. Ieder extispicium is een nieuwe verovering, een
opnieuw scheppen van de kosmos.
Daarom ligt hier niet, zoals men zou menen, de nadruk op de voorspelling van
de toekomst. De ingewanden zijn niet het koffiedik waarin nog orde geschapen moet
worden; zij zijn al een orde. Niet de toekomst, maar het heden wordt vastgesteld.
Er wordt niet voorspeld, er wordt een probleem gesteld. Hoofdzaak is het behoud
van een nauwkeurig parallel tussen het kosmische en het menselijke leven.
Het extispicium en de wetenschap die hierbij te pas komt, is een onderdeel van
wat de Romeinen de ‘disciplina Etrusca’ noemden en wat wel te beschouwen is als
de kern van hun religieuze opvattingen. Zij is een leer van de wijze waarop de mens
met de machten die hem omringen, in vrede kan blijven leven. Zij is een wetenschap
van een heel eigen orde, die men vooral niet moet verwarren met een primitieve en
onvolmaakte natuurwetenschap. Seneca zegt hierover in zijn Quaestiones Naturales
het volgende: ‘Wat ons onderscheidt van de Etru-riërs, die meesters in het
waarnemen van de bliksem, is dit: wij menen, dat de bliksems daardoor ontstaan,
dat wolken op elkaar stoten; zij daarentegen zijn van mening, dat de wolken juist
daarom op elkaar stoten om het te laten bliksemen. Want omdat zij alles op de
godheid betrekken, stellen zij zich voor, dat de bliksems niet door hun verschijning
als zodanig betekenis hebben, maar dat zij alleen ontstaan om goddelijke tekens
te geven’ (II. 32. 2).
Er is hier sprake van een heel andere instelling; en alleen al daarom kan de
disciplina Etrusca over leverschouw, vogelschouw en bliksemduiding niet met
natuurwetenschap vergeleken worden. Zij is daarvan ook niet een gemankeerde
vorm of een voorfase. Een voorfase van natuurwetenschap is wat Seneca als
verklaring van de bliksem stelt tegenover de Etruskische verklaring, namelijk de
theorie over het botsen van de wolken. Want deze heeft een wetenschappelijke
pretentie; de Etruskische verklaring heeft die niet; zij is een onderdeel van een
religieuze leer, van een wijsheid, die naar wegen zoekt om zonder angst te leven.
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Bliksem en donder zijn bijzonder indrukwekkende en beangstigende verschijnselen
en daarom als voorteken van buitengewoon groot belang. Zij zijn de tekenen van
een acute crisis. Mythologisch gesproken kunnen zij het onbehagen uitdrukken van
de oppergod, de hoogdonderende Zeus. Maar religieus beschouwd zijn zij de
waarschuwingen die de mens doen omzien naar een herziening van de levensorde.
De bliksem wekt bekeringen; onweer is het symbool van de bekeringssituatie. De
bekering is een uitweg uit een crisis-situatie. De bliksem als symbool van de bekering,
hetzij hij die uitlokt, zoals bij Luther, of als beeld daarvan optreedt, zoals bij Pascal,
heeft een ambivalente betekenis. Voor dit tweezijdig aspect heeft het Frans
afzonderlijke benamingen. ‘Foudre’, aldus Paul Diel, geeft het negatieve, en ‘éclair’
het positieve aspect aan. Als foudre, blikseminslag, is hij de macht buiten de mens,
die met geweld de geslotenheid van een eigengerechtigd bestaan openbreekt; als
éclair geeft hij aan dat bestaan een nieuwe horizon. De bliksem vertegenwoordigt
in dit aspect de lichtende komst van de hemelgod, die afdaalt om redding te brengen
in menselijke nood, het plotselinge gebeuren, dat de menselijke verwachting
‘overtreft’. Het heil is iets dat ‘komt’; wij bewerken het niet. Er is geen continuïteit
tussen wat wij doen en wat er gebeurt. Het komen van de god is het gebeuren van
het heil. In de bliksem daalt de godheid neer om het aardse leven te bevruchten. F.
Müller spreekt in De ‘komst’ van den Hemelgod over deze opvatting, die ‘als een
waarlijk alles en allen bindend geloof om het leven van de antieke mens gelegen
heeft, dat namelijk de komst van de hemelgod tot de aarde en haar bewoners
tenslotte de enige geloofsverklaring inhoudt voor het wonder van levensbegin en
levenseinde’. En voor alles wat daartussen in ligt, zouden we eraan toe kunnen
voegen. Het lichtende teken van de hemel duidt niet alleen de crisis aan, maar
beëindigt die ook; het is de beslissing zelf, die de mens niet kan nemen. Zij wordt
dan ook niet eigenmachtig genomen; zij ‘komt’ uit de hemel als antwoord op een
menselijk wachten of doen. ‘Komen’ is hier een ander, persoonlijker woord voor
‘gebeuren’, het gebeuren in een religieus perspectief.
Horatius heeft dit inzicht in de ode waarin hij vertelt van zijn bekering naar
aanleiding van een bliksemschicht die hij aan de heldere hemel waarnam, in het
natuurkundige getrokken. Hij stelt het voor, alsof hij bekeerd zou zijn vanwege de
waarneming van een meteorologisch verschijnsel dat hij niet kan verklaren.
Waarschijnlijk polemiseert hij hier met Lucretius, die in De Rerum Natura de
hoogdonderende Jupiter als het ware had uitgedaagd om zijn wetenschappelijke
verklaring van de bliksem te weerleggen door zijn bliksemflitsen eens bij heldere
hemel te tonen. De bekering van Horatius maakt daardoor een weinig authentieke
indruk; eerder is zij te zien als een literaire bijdrage aan de archaïsche liefhebberijen
van Augustus.

‘Religio’
Het optreden van Lucretius is veel nobeler. Hij wil de religieuze angst bestrijden,
die hij beschouwt als gevolg van een gebrek aan inzicht in de kosmische processen.
Wie de bliksem verklaart, neemt daardoor de angst voor het ver-
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schijnsel weg, zo schijnt hij te denken. Hij vergist zich hierin, maar zijn poging om
een rationele verantwoordelijkheid tegenover het leven in te voeren in plaats van
een magische verantwoordelijkheid is in elk geval grandioos en heeft als anti-religio
een meer religieus karakter dan het antiquarische gebeuzel van Augustus en zijn
beschermelingen. In Lucretius wordt een beslissende kwestie zichtbaar, de vraag
naar de zin van wat wij natuurgodsdienst noemen. Hij stelt de vraag misschien niet
volledig, omdat hij tezeer overtuigd is van de almacht van de natuurwetenschap en
zijn antwoord is geladen met de angst die hij wil bestrijden, omdat hij er niet in wil
berusten. Hij heeft de religio als onherleidbaar feit niet willen aanvaarden en haar
verplaatst naar een terrein waarop hij haar meester meende te zijn. Zijn doel en
methode worden al meteen in het eerste boek zichtbaar, waar hij de zinloosheid
van het offer van Iphigenia aantoont en de beroemde woorden schrijft: ‘Tantum
potuit religio suadere malorum’.
De dichter gebruikt hier het woord, waarvan wij zo graag een duidelijke en
overtuigende etymologie zouden hebben. Hij gebruikt het in een verband dat voor
ons thema interessant is. Windstilte hield de Grieken in Aulis vast. De toorn van
Artemis veroorzaakte dit stokken van het levensritme, deze kos-mische crisis. Een
offer, een drastische ingreep, moet de parallelliteit herstellen en krachten toevoeren
naar de bedreigde plaats. Niet wetenschappelijke, meteorologische kennis is het
die tot deze conclusie leidt, maar het magische gevoel van verantwoordelijkheid
voor de gang van zaken in de kosmos. Hierop schijnt de naam ‘religio’ betrekking
te hebben. De afkomst van dit woord wordt op tweeërlei wijze herleid. Cicero leidt
het af van ‘relegere’, ‘nauwkeurig overwegen’. Het woord betekent dan:
omzichtigheid, een nauwgezet rekening houden met de machten die hun invloed
in het leven laten gelden. Betekenissen als vroomheid en zelfs angst kunnen
gemakkelijk hiermee in verband gebracht worden.
Een andere verklaring gaat uit van ‘religare’ en komt tot een vertaling als: binding,
gebondenheid. Deze laatste verklaring schijnt taalkundig de meeste kans te hebben,
maar zij doet onmiddellijk de vraag rijzen naar de aard van die binding, en naar
datgene waaraan de religio dan bindt. Het antwoord: aan de godheid, kunnen we,
gezien de gebruikelijke betekenissen van het woord, wel uitsluiten. De godheid is
niet het uitsluitende object van de religio, zelfs niet het voornaamste.
Het lijkt mij in het licht van het voorafgaande wel begrijpelijk, waarom de keuze
tussen deze twee woordafleidingen zo moeilijk is. Zij is ook weinig zinvol, zolang
niet vaststaat, dat religio óf van relegere óf van religare is afgeleid. Met andere
woorden: het dilemma is misschien veel te helder. De taal zelf heeft nooit voor de
keus gestaan, evenmin als de takken van een boom voor de keus staan naar links
of rechts te groeien. Het idee dat het ene het andere zou uitsluiten, komt in de boom
niet op. Een woord ontstaat niet als beslissing in een dilemma. De mogelijkheid is
niet uitgesloten, dat de meest wetenschappelijke en ook meest exacte verklaring
van het woord religio eenvoudig dit dilemma negeert en zowel het element binding
als het element van: nauwkeurig en
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angstvallig in acht nemen beide als even oorspronkelijk beschouwt. Eenmaal deze
mogelijkheid gesteld, lijkt het mij niet moeilijk voorbeelden te vinden van woorden
waarbij dit zich inderdaad voordoet en aan de hand hiervan deze gratuïete
veronderstelling tot een hypothese op te blazen. Maar om bij de religio te blijven:
de zorgvuldigheid kan de binding tot object hebben en de binding kan door het in
acht nemen tot stand komen. Het is na het voorafgaande bijna te mooi om niet waar
te zijn: religio is de binding van het menselijke leven aan de machten van aarde en
kosmos en de poging gelijke tred te houden met de bewegingen daarvan. Zij is het
strikte in acht nemen van de wet van parallelliteit, om hierdoor heil en veiligheid te
verzekeren. Dit klinkt misschien wat spitsvondig; het is in overeenstemming met de
betekenis van het woord, waarin immers een wereld besloten ligt van angstvallige
behoedzaamheid ten opzichte van machten die het leven bepalen. Want de mens
is maar een microcosmos; hij is een nietig wezen. Hij is maar een kleine parasiet
op de brede rug van de aarde, die immense substantie waarvan hij voor een ogenblik
het accident mag zijn. Hij is een weerloos insect in de vernietigende eindeloosheid
van de ruimte. Hij mag alleen bestaan bij de gratie van wetten die niet voor zijn
nietigheid gemaakt zijn, maar voor de aarde en haar leven. Heil en veiligheid is er
dus voor hem alleen, als hij zich nederig laat wiegen op het ritme van het kosmische
leven, en als hij erin slaagt op elk moment de grillige danspassen van de grote
moeder bij te houden. Want als hij van haar rug geworpen wordt, zal hij onherroepelijk
in de chaos terugvallen of in het niets verdampen. Voortdurend speurt hij daarom
de hemel af naar tekenen die hem een houvast kunnen bieden bij zijn zorg om
behoud en heil. En niet alleen de hemel, maar ook de aarde en het innerlijkste van
de levende wezens draagt het patroon van de kosmische orde in zich. Alles wat
beweegt en nieuw is, kan de aankondiging inhouden dat er wijzigingen in dit veilige
patroon op komst zijn. Daarom moet dat alles voortdurend in acht genomen worden,
moeten telkens weer de klokken gelijk gezet worden. Door de zorg hiervoor is een
groot deel van de antieke religie bepaald, niet het minst die van de oude Romeinen,
die niet zonder reden het woord religio hiervoor gevormd hebben.
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Gesprek met Luc Peire
Ludo Bekkers
Luc Peire werd geboren te Brugge op 7 juli 1916. Hij studeerde aan de Academie
van zijn geboortestad, het Sint-Lukasinstituut te Gent en het Hoger Instituut voor
Schone Kunsten te Antwerpen. In 1938 houdt hij zijn eerste tentoonstelling. Hij
behaalt de prijs ‘Art Jeune’ (1942), de prijs Godecharle (1942), de prijs ‘Art Jeune’
(1943), een beurs van de Prijs van Rome (1947). In 1958 heeft hij de artistieke
leiding voor de sectie ‘Kunst’ in het Kongopaviljoen op de Wereldtentoonstelling te
Brussel. Het jaar daarop vestigt hij zich te Parijs en in 1960 houdt hij er zijn eerste
persoonlijke tentoonstelling. In 1961 wordt hij bekroond met de grote prijs der stad
Oostende en de grote prijs der stad Knokke. In 1963 maakt hij met Henri Chopin
en Tjerk Micky de film Pêche de nuit, die de Signaal-prijs voor de experimentele
film krijgt. In 1964 krijgt hij de prijs Floreal van de Biënnale van Menton. Dat jaar
neemt hij ook opnieuw de graveerkunst op in de ateliers Lacourière te Parijs. Deze
zomer, van 20 augustus tot 25 september, is er in Brugge een belangrijke
retrospectieve naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag.

In het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen hebt u Gustave
van de Woestijne als professor gehad.
Toen ik met mijn studie begon, waren er slechts drie mogelijkheden: Opsomer, Van
de Woestijne, Walter Vaes. Voor mij was er maar één: Van de Woestijne. Zijn werk
leek mij het belangrijkste en ik dacht dat ik mij met hem het best zou verstaan. Maar
hij verscheen slechts een keer of vier per jaar in het instiuut en zelfs dan deed hij
nauwelijks de ronde onder zijn leerlingen. Hij praatte dan over van alles en nog wat,
maar eigenlijk nooit over schilderkunst.

Ging er dan geen invloed van hem uit?
Toch wel. Er zijn schilders geweest die in zijn geest gewerkt hebben, bijvoorbeeld
een Gustaaf De Bruyne. Maar daar zaten de gesprekken die ze met hem hebben
gehad of zijn lessen voor niets tussen. Ze stonden al onder Van de Woestijne's
invloed zonder hem persoonlijk te kennen. Ik heb hem trouwens ook gekozen zonder
hem te kennen. Mij echter heeft hij niets bijgebracht.

Later hebt u Permeke leren kennen.
Dat was wat anders. Je moet daarbij ook met de geografische situatie rekening
houden. Ik woonde in Brugge, Permeke in Jabbeke, zes kilometer van Brugge.
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Van nature leunde ik al aan bij het expressionisme. In 1936, de tijd waar ik over
spreek, was het expressionisme, ik zal niet zeggen in volle bloei, maar toch in een
zeer creatieve periode. Ook mijn keuze van Van de Woestijne als leraar was
ingegeven door mijn voorkeur voor deze kunstrichting. Van de Woestijne stond wel
enigszins buiten de grote stroming, maar hij sloot toch nog aan bij de beweging van
St. Martens-Latem. Met Permeke, die ik bewonderde, heb ik contact gezocht en
gevonden buiten de academie. Ik heb nooit les van hem gekregen, ik was zijn leerling
niet in de enge zin van het woord, we gingen samen schilderen, hij kwam soms
tekenen in mijn atelier. De minste opmerking of de minste aanwijzing van hem
betekende iets voor mij. Vooral, we praatten veel over schilderen. Hij was voor mij
meer leraar dan Van de Woestijne ooit geweest is. Bij Permeke stond ik ook dichter
als mens. Hij was een geweldige genieter en daardoor was er misschien meer
menselijk contact met hem. Ik zal niet zeggen dat ik van nature zo uitbundig was
en dat ik daarom zo dicht bij Permeke stond, maar je moet dit als schilder bekijken.
Hij was meer schilder dan Van de Woestijne. Hij heeft dan ook een grotere invloed
op mij gehad.

In de geschiedenis van de jonge Vlaamse schilderkunst bestaat er een
soort triumviraat: Peire, Slabbinck, Godderis. Waar is de relatie tussen
deze drie ontstaan?
In de groep van ‘La jeune peinture Beige’. In het boek van Robert Delevoye over
de schilders van de ‘Jeune Peinture’ is één van de drie hoofdstukken gewijd aan
‘La tradition flamande’. Dat ging over het werk van ons drieën. Slabbinck kende ik
van vroeger, we waren streekgenoten, studeerden samen op St. Lukas en
schilderden samen in Dudzele. Godderis had ik ontmoet in de academie te
Antwerpen, waar hij lessen volgde bij Saverijs, maar pas in de ‘Jeune peinture’
hebben we echt contact gekregen met elkaar. Uit deze groep hebben we op een
gegeven ogenblik trouwens samen ontslag genomen en daarna hebben we samen
een paar tentoonstellingen gehouden. Door deze omstandigheden uit de jaren
1945-1946 zijn onze drie namen samen gebleven.

Hoe is het tot die breuk in de ‘Jeune Peinture’ gekomen? Ging het om
figuratief tegen abstract?
In een zekere zin. Maar het was toch meer een kwestie van uiteenlopende
kunstopvattingen op een geestelijker niveau. De groep bestond vooral uit jonge
mensen. De oorlog was achter de rug en er werd uitgekeken naar wat er elders
gebeurde. Het grootste centrum was Parijs en de leiders van de groep geraakten
erg onder de invloed van de Parijse galerieën en de abstractie. In hun werk trad
plotseling een bruuske verandering op, een aanpassing die wees op een té directe
beïnvloeding door Franse figuren als Pignon, Coutaud, Fougeron. Het werd een
soort complex. Daar wilden wij ons los van maken, wij wilden onze eigen weg gaan,
een weg die ons niet door anderen hoefde gewezen te worden, zeker niet door
mensen uit Parijs die toch geen eersterangsfiguren waren. Wij waren overigens niet
de enigen die de ‘Jeune Peinture’ verlieten, Antoine Mortier was ons al voorgegaan
en anderen gingen weg, misschien om meer persoon-
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lijke redenen. Wij deden het in groep, maar ieder van ons zal ook wel zijn eigen
redenen gehad hebben.

Na de oorlog bent u gaan reizen: Italië, Spanje, Marokko, Mallorca,
Kongo, Rhodesië, de Canarische eilanden, Zuid-Afrika. Welke van deze
reizen heeft op u het meest indruk gemaakt?
Italië is heel belangrijk geweest. Schilderen is voor mij altijd een soort
gewetensonderzoek. Ieder doek dat een schilder maakt, is hijzelf. Hij onderzoekt
zichzelf, hij slijpt zich, hij zoekt zichzelf tenslotte. De reis naar Italië, in 1947, was
zo belangrijk omdat ik daar het Quattrocento ontdekt heb, Giotto en Pietro della
Francesca, die mij de structuur van het schilderij hielpen ontdekken. Giotto is
natuurlijk ook een verteller, maar analyseert men zijn werken, dan ontdekt men hoe
structureel ze zijn opgebouwd. Hij wilde niet alleen vertellen, het een door het ander,
hij wist zijn schilderijen op te bouwen en het werden a.h.w. abstracte werken. In
Giotto ontdekte ik iemand die de essentie van een schilderij zag in de opbouw ervan.
De verhouding van de gebouwen tot de figuren bijvoorbeeld staat bij hem in functie
van het schilderij, niet in functie van wat men in een natuurbeeld ziet. En die
ontdekking was belangrijk.

De evolutie in uw werk wordt toch pas zichtbaar na uw Marokkaanse
reis, een jaar later.
De evolutie heb ik in Marokko uitgewerkt, maar de oorsprong ervan ligt in Italië. In
Italië heb ik niet zoveel gewerkt, ik heb er wel bijzonder veel getekend. In Marokko
daarentegen zijn tamelijk veel kleine werken ontstaan. Maar de monumenten van
Marokko hebben op mij geen indruk gemaakt en ik geloof ook geen invloed gehad
op mijn werk. In Italië was het omgekeerd. Wat ik daar gezien heb was belangrijk,
zelf heb ik er echter weinig gerealiseerd.

Heeft Kongo een indruk nagelaten? De negerinnen figuren bijvoorbeeld
hebben de structuur van uw werk toch wel beïnvloed.
Dat geloof ik niet. Reeds in een schilderij als De familie Godderis, dat gemaakt is
vóór ik naar Kongo ging, is er een vereenvoudiging merkbaar, een loskomen van
het onderwerp. Die figuren hadden evengoed tot een soort stilering kunnen leiden
als de Kongo-figuren. Deze laatsten waren maar een vorm die ik in mijn werk heb
opgenomen omdat ik hem voor mij had. Ik geloof daarbij niet dat ik ooit een typisch
Kongolese figuur in mijn schilderijen gebracht heb, maar wel het ritme, of de
algemene vorm van deze figuren. Op mijn reizen heb ik de invloed ondergaan van
de vele mensen en kunstwerken die ik gezien heb. Voor mij was en blijft het contact
met mensen belangrijk. Niet met een land of met een landschap. Veel invloed heeft
op mij gehad, tijdens mijn verblijf op de Canarische eilanden, het contact met de
criticus Eduardo Westerdahl, het contact met Alberto Sartoris. Het contact met
Michel Seuphor, met Henri Chopin, dat zijn winstpunten geweest. Ook nu, hier,
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mensen. Schilderen is voor mij een menselijk probleem en ik vind dat probleem
terug bij anderen. Door die
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contacten komt er soms een antwoord op een vraag die ik me vooraf niet gesteld
had.

U sprak over het schilderij ‘De familie Godderis’. Neemt dat geen
sleutelpositie in uw werk in?
Misschien wel, ja. Ik kan dat moeilijk zelf beoordelen. Je kan dat beter van buitenaf.
Verleden zondag was hier nog iemand om het te kopen, maar ik kan het momenteel
niet weg doen, ik kan er niet van los, en toch zou ik het hier bij mij niet aan de muur
kunnen hangen. Wat ik wel zie is dat in De familie God-deris of in De Blinden iets
aan het groeien was dat later tot een vastere of duidelijker vorm gekomen is. Maar
de toeschouwer kan dat veel beter uitmaken dan ik. Als ik denk aan de problemen
waarmee ik bezig was toen ik dat werk schilderde.... Vooral: hoe het schilderij meer
en meer los te maken van het gegeven. De familie Godderis is zogenaamd een
familieportret. Ik kende die familie, maar die familie heeft voor dat schilderij geen
seconde geposeerd. Buiten de titel heeft het niets te maken met Godderis, zijn vrouw
en kinderen. Het was zuiver plastisch opgevat. Een opvatting die later nog verder
geëvolueerd is.

Ik denk aan een uitspraak van Michel Seuphor: ‘Luc Peire stond een
twaalftal jaren geleden nog weigerig tegenover de abstracte kunst’.
Dat is waar in deze zin dat ik het niet verantwoord vond en nog niet vind, dat men
zomaar een bepaalde kunstrichting aanvaardt zonder er zelf van doordrongen te
zijn en te weten wat die richting precies betekent. Schilderen moet altijd een gevecht
met zichzelf zijn, de schilder moet persoonlijk van bepaalde problemen eerst zelf
de oplossing vinden en uitwerken op het doek. Je kunt, geloof ik, niet iets aanvaarden
wat louter theorie is en waarmee je niet vergroeid bent. Je moet een probleem
doorleefd hebben en weten waarom je iets doet. Dat is de reden waarom ik destijds
weigerig stond tegenover de abstracte kunst. Teveel collega's begonnen zomaar
van vandaag op morgen abstract te schilderen. Sommigen zijn daarna teruggekeerd
naar de figuratie. Dat bewijst dat ze niet overtuigd waren van de stap die ze op een
bepaald moment gezet hebben. Ik wilde die stap niet zetten zonder te weten waarom;
ik wilde overtuigd zijn dat het een stap was die ik moest zetten.

Wat hebt u in de abstractie gezocht?
Ik heb er meer en meer mezelf in gevonden, los van al wat er vreemd aan was. Dus
zo vrij mogelijk. Ik had de vorm ontdekt die honderd procent mezelf was, waarmee
ik mezelf kon verenigen en waar alle concessies aan de werkelijkheid, alles wat
vreemd was aan mijn eigen ritme, uit verwijderd was.

Uw werk vertoont een uitgesproken verticalisme.
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Ik voel verticaal. Wanneer ik een schilderij zie dat horizontaal is of uit horizontalen
is samengesteld, dan kan ik het alleen bekijken met mijn hoofd naar rechts, zodat
ik het verticaal zie. Ook in het leven voel ik dat verticalisme. Horizontaal betekent
voor mij dood, rust, passiviteit. Verticaal daarentegen is activiteit, opgang, strijd,
voor mij het leven zelf.
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Mij geven uw schilderijen een indruk van rust.
Mogelijk, maar dat is dan niet het verticalisme in se. Dat is meer het schilderij zelf
dat u bedoelt. Het verticalisme in se geeft mij een andere sensatie. Wanneer
bijvoorbeeld een van mijn schilderijen op zijn kant staat, of, zoals wel eens
gebeurd is, dat men een reproduktie afdrukt in een verkeerde positie.... dat
stoort me geweldig. Dan is dat werk niet meer van mij.

Uw werk wordt steeds zuiverder, strenger. Hebt u zich nooit afgevraagd
waar deze evolutie naartoe loopt?
Nee, nooit. Voor mij gaat het erom mezelf te vinden, en dat betekent toch je eigen
stijl vinden, daar waar je je thuis voelt, nietwaar. Eéns die stijl gevonden begin je je
uit te leven. Dan stelt zich het probleem van het depouillement niet meer, dan is het
een ander probleem. Maar natuurlijk weet je nooit waar je naartoe gaat. Het is ook
niet interessant dat te weten. Als je je weg zou kennen, zou je niet meer hoeven te
werken, dan kun je alles wel stilleggen, dan is er geen avontuur meer. Als je wist
welke schilderijen je volgende week of volgende maand zou maken, dan loont het
de moeite niet meer om er nog aan te beginnen. Ze bestaan dan feitelijk al. Niet in
de werkelijkheid, maar in de geest.

In sommige werken hebt u een diepte-effect verkregen, een perspectief
dat door critici verklaard werd als een invloed van ‘metafysische
schilderkunst’ van een de Chirico bijvoorbeeld.
Ja. Sommigen hebben zelfs van surrealisme gesproken. Daar ben ik het absoluut
niet mee eens. Want in het surrealisme speelt de voorstelling toch een grote rol en
dat is bij mij nooit het geval geweest. Metafysisch, ja, daarmee ga ik akkoord, mijn
werk lag in de metafysische lijn, misschien nog steeds, dat weet ik niet. Eén ding
is er in ieder geval gebleven: een drang naar ruimte. Ik zoek inderdaad, zelfs in mijn
wit-zwarte graphics, naar ruimte. Ruimte is misschien geen abstract begrip.
Orthodoxe abstracten zullen zeggen dat ruimte een figuratief element is, dat is
mogelijk. Maar dat stoort mij niet. Het is niet mijn doel per se abstracte schilderijen
te maken. Dat is nooit mijn doel geweest. Maar het element ruimte is essentieel
voor mij. Voor mij moet je in een schilderij rond kunnen wandelen. Ik moet er zelf
in binnen kunnen treden, het is een wereld waarin ik zelf wil rondlopen. Wanneer u
spreekt over die vluchtlijnen, over dat perspectief van vroeger, dan was dat dezelfde
drang om ruimte te scheppen. Later heb ik dat bereikt door het afwegen van volumes
en vlakken.

Waarom geeft u titels aan uw werken?
De mensen nummeren hun kinderen toch ook niet, ze geven ze namen. Ik geef mijn
werken een titel naar de plaats waar ik het werk gemaakt heb, of naar aanleiding
van een boek dat ik op dat moment aan 't lezen was, van een gedicht dat mij getroffen
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heeft, van iets dat op dat ogenblik gebeurde en dat waarschijnlijk een weerslag
heeft in het schilderij. Dat denk ik tenminste. Een van mijn werken heet bijvoorbeeld
Marcinelle: dat heb ik gemaakt in de dagen van de grote mijnramp daar. Het werk
stelt natuurlijk geen mijn voor en geen mijnramp, maar het is in dat klimaat ontstaan
en ik geloof dat het daar iets van laat
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zien. Ik had het evengoed nr 264 kunnen noemen. Maar op dat ogenblik was ik
onder de indruk van die gebeurtenis, er is een contact geweest en vandaar die titel.
Een ander werk dat ik Felipe Secundo heb genoemd, heb ik gemaakt op een ogenblik
dat ik een studie las over Filips II en getroffen werd door het strenge, het nobele en
ook wrede klimaat rond deze figuur.

In 1959 bent u in Parijs gaan wonen. Waarom?
Parijs heeft me altijd erg geboeid. Maar ge moet er los van blijven. Je mag er geen
slaaf van worden. Parijs is een belangrijk centrum, maar ik wilde er niet naartoe
voor ik wist dat ik er niet door opgeslorpt zou worden. Ik ben er heen gegaan op
een ogenblik dat ik dacht sterk genoeg te zijn om daar de strijd voort te zetten. Parijs
is van de ene kant een zware brok om te verteren, van de andere kant betekent het
ook een grote aanwinst voor wie er verblijft, omdat het een doorgangspunt is. Ik heb
u al gezegd: menselijk contact is voor mij heel belangrijk en daarvoor biedt Parijs
veel meer mogelijkheden dan om het even welke andere stad in Europa.

U bent niet naar Parijs gegaan om België te ontvluchten?
Het was geen kwestie van ontvluchten. Het comfortabele leven interesseert me niet,
en in ieder geval moet je daar niet voor schilderen. Ik had hier professor kunnen
worden, ja, maar dat beneemt je zoveel tijd. Ik ken niemand wiens professoraat
hem tot creativiteit gestimuleerd heeft; integendeel, het werkt meestal negatief.

Michel Seuphor, die andere Vlaming in Parijs, heeft een grote invloed
1
gehad op uw werk?
Ik heb Seuphor voor het eerst ontmoet in 1954. Ik kwam net terug van de Cana-rische
eilanden en Kongo. In de volgende jaren heb ik hem nog slechts sporadisch
teruggezien. Op het ogenblik dat mijn werk zijn grootste evolutie doormaakte, had
ik geen enkele relatie met Seuphor. Meer contact heb ik met hem gehad vanaf 1959.
Of hij invloed heeft gehad op mijn werk van 1959 tot nu, weet ik niet, dat is weer
iets dat alleen een buitenstaander kan zien. Maar ik meen dat Seuphor wel een van
de mensen is die de kern van mijn werk begrijpt, met hem kan ik over mijn werk
praten. We spreken dezelfde taal, de woorden die we gebruiken hebben dezelfde
betekenis, dezelfde inhoud. Hij is dus wel iemand die me door het gesprek kan
helpen om dieper in mijn eigen werk door te dringen. Want een schilder staat toch
altijd heel subjectief tegenover zijn werk en het is heel moeilijk de kunstenaar zijn
werk van buitenuit te laten zien.

Is Parijs voor vreemde kunstenaars geen gesloten milieu?
1

Bij Desclée de Brouwer, Brugge, verscheen onlangs een platenalbum over het werk van Luc
Peire, ingeleid door Michel Seuphor. Het bevat 32 platen, waarvan 16 in kleur, en kost 250
F. (N. v.d. R.).
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Nee, als je je niet opsluit. Iemand die uit Limburg naar Brussel gaat wonen en zich
daar opsluit, wordt ook niet opgenomen. Natuurlijk, er zijn schilders die naar Parijs
gaan in de waan dat Parijs op hen zit te wachten! Parijs zit op niemand te wachten.
Maar brengt iemand iets van zichzelf in, dan ziet Parijs
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dat wel, zij het dan soms laat en indirect. Neem Mondriaan bijvoorbeeld. Hij heeft
24 jaar in Parijs gewoond. Hij heeft er nooit een persoonlijke tentoonstelling gehad.
Je kan dus zeggen dat Parijs hem niet zomaar direct accepteerde. Maar toen Willy
Baumeister naar Parijs kwam, ging hij Mondriaan opzoeken, via Parijs kreeg
Mondriaan contact met de wereld.

In 1963 hebt u met Henri Chopin en Tjerk Micky de film ‘Pêche de nuit’
gemaakt.
Ik geloof in de integratie van de kunsten, niet alleen op plastisch gebied maar ook
in de literatuur, in de film, enz. Zo heb ik bijvoorbeeld wel eens meegewerkt aan
wat men ‘objectieve poëzie’ noemt, een integratie van poëzie en plastische kunsten.
Met deze film hadden we dezelfde bedoelingen. Film bestaat natuurlijk alleen in de
manier waarop het materiaal verwerkt wordt door de camera. Het materiaal was
hier van de ene kant mijn grafisch werk, dat zuiver statisch is; plastische kunst is
een zuiver statische kunst, dus wel een heel ondankbaar materiaal voor een film.
Daartegenover plaatsten we dan geluiden zonder woorden, de fonetische poëzie
van Chopin, die volledig in de tijd leeft. Met deze beide elementen hebben we
geprobeerd iets te maken dat zuiver filmisch was, een filmische integratie van
schilderkunst en poëzie.

Ligt de toekomst van de kunst in de volledige integratie?
Daar moeten we naar toe, ja. De grote culturen van het verleden hebben bewezen
dat de integratie hun belangrijkste realisatie is geweest. We hoeven maar even te
zien naar de Egyptenaren, naar de Grieken, zelfs naar de Maya's en de Azteken.
Integratie is het totaalbeeld van een cultuur. In onze maatschappij, waar het
individualisme hoogtij viert, is dat misschien heel moeilijk te verwezenlijken. Maar
ik geloof dat men nu toch begint in te zien dat samenwerking op alle gebied
noodzakelijk wordt.

Gaat de individualiteit van de kunstenaar dan verdwijnen?
Nee, ze zal opgenomen worden in een gezamenlijke creatie. Het is niet meer het
kleine schilderij, het beeld afzonderlijk dat zal tellen, maar de architectuur, het beeld
van het gebouw, de toepassing van kleur en vorm. En dat sluit de persoonlijkheid
van de kunstenaar niet uit. Dat hebben we ook in onze film betracht. Ieder bleef
zichzelf, behield zijn persoonlijkheid maar samen maakten we een nieuwe creatie
op een ander plan. Indien ik geen schilder was, zou ik films maken of architect
worden. Film is hét expressiemiddel van onze tijd.

Is er niet veel mode in?
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Men spreekt zoveel over mode en men verwart mode met stijl. De mensen willen
altijd maar verandering, sensatie. Men wil dat de mens verandert. Maar dat kan niet.
Ofwel is het niet echt. Picasso is zogenaamd geweldig veranderd, maar Picasso is
zichzelf gebleven van begin tot einde, ondanks de uiterlijke wijzigingen die zijn werk
onderging. De kern, die niet veranderde, zit binnen in hem, in zijn stijl. Die ligt vast
sinds 1915-1916. Hij is natuurlijk een heel belangrijke figuur. Maar ik zou bijna
zeggen: hij is de belangrijkste figuur van
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de tijd vóór ons. Picasso sluit de vorige eeuw af. Figuren als Delaunay, Kandinsky
of Mondriaan hebben andere deuren geopend. Er is op een bepaald moment een
nieuwe levenswijze begonnen en daar staat Picasso buiten. Wat hij na 1912 gemaakt
heeft, had hij evengoed daarvoor kunnen maken. Kijk naar de Guernica. Ik heb het
zojuist opnieuw gezien in het Museum of Modern Art in New-York. Daar constateer
je dat dit werk een geweldige invloed heeft gehad op de Amerikaanse schilderkunst;
niet echter in zijn uiterlijke vorm, maar in de manier waarop het gemaakt is. In de
buurt hangt een Motherwell of een Franz Kline of een Rothko en andere
abstract-expressionisten. Die hebben het werk van Picasso gezien, zij zijn onder
de indruk gekomen van de virtuoze manier waarop hij dit werk gemaakt heeft. Maar
tevens constateert men dat de invloed van Delaunay, Mondriaan of Kandinsky
belangrijker geweest is.

Is het waar dat het centrum van het kunstleven in de wereld zich
verplaatst heeft van Parijs naar New-York?
Voor de Amerikaanse televisie heeft men mij dezelfde vraag gesteld. Wat de
commerciële kant van de kunsthandel betreft, moet ik zeggen: ja. Er zijn een aantal
factoren die deze handel stimuleren: er is een belangrijk achterland, veel mensen
die economisch sterk zijn en die nu pas open komen voor moderne kunst. Of deze
factoren zwaar genoeg wegen tegen de traditie van de Parijse kunstmarkt, dat moet
de toekomst uitwijzen. Maar hoe dan ook, Parijs is nog steeds het creatieve centrum
en zal dat ook langer blijven. De Amerikaan weet zich voor sommige dingen te
interesseren en gaat daarin dan tot het uiterste, maar na een tijd verslapt zijn
interesse. De Amerikaanse markt leeft van wat we daarnet mode hebben genoemd.
Tien jaar geleden kon een Amerikaanse schilder geen schilderij verkopen op de
Amerikaanse markt. De verzamelaars wilden van eigen kunst niet weten. Al het
goede kwam uit Europa. Er is dus in tien jaar tijd een zekere kentering gekomen,
er is een strijd geleverd door de kunstenaars zelf. Ze hebben een school gehad met
abstract-expressionisten. Met een typische Amerikaanse zucht naar verandering is
daarop de Pop-Art gevolgd. De Pop-Art heeft het abstract-expressionisme opzij
geduwd. Nu begint de Op-Art de Pop al te verdringen, zodat het
abstract-expressionisme praktisch reeds tot het verleden behoort, al is deze richting
nauwelijks 7-8 jaar oud. Er wordt in Amerika onzaglijk veel kunst geconsumeerd,
maar alles wordt ook letterlijk uitgezogen, opgebruikt. De kunstenaars hebben de
tijd niet om hun werk te laten bezinken, om het te laten rijpen. Bovendien, veel van
het nieuwe - een groot gedeelte van de Op-Art en de nieuwe richting met Schöffer,
Tinguely, enz. - komt uit Europa. Amerika heeft wel een belangrijke markt, maar het
creatieve centrum blijft Europa, voor een groot deel Parijs. De Amerikanen hebben
twee grote kwaliteiten die hen in staat stellen in alles het essentiële en het vitale te
ontdekken: ze hebben geen vooroordelen en het begrip ‘belachelijk’ bestaat voor
hen niet.
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Agnès Varda en Le Bonheur
Eric De Kuyper
‘Je ne veux pas montrer, mais donner aux gens l'envie de voir’.
Agnès Varda wilde eerst museumconservatrice worden, stapte daarna over naar
de fotografie: ‘De schilderkunst was te abstract, te intellectueel, ik had iets meer
1
ambachtelijks nodig’ . Gedurende enkele jaren werkte zij als fotografe bij het Théatre
National Populaire; voor weekbladen maakte zij enkele fotoreportages in China,
Duitsland, Portugal en Cuba. Toen zij in 1954 met haar eerste film begon, La Pointe
Courte, meteen een lange speelfilm, had zij volgens haar eigen verklaring hoop en
al twintig films gezien. Juist omdat zij de filmwereld helemaal niet kende, misschien
ook omdat zij een vrouw is, kon zij het zich permitteren niet de hele gebruikelijke
hiërarchische weg te volgen en zich meteen als realisator te installeren.
La Pointe Courte was opgebouwd volgens een contrapuntische methode,
2
geïnspireerd door The Wild Palms van Faulkner , een methode die later zal uitgroeien
tot een ware ‘visie’. De film combineerde een sociologische studie over een dorp in
sociale evolutie met de weerslag daarvan op een paar uit de stad. In verschillende
stijlen gefilmd, bleven de twee thema's onafhankelijk van elkaar: het eerste werd
documentaristisch gehouden, het tweede overdreven literair uitgewerkt.
Na deze volledig vrij gerealiseerde eersteling, die begrijpelijkerwijze nog blijk gaf
van haar onervarenheid, ging Varda enkele films in opdracht maken. Voor één van
haar projecten, La Mélangite, waar zij al jaren lang mee bezig is, vindt zij geen
producer. Het moet een film worden over een man die met zichzelf dialogeert op
verschillende tijdstippen van zijn bestaan (de rol zou door vijf verschillende acteurs
gespeeld worden) en ook zijn verschillende leefwerelden moeilijk uit elkaar weet te
houden: Venetië en Sète vloeien ineen tot één stad. Op een kleine zelfstandige
inleiding na - een kort documentair filmpje over Sète, het milieu waarin de fictiefilm
zich moet afspelen en dat, als het project ooit klaar komt, in het volledige programma
(tussen de actualiteiten, de publicitaire films en de hoofdfilm) moet ingelast worden
- ziet het er niet naar uit dat het plan binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal kunnen
worden: ‘Ik heb de indruk dat mijn carrière zal bestaan uit wachten op

1
2

Interview A. Varda, door J. Michaud en R. Bellour in Cinéma 61, oktober 1961, no. 60.
La grdce laïque, interview met A. Varda, door J. André Fieschi en Claude Ollier, in Cahiers
du Cinéma, april 1965, no. 165.
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3

Godot’ . Ondertussen maakt zij films over onderwerpen waar zij weinig van houdt,
maar die, zegt zij, haar toch interesseren. Een over de Loire-kastelen, waar zij een
hekel aan heeft: O scusons, ö chdteaux (1957); een over de Azuren-kust: Du cöté
de la Cóte (1958), een satire op de Cöte-d'Azur-mentaliteit, een indringende
reportage over een werkelijkheid welke zij ineens zichtbaar maakt: ‘een vulgaire
4
notie van het Paradijs’ .
In het kader van de Loire-kastelen plaatst zij haute-couture mannequins.
Gedurende zeven minuten wordt er grondig over de kastelen gehandeld, de
resterende vijftien minuten worden gevuld met gepraat over ‘citrouilles, cha-peaux
et autres choses’. Het contrast dat hierdoor ontstaat, wordt een gelijkheidsteken:
ook de Loire-kastelen zijn mode-artikelen geworden, verbeelden een bepaalde
opvatting over ‘luxe, bon goüt, qualité fran$aise’, gegarandeerd door de sterretjes
in de Michelingids. Du cöté de la Cóte gaat nog verder in deze richting. De
documentaire groeit uit tot een waar essay, eigenlijk de directe zin van elke reportage
die een gepersonaliseerd kijken vraagt. Haar analyse van het fenomeen ‘Cóte d'Azur’
is het citeren waard: ‘Het valse paradijs verwekt nostalgie; de nostalgie verwekt de
revolte, het carnaval; het carnaval ontaardt in een hel; de hel is het eind van de
wereld; het einde van de wereld is ook het begin van de wereld: de hoop op een
5
teruggevonden paradijs’ . Tegen de achtergrond van dit paradijs van de kitsch roept
zij aan het einde van het filmpje elegische beelden op van een nog ongeschonden
natuur: ‘Het Eiland is een visie van wat het Paradijs zou kunnen zijn, het
teruggevonden Eden, een waarachtige Tuin. Maar de Tuin blijkt heel spoedig een
oord van uitverkiezing te zijn, dat voorbehouden blijft aan tien personen, een privé
eigendom dat de mensen van de Cóte d'Azur nooit te zien krijgen. De kring is
6
gesloten, niets anders ligt in het bereik dan een ersatz-paradijs’ . Eden-Toe luidde
de eerste titel van de film.
Zij wendt zich af van de toeristische film en maakt, op aandringen van Ledoux,
een filmpje voor het experimenteel filmfestival van 1958: Opéra Mouffe (1958),
waarin zij een zwangere vrouw confronteert met een populaire Parijse buurt, ‘le
quartier de la Mouffe’. Nu heeft zij definitief haar eigen weg gevonden, die van de
moeilijke verhouding tussen document en fictie, die van de subtiele interpenetraties
van milieu en individu. Hoezeer zij voortaan ook het accent zal leggen op het
persoonlijke van de gevallen, toch zullen haar films altijd eerder documentaristisch
dan psychologisch blijven. Tussen de documentaire film en de lange speelfilm
bestaat er voor Varda geen wezenlijk verschil. Het blijven documentaires, het blijven
essays.

3
4
5

6

ibid.: ‘J'ai l'impression que je vais faire une carrière en attendant Godot’.
Cinéma 61, op. cit.: ‘Ce qui est extraordinaire, c'est l'existence d'une notion vulgaire du
Paradis’.
ibid.: ‘Le faux paradis engendre la nostalgie; la nostalgie engendre la révolte qui est le carnaval;
le carnaval débouche sur l'enfer; l'enfer c'est la fin du monde; la fin du monde c'est aussi le
début du monde; c'est un espoir de paradis retrouvé’.
ibid.: ‘L'Ile c'est une vision de ce que pourrait être le Paradis, l'Eden retrouvé, un véri-table
Jardin. Mais le Jardin se révèle trés vite comme un lieu d'élection réservé à 10 person-nes,
une propriété privée, que jamais ne connaitront les gens de la Cóte d'Azur. La bouclé est
fermée, on ne peut avoir que l'Eden Toe’.
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Toen op het einde van de jaren vijftig het commerciële succes van de ‘Nouvelle
Vague’ aan vele jonge kineasten een kans bood, kreeg ook Agnès Varda gelegenheid
om wat groter te gaan werken. Het budget dat haar toegewezen werd, was echter
nog bescheiden; het verplichtte haar met een kleine cast te werken en in Parijs zelf
(een stad waar zij toevallig ook weer niet van houdt). Het resultaat was Cléo de 5
à 7 (1961).
Direct treft weer de intelligente combinatie van een ‘individueel geval’ met een
‘omgeving’. Het scenario vertelt de geschiedenis van Cléo, een mooie, onbezorgde
zangeres, die van 5 tot 7 wacht op de uitslag van een medisch onderzoek dat moet
uitmaken of zij inderdaad kanker heeft. In die twee uren kijkt zij voor de eerste keer
naar wat er rond haar gebeurt (zij ‘verneemt’ bijvoorbeeld dat er oorlog is in Algerije),
zij ontdekt de wereld waarin zij leeft. Maar andermaal wordt dit persoonlijk geval
gesitueerd in een prachtige documentaire, dit keer over een brok stadsleven in de
zomer. Zij kijkt naar de mensen en ziet bijvoorbeeld toevallig een vrouw in
verwachting die voor het uitstalraam van een doodkistenwinkel passeert. Het licht
waarin de film baadt, is het heel reële zomerse wit, dat tegelijkertijd alle realiteit
opheft: ‘la clarté qui dissout l'existence’.
Nergens krijgen we de indruk dat deze nuchtere onthechting Cléo's en niet Varda's
standpunt is. Cléo's personage blijkt al spoedig niet veel meer te zijn dan een nuttige
schakel. Varda's koelheid gaat over op haar figuur. Nergens identificeert de
toeschouwer zich met Cléo, nooit vinden wij haar boeiend, omdat zij ook voor Varda
niet méér is dan een conventie, een aanleiding om te kijken. En het is dit kijken, dit
ontdekken van de wereld, dat haar het meest interesseert. Met opzet heeft zij een
heel banaal (of abstract) geval gekozen, een personage dat met iets ergs
geconfronteerd wordt, maar dit ‘erge’ mocht niet dramatisch zijn, anders zou het te
veel aandacht vragen. In een zekere zin kon ‘Cléo’ er even goed niet zijn; ‘de 5 à
7’ zou dan volstaan.
Het feit dat vele toeschouwers toch in Cléo geïnteresseerd bleken te zijn
(sommigen namen het Varda bijvoorbeeld kwalijk dat zij hen in het ongewisse laat
over de afloop van het medisch onderzoek) is nogmaals een bewijs dat de
toeschouwers zelden echt naar een film kijken, maar in plaats daarvan slechts een
scenario lezen. De geschreven tekst die aan de basis ligt van de film, waarin de
auteur zijn bedoelingen omschrijft, projecteren zij in de film zelf. Al moet ik toegeven
dat Varda zelf toch ook niet helemaal in haar abstrahering geslaagd is. Misschien
laat de ‘dood’ zich nog moeilijker veralgemenen dan bijvoorbeeld de ‘liefde’ of het
7
‘geluk’, het thema van haar jongste film Le Bonheur (1964) .

Le Bonheur werd weer in korte tijd ontworpen, al moet zij het werk allang in haar
hoofd omgedragen hebben. In het reeds geciteerde interview van 1961 zei ze reeds
dat het echtpaar in de film altijd zo'n abstract gegeven is; het zijn meestal mensen
die niets te doen hebben, ze zijn altijd welgesteld en hebben nooit kinderen: ‘Ik zou
wel eens graag een film maken over zo'n onderwerp,

7

Tussen de twee fictiefilms Cléo de 5 à 7 en Le Bonheur maakte Varda aan de hand van 4.000
foto's een montagefilm over Cuba, Salut les Cubains (1963).

Streven. Jaargang 19

1077
8

maar dan gesitueerd in een andere sociale context’ . Aan Le Bonheur liggen dus
weer bekommernissen van sociologische aard ten grondslag. En toch werd haar
nu verweten dat het jonge echtpaar in deze film onecht was, sociaal onvoldoende
gesitueerd. De vrouw (Thérèse) werkt thuis als naaister, de man (Fran?ois) is
schrijnwerker, een beroep dat met opzet werd gekozen: ‘de enige klasse van de
9
samenleving waar de mensen noch echte werkgevers noch echte werknemers zijn’ .
De industrialisatie lijkt ver af te liggen, we zijn hier nog volop in het tijdperk van het
ambacht. Toch vormt de film geen studie over deze bepaalde groep uit de
maatschappij. Varda schijnt dit ‘onmoderne’ gezin op het eerste gezicht slechts
gekozen te hebben om poëtische redenen. Er schijnt dus een zekere contradictie
te bestaan tussen het nogal onreële paar en hun heel reële omgeving. Deze wordt,
zoals trouwens reeds in Cléo, nauwkeurig gesitueerd in tijd en ruimte. De actualiteit
is er zo van af te lezen, in allerlei details (radionieuwsberichten, optreden van een
zanger in een Parijse music-hall, enz.).
Zoals nog echter heel vaak het geval is in de filmanalyse, werd bij de beoordeling
van Le Bonheur de uiterlijke vormgeving losgemaakt van de inhoud. Vele
toeschouwers genoten van de visuele pracht van de film, anderen ergerden er zich
aan: in de geraffineerde kleurenfotografie bijvoorbeeld vonden ze dezelfde
gemeenplaatsen die in de publiciteitswereld gangbaar zijn. L. Seguin sprak van ‘le
10
11
monde de Peynet’ , P. Philippe van ‘calendrier des postes de luxe’ , en meteen
werd ook de onoprechtheid van Varda's onderneming bewezen geacht. Vooral
François' ethische verhouding fascineerde de toeschouwers blijkbaar, de bewering
namelijk dat bigamie gelukkiger kan maken dan monogamie. Zoals ik verder zal
trachten duidelijk te maken, is deze schijnbaar immorele stelling er een van
burgerlijke aard.
Ik ben er hoegenaamd niet van overtuigd dat wat Agnès Varda ons in Le Bonheur
laat zien, werkelijk als het ‘geluk’ bedoeld is. Alles is hier niet zo letterlijk op te vatten.
Twee details geven een belangrijke aanduiding in die richting. De film speelt zich
af in het jaar 1964. Op een kleurentelevisiescherm krijgen we terloops een fragment
12
te zien van een film van Renoir, Le Déjeuner sur l'Herbe (1959) . Nog merkwaardiger
is een sequens waarin plannen gemaakt worden voor een avondje uit in de bioscoop:
de twee mensen willen naar een film gaan kijken waarin Brigitte Bardot en Jeanne
Moreau spelen. Kennelijk heeft Varda hier Viva Maria van L. Malle op het oog, de
film die pas in 1965 is uitgekomen. Zijn deze twee anachronismen slechts ‘private
jokes’? In ieder geval vormen zij een scherp contrast met de schijnbaar in de
actualiteit verankerde werkelijkheid van Le Bonheur.
Het ‘ethische’ valt in deze film samen met het ‘optische’. Voorzichtiger is het, met
het tweede facet te beginnen. Ditmaal geldt het een documentaire over één
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L. Seguin, Le monde de Peynet, in Positif no. 70.
P. Philippe, Le Bonheur, in Cinéma 65, no. 94.
Op de achtergrond kan men flarden opvangen van de dialoog: ‘Le bonheur, c'est peut-être
s'adonner è l'ordre naturel’.
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van de Parijse randsteden, die er in vele opzichten nog uitziet als een dorp, maar
reeds helemaal doordrongen is van de grootstadcultuur. Tijdens een picnic in de
‘ongerepte natuur’ kun je straalvliegtuigen horen. Het kleine tuintje rond het landelijk
huisje paalt aan HLM's (habitations à loyer modéré). Deze tekenen van de industriële
samenleving temidden van de ‘Natuur’ zijn veel meer dan een goedkoop contrast.
Varda integreert ze, en kan dat zonder al te veel moeite, omdat ze eigenlijk al
geïntegreerd zijn. De vrije tijd, de camping, de picnic (de natuur) zijn al
verlengstukken van het autotoerisme.
De film bestaat uit een aaneenschakeling van optische rebussen. Nadat François
zijn liefde bekend heeft aan Emilie, laat Varda ons een paneel zien met ‘AZUR’ erop
(een benzinemerk), dat gevolgd wordt door een affiche met ‘... J'AIME’, dat door de
Franse toeschouwers automatisch aangevuld wordt met de andere helft van de
publicitaire leuze: ‘Shell que (j'aime)’. Als François er na de dood van zijn vrouw
aan denkt met Emilie te gaan trouwen, hoort men op een verre transistor een
schlagerrefreintje: ‘hop, hop, hop, nous voila mariés!’. Deze voorbeelden moeten
niet beschouwd worden als ironische commentaren op het gebeurende, maar als
vergelijkingspunten. De laatste sequens, waarin we François, zijn nieuwe vrouw en
de kinderen zien wandelen in de herfstige natuur, is een filmische versie van de
reclames voor wol (Stemm, geloof ik), die men maandelijks in bladen zoals Elle of
Marie-Claire kan vinden. Hetzelfde geldt trouwens voor minder frappante momenten
uit de film, tijdens de montage van korte fragmenten bijvoorbeeld die ons de moeder
laten zien in haar dagelijkse bezigheden: het strijken, wassen, naaien, enz. worden
er met dezelfde esthetische verfraaiing voorgesteld als de damesbladen dat plegen
te doen, in harmonieuze kleurschakeringen en zonlicht, opgesierd met kleine,
smaakvolle boeketjes. Aldus lijkt Le Bonheur één groot damesblad.
In Du côté de la Côte had Varda de werkelijkheid heel nuchter voorgesteld,
ontdaan van de mythen die er gewoonlijk aan vastkleven; het resultaat was een
nooit tevoren geziene, groteske Côte d'Azur. In Le Bonheur is zij daarentegen
synthetisch te werk gegaan: de mythe van de alledaagsheid, op zijn sterkst zichtbaar
in de publiciteit, wordt hier niet losgemaakt van de werkelijkheid. Zij blijft er zich
echter altijd van bewust of maakt dat de toeschouwers er zich bewust van kunnen
blijven, dat het beeld van de realiteit dat wij in de publiciteit vinden, en de realiteit
die door de publiciteit beïnvloed wordt, naast elkaar en meestal ook in elkaar bestaan.
Tussen de realiteit en de publiciteit bestaat een vorm van mimicry; beiden zijn soms
13
zeer moeilijk uit elkaar te houden .
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De fles Vittel die op het gras ligt, herinnert eraan dat dit ‘het meest natuurlijke water’ is. Daarbij
moet men voor ogen houden dat de Franse publiciteit er heel anders uitziet dan bijvoorbeeld
de Amerikaanse. Ze speculeert meer op poëtische elementen. Vaak treedt de natuur (de
fletsig geworden zoeterigheid van de Impressionisten) op als lokmiddel. Dit kan heel ver
leiden. Men bestelt een bruidsjapon zoals men er een in Elle gezien heeft; even later worden
er foto's van het bruiloftsfeest gemaakt, die op hun beurt weer in Elle passen. Een ander
voorbeeld: Thérèse zegt tegen haar man: ‘Tu as de la peinture sur le tricot. QSL ne fait rien!...’.
Daar volgt niets meer op. Maar de toeschouwer en luisteraar van Radio Luxemburg verwacht
direct een aankondiging voor een of ander miraculeus zeeppoeder. De huiselijke dialogen
van Radio Luxemburg zijn echter op hun beurt afkomstig uit het werkelijke leven.
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De film wordt aldus als het ware één grote collage, waarin realiteit en publiciteit,
document en fictie, ‘neutraliteit’ en mythe door elkaar geweven worden. En tot de
cliché's van onze tijd behoren evenzeer bepaalde ethische normen betreffende man,
vrouw en gezin.
François is getrouwd met een schattig vrouwtje, het ideaal van de goede huisvrouw
14
en de perfecte moeder. Zij hebben twee lieve kleuters. Een echt Marie-Claire-gezin .
François houdt van zijn beroep, maar hij geniet ook van de vrije tijd. Het kan allemaal
niet mooier. En toch kan er nog geluk bij. François leert Emilie kennen; deze wordt
zijn maitresse. Zij is het type van de werkende en alleenstaande vrouw: meer
gesofistikeerd, ‘moderner’, steedser. ‘Le bonheur s'additionne’, zegt Francois, ‘het
geluk, dat kun je optellen’, en zijn vrouw aanvaardt dit gelukssurplus dat François
aangeboden wordt als een geschenk, zij is ‘gelukkig wanneer zij haar man zo
gelukkig ziet’. Het geluk - zelfs het voorgewende geluk - wordt weerspiegeld en kan
zich op die manier in het oneindige vermenigvuldigen. De zelfmoord (of het ongeluk?)
van Thérèse, de vrouw, is niet méér dan een intellectuele conventie, de schakel die
Varda nodig heeft om aan te tonen dat Francois, niettegenstaande zijn oprecht
verdriet, gelukkig kan blijven: ‘J'ai encore envie d'être heureux’.
In Cléo was het Varda niet gelukt de band te leggen tussen het milieu en het
intieme drama van de heldin. In Le Bonheur wordt het driehoeksgeval geabstraheerd,
het krijgt een soort ‘mythische’ betekenis. De geschiedenis van François wordt
gededramatiseerd, ze wordt voorgesteld als een van de goedkope mythen die ons
dagelijks leven kleuren. Om die reden wordt ook het contrast opgeheven tussen het
documentaristische aspect en de ‘psychologie’ en ‘ethiek’ van de film.
De omgeving blijft tweedimensioneel en het persoonlijke geval wordt
geabstraheerd. Merkwaardig is in dit opzicht de montage na elke ‘dramatische’
sequens. Een opeenvolging van gekleurde vlakken, affiches, voorbijrijdende
vrachtwagen, kleurrijk beplakt met publiciteit die op hun beurt weer andere
straatplakkaten onthullen, enz. In deze tweedimensionele collage van beelden uit
onze samenleving (meer bepaald die van de Parijse randstad) worden beelden met
een derde dimensie ingelast. Het zijn de fictie-gedeelten, waaraan de ‘ethiek’ reliëf
geeft. Heel veel verschil is er trouwens, zoals gezegd, niet: het blijven beelden uit
onze samenleving. De fictie werd een document. Le Bonheur is een rapport over
deze tijd.
Wij leven in een consumptie-maatschappij, waarvan de publiciteit als het ware
het symbool is. Dit wereldbeeld wordt weerspiegeld op moreel vlak. Eén van de
hoofdbekommernissen van een Antonioni bijvoorbeeld, nl. dat de morele normen
geen gelijke tred hebben gehouden met het veranderende wereldbeeld, wordt in
Le Bonheur tegengesproken, op een manier die Antonioni waarschijnlijk niet zou
bevallen. Op de opmerking van een interviewer: ‘In Le Bonheur wordt de idee van
de totalisatie van goederen vervangen door die van de samentelling van geluk’,
antwoordde Varda: ‘Ja, in plaats van het geld dat

14

Varda heeft voor de vertolking een beroep gedaan op een echt gezin: de populaire familie
Drouot, die ze gevonden heeft in Marie-Claire.
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naar het geld gaat, is het hier het geluk dat naar het geluk gaat’ .
De objectieve wereld ligt in het verlengstuk van de subjectieve. Beide zijn slechts
facetten van éénzelfde prismatische beschouwing, een beschouwingswijze die van
één punt uitgaat, maar op verschillende en/of complementaire manieren wordt
uitgedrukt. Varda's sensibiliteit wordt geobjectiveerd: trillend van kleur en gloed blijft
Le Bonheur van een eigenaardige synthetische koelheid. Nergens laat de kineaste
zich gaan in meevoelen, en waar dit gevaar dreigt, treedt zij ironiserend op, meestal
16
door een accentuering van het begrip ‘geluk’ . Het is inderdaad niet voldoende, te
laten zien hoe mooi de bruid wel is, het moet ook nog eens gezegd worden in de
dialoog.
Het idee om een film te maken over ‘het geluk’ is bij Agnès Varda opgekomen,
toen zij eens een familiefoto zag waarop alle aanwezigen gelukkig schenen te zijn.
Allen op hetzelfde ogenblik, is dat mogelijk? Is het beeld van het geluk reeds geluk?
Of: is een fles ‘Vittel’ hetzelfde als ‘de frisheid van de berglucht?’ Deze initiële vraag
beheerst de hele film. Merkwaardig is, dat Varda de dingen om zich heen zo kritisch
bekijkt, zonder zelf ooit te kritiseren. Zij stelt slechts vragen. Zij is nooit teder: haar
film is beslist geen loflied op onze maatschappij. Maar zij wordt ook nooit wrang:
nergens is de film een aanklacht. Misschien is dit een andere, om niet te zeggen
nieuwe vorm van kritiek. Er wordt geen afstand genomen van het bekritiseerde
object; integendeel, er wordt kritiek geleverd met en aan de hand van de bekritiseerde
vormen. Varda spreekt over de cliché's waarmee we leven en zij gebruikt daarvoor
diezelfde cliché's. (Heel duidelijk - bijna symbolisch - is dit naar voren getreden in
de pop-art). Deze werkwijze lijkt me veel meer ‘geëngageerd’ dan de nogal
gebruikelijke paternalistische betweterij. Ze impliceert namelijk dat iedereen, ook
hij die kritiek levert, deel uitmaakt van het bekritiseerde. In Le Bonheur geeft Varda
kritiek op Le Bonheur. Hierin staat ze veel dichter bij de werkwijze van een Jean
Luc Godard (Pierrot le Fou) dan bij die van haar echtgenoot Jacques Demy, die aan
de hand van cliché's slechts een cliché-achtige film wist te maken (Les Parapluies
de Cherbourg). Merkwaardiger is nog, dat deze cliché's door de toeschouwers direct
als waarheidsgetrouw worden geslikt; dat zij het als ‘mooi’ voorgestelde, direct ook
als ‘echt mooi’ gaan zien, dat zij Varda's wereld-met-een-vraagteken meteen als
een bevestiging verstaan (en dus ook gechoqueerd worden door de moraliteit ervan,
die geen ‘les’ is, alleen maar een vraag). Varda's thesis blijkt dus wel degelijk op te
gaan, ook voor haar eigen film: in deze tijd wordt het beeld van het geluk reeds als
geluk ervaren. Op dezelfde wijze wordt een film over ‘het geluk zoals het
tegenwoordig opgevat wordt’, meteen verstaan als een ‘gelukkige film’. De mythe
van het geluk dat herleid kan worden tot een rekensommetje (‘Le bonheur qui
s'additionne’) werd in Le Bonheur misschien voor het eerst zo consequent
uitgeredeneerd, zo meedogenloos ook, dat de toeschouwer het immoreel ging
vinden. Wij vonden ineens ons eigen spiegelbeeld immoreel: een film als Le Bonheur
wordt niet met een gerust geweten geconsumeerd.
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Geschiedenis van de wetenschappen
Taak en problemen
P. Bockstaele
Begin 1964 werd door het Belgisch Komitee voor de Geschiedenis der
Wetenschappen een onderzoek ingesteld naar het onderwijs van de geschiedenis
der exacte vakken in België. Aan de rectoren en de decanen van de universiteiten
en aan de inspecteurs van het middelbaar, normaal en technisch onderwijs werd
een lijst gestuurd, waarin o.m. de volgende vragen voorkwamen: Bevat het
programma van uw onderwijsinstelling één of meerdere cursussen gewijd aan het
onderwijs in de geschiedenis der wetenschappen? Bevat het algemeen
geschiedenisonderwijs een afdeling geschiedenis der wetenschappen? Acht u het
nuttig lessen over de geschiedenis van de wetenschappen in te voeren? Welke
educatieve waarde hecht u aan het onderwijs van de geschiedenis van wetenschap
en techniek?
Uit de binnengekomen antwoorden bleek dat in België geen enkel centrum bestaat
voor systematische studie van de geschiedenis der exacte vakken of voor opleiding
van historici van de wetenschappen. Wel bestaan, in beperkt aantal, enkele
cursussen over de geschiedenis van een of ander vak, o.m. over wiskunde,
plantkunde en geneeskunde. Tevens kwam tot uiting, dat velen het wenselijk achten
een regelmatig onderwijs in de geschiedenis der exacte vakken te organiseren, heel
in het bijzonder voor toekomstige leraren.
Als besluit van deze enquête stelt het bovengenoemde Komitee voor, progressief
aan de universiteiten het onderwijs van de geschiedenis der wetenschappen in te
voeren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gespecialiseerd en algemeen
onderwijs. Met het eerste wordt bedoeld: lessen gewijd aan de geschiedenis van
de afzonderlijke vakken in de overeenkomstige licenties en aggregaten. Dit onderwijs
kan, gezien de studenten waarvoor het bestemd is, vrij technisch gehouden worden.
Onder het tweede verstaat het Komitee lessen over de geschiedenis van de
wetenschap als geheel. Deze cursus zou opgenomen worden in het programma
van alle kandidaturen, ongeacht de faculteit waarvan ze deel uitmaken, zoals nu
het geval is voor de cursussen logica, moraal en psychologie.
Bij deze voorstellen is het niet zonder belang zich te bezinnen enerzijds op de
taak en de mogelijkheden van de geschiedenis der wetenschappen, anderzijds op
de problemen en de moeilijkheden verbonden aan het onderwijs van de
wetenschapsgeschiedenis. Vooraf weze nog opgemerkt dat in de volgende blad-
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zijden de term wetenschapsgeschiedenis steeds wordt gebruikt in de beperkte
betekenis van geschiedenis der exacte vakken en de natuurwetenschappen:
wiskunde, fysica, astronomie, scheikunde, biologie, geneeskunde, enz.
De positie van de wetenschapsgeschiedenis op de grens van de exacte vakken
en de humane wetenschappen, van de geschiedenis der ideeën en de economische
en sociale wetenschappen, verklaart haar eigenaardig karakter, maar is ook de bron
van de zeer speciale moeilijkheden die deze studie vaak zo bijzonder ingewikkeld
maken. Voor velen klinkt de combinatie ‘geschiedenis’ en ‘exacte wetenschappen’
vreemd in de oren; ze vragen zich af of de nadruk ligt op het historische of
integendeel op het exact-wetenschappelijke. Deze twijfel is er de oorzaak van dat
de geschiedenis van de wetenschap tot voor kort nergens een thuis vond, noch bij
de historici, die menen dat de ontwikkeling van de wiskunde, de astronomie, de
fysica enz. voor hun inzicht in het historisch gebeuren onbelangrijk is, noch bij de
beoefenaars van de exacte vakken, die van oordeel zijn dat de kennis van de
geschiedenis van hun vak van geen enkel nut is bij hun onderzoek. Laat ons deze
beide houdingen eens nader bekijken.
In april 1953 hield de onlangs overleden Nederlandse historicus van de wiskunde
en de mechanica professor E.J. Dijksterhuis de slotrede op het tweeëntwintigste
Nederlands Filologencongres te Utrecht. Onder de zeer toepasselijke titel ‘Clio's
Stiefkind’ betoogde hij, dat de geschiedenis van de wetenschappen in het overigens
gastvrije huis van de muze der geschiedenis nog steeds als een stiefkind wordt
veronachtzaamd en miskend. Deze veronachtzaming blijkt uit menig werk over
cultuurgeschiedenis, waarin de rol en de betekenis van de ontwikkeling der exacte
vakken zeer oppervlakkig wordt behandeld of zelfs totaal genegeerd. Deze
veronachtzaming wordt zelfs miskenning, wanneer historici deze eenzijdig literaire
en kunsthistorische geschiedschrijving trachten te rechtvaardigen met de bewering,
dat de wetenschapsgeschiedenis een nog onontgonnen gebied is. Hierbij zien ze
moedwillig het omvangrijke werk over het hoofd dat op dit gebied sinds 1900 werd
verricht.
Deze stiefmoederlijke behandeling in Clio's huis wortelt voor een deel in het feit,
dat de meeste beroepshistorici totaal vreemd staan tegenover de exacte
wetenschappen. Het ontbreken van enig inzicht in de wiskundige en
natuurwetenschappelijke problemen en methodes betekent een belangrijke
hinderpaal voor het erkennen van het belang van de wetenschapsgeschiedenis en
de beoefening ervan. Hierbij komt nog, dat veel werken over de geschiedenis van
een of ander vak vaak zeer technisch zijn, wat ze ontoegankelijk maakt voor de
beroepshistorici. Een tweede grond voor de gereserveerde houding van Clio's kroost
is de verdachte afkomst van de geschiedenis der wetenschappen. Tot voor kort
werd ze bijna uitsluitend beoefend door wat men enthousiaste liefhebbers kan
noemen: mathematici, fysici, astronomen, biologen of artsen die belangstelling
hebben voor het verleden van hun vak en met min of meer succes dit verleden
trachten te achterhalen. Voor de historici zijn dit hoogstens verdienstelijke dilettanten,
al wisten sommigen onder hen zich op te werken tot figuren met internationale faam.
Hun wordt verweten - niet steeds ten
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onrechte trouwens - onvoldoende rekening te houden met de historische methodes.
Dit wordt dan als een voldoende reden aangezien om hun werk te minachten en te
negeren.
Vond de geschiedenis van de wetenschap tot nu toe geen enthousiast onthaal
in Clio's huis, in het huis van de wetenschap was ze dikwijls al even weinig welkom.
Men vindt er de combinatie geschiedenis - exacte wetenschap onmogelijk en
contradictoir. Kunstgeschiedenis is zinvol, omdat de moderne scheppingen de
vroegere kunstwerken niet vervangen of overbodig maken. Het bewonderen van
de kunst der klassieke oudheid betekent niet een nutteloos terugkeren naar wat
lang voorbij is, maar een opnieuw beleven van steeds aanwezige en niet te
vervangen esthetische waarden. In de exacte vakken is de situatie echter totaal
anders. De natuurwetenschap is van nature revolutionair: nieuwe ontdekkingen
maken de vroegere opvattingen overbodig of assimileren wat er goed was in het
verleden. De rest is van wetenschappenjk standpunt uit nutteloos geworden en
hoort thuis op de rommelzolder. Voor de beoefenaar van de exacte wetenschappen
is de geschiedschrijving van zijn vak een verspillen van kostbare tijd aan vergane
dingen. Deze afwijzende houding is soms gekruid met een tikje vijandigheid, ontstaan
uit een onbewuste hoogmoed van de onderzoeker, die graag gelooft een stukje
waarheid te hebben gevonden en de anderen hiervan wil overtuigen. Om dit geloof
in stand te houden, moet men echter vergeten dat elke wetenschappelijke waarheid
voorbijgaand is. Juist hieraan komt de geschiedenis van de wetenschap ons steeds
weer herinneren. Ze maakt het onmogelijk de eigentijdse wetenschap voor te stellen
als een definitieve overwinning op vroegere onwetendheid en ze wijst er steeds
weer op dat de waarheid van vandaag de dwaling van morgen is.
Schijnbaar vriendelijker maar in wezen veel gevaarlijker is wat men de naïeve
opvatting over de geschiedschrijving van de wetenschappen kan noemen, en die
men niet zelden aantreft in exact-wetenschappelijke kringen. Men aanvaardt
weliswaar de wetenschapsgeschiedenis, maar aanziet ze niet als een afzonderlijk
vak met eigen professoren en eigen onderzoekers. Alleen de specialisten in een
bepaalde wetenschap bezitten de nodige competentie om de geschiedenis van hun
vak te schrijven. De enige moeilijkheid hierbij is voldoende tijd te vinden om de
geschriften van vroegere auteurs te lezen en samen te vatten. Het is duidelijk dat
een dergelijke opvatting onvermijdelijk leidt tot iets wat met werkelijke
geschiedschrijving slechts weinig te maken heeft: een verzameling historische
randbemerkingen bij een uiteenzetting over een of andere wetenschap of een
opsomming van enkele grote figuren en hun ontdekkingen. Van deze naïeve
opvatting is het slechts een kleine stap naar de bewering dat de geschiedschrijving
van de natuurwetenschap niet veel meer is dan een onschuldig tijdverdrijf, dat
enkelen, vooral uit gemakkelijkheidsoverwegingen, verkiezen boven ernstig
wetenschappelijk werk.
Tot daar dit nogal donkere beeld van de plaats die aan de
wetenschapsgeschiedenis wordt toebedeeld. Het zou echter onjuist zijn alleen bij
deze negatieve houdingen stil te staan. Er zijn de laatste tijd talrijke aanwijzingen
voor de groeiende belangstelling in de geschiedenis van de exacte vakken, zowel
aan
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de kant van de historici als bij de beoefenaars van de natuurwetenschappen. De
meeste van de boven geschetste vooroordelen vinden trouwens hun oorsprong in
een verkeerde voorstelling van deze geschiedenis, voorstelling waaraan de historici
van de wetenschappen vaak zelf schuld hebben. Alvorens dieper in te gaan op de
taak van de geschiedenis der wetenschap, is het niet zonder nut vooraf enkele van
die misverstanden recht te zetten.
Boven werd er op gewezen dat menig beoefenaar van de exacte vakken de
geschiedenis van zijn wetenschap overbodig acht, omdat ze hem bij zijn
onderzoekingen van geen enkel nut is. Deze afwijzende houding wortelt in het geloof
dat de wetenschapsgeschiedenis zich tot taak stelt de geleerde te helpen bij zijn
onderzoekingen en hem de weg te tonen naar nieuwe ontdekkingen. Al kan historisch
inzicht in sommige gevallen ook inspirerend werken, toch is dit geenszins de opdracht
van de historicus van de wetenschap. Hij denkt er niet aan een actieve rol te spelen
in de actuele ontwikkeling van het vak waarvan hij de geschiedenis bestudeert.
Ook de naïeve opvatting over de wetenschapsgeschiedenis vindt haar oorsprong
in een verkeerde voorstelling van de taak die de historicus van de exacte vakken
wordt opgedragen en in een totale onwetendheid omtrent de problemen die de
studie van de wetenschap uit vroeger eeuwen stelt.
Wil men een meer positief inzicht verkrijgen in het wezen en de zin van de
wetenschapsgeschiedenis, dan dient men zich op de eerste plaats af te vragen welk
motief de beoefenaar van de exacte wetenschappen er toe drijft zich in de
geschiedenis van zijn vak te verdiepen. In zijn reeds aangehaalde rede formuleert
Dijksterhuis het antwoord hierop als volgt: ‘Omdat in hen de algemene historische
behoefte, die den mens er toe drijft, zich niet zonder meer tot het heden te beperken,
maar zich ook in het verleden te verdiepen, in een verbijzonderden vorm tot uiting
komt. Zij gevoelen zich gewenkt en getrokken door verleden werkelijkheid, en zij
vinden deze in hun eigen vak. Zij kunnen het niet over zich verkrijgen, de huidige
situatie van hun wetenschap eenvoudig als een niet nader te onderzoeken gegeven
te aanvaarden. Zij treffen er bepaalde probleemstellingen in aan die meer dan
andere de bestudering waard worden geacht, een zeer bepaalde methodiek volgens
welke die problemen worden aangepakt, een zeer bepaald instrumentarium van
begrippen, termen, symbolen, redeneer- en rekenwijzen dat daarbij gebruikt wordt
en zij voelen zich eenvoudig gegrepen door de begeerte te begrijpen, hoe dit alles
zo geworden is’.
De geschiedenis van de wetenschap is dus in wezen een van de vormen waarin
de menselijke drang naar weten en begrijpen tot uiting komt. Zoals wijsbegeerte of
wiskunde, biologie of taalstudie, astronomie of politieke geschiedenis, heeft ook de
geschiedenis van de wetenschap als allereerst en zingevend doel onze kennis van
de mens en van wat ons omringt te vergroten en te verdiepen. In dit streven vindt
ze haar grond en haar betekenis. Ze hoeft dus haar rechtvaardiging niet te zoeken
in de diensten die ze eventueel bewijst aan andere wetenschappen, maar wel in de
onvervangbare bijdrage die ze levert in het reusachtige mozaïek van onze
wetenschap. Zonder de wetenschapshistorie blijven zowel de cultuurgeschiedenis
als de sociale en economische geschiedenis
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onvolledig en geven ze een inadekwaat beeld van het verleden. Dit is zonder meer
duidelijk, als men bijvoorbeeld denkt aan de plaats van de wiskunde in het wijsgerig
denken van de Grieken, aan de invloed uitgeoefend op velerlei gebied door de
wisselende inzichten in het astronomisch wereldbeeld, aan de rol van de geografie
en de kartografie in de 15e en 16e eeuw, aan de sociale betekenis van de
geneeskunde, aan de stormachtige ontwikkeling van de scheikunde en de chemische
industrie sinds 1800, enz.
De geschiedenis van de exacte wetenschappen is dus heel wat anders en heel
wat meer dan een lijst van geleerden of een chronologisch overzicht van
ontdekkingen. Van haar wordt niet alleen verwacht dat ze een inzicht geeft in de
ontwikkeling van de verschillende vakken en in de groei en de evolutie van de
gebruikte methodes, maar ze heeft bovendien tot taak het verschijnsel ‘exacte
wetenschap’ als geheel historisch te benaderen. Hierbij zal dan zowel de sociale
rol van de wetenschap moeten belicht worden als haar relatie met de wijsbegeerte.
Dit betekent ook, dat de geschiedschrijving van de wetenschap zich onder
verschillende vormen zal manifesteren. Er is vooreerst de geschiedenis van de
afzonderlijke vakken. Hierin ligt de nadruk vooral op het technische. Dergelijke
studies interesseren op de eerste plaats de beoefenaars van dit vak. Ze zijn van
fundamenteel belang voor een tweede vorm van historiografie: de geschiedenis van
de exacte wetenschappen gezien in hun onderlinge samenhang, met bijzondere
aandacht voor hun plaats in de cultuurhistorische, sociale en economische
ontwikkeling. Tenslotte is er wat de Fransen ‘Fhistoire de la science’ noemen in
tegenstelling met ‘l'histoire des sciences’. Hierin ligt de nadruk niet op de
verwezenlijking van de wetenschap, maar op de geschiedenis van de
wetenschapsbeoefening en van de wetenschappelijke methoden. Deze vorm van
geschiedschrijving sluit nauw aan bij de wijsbegeerte van de wetenschap en zal op
de eerste plaats de filosofen interesseren.
Ter verwezenlijking van dit programma zijn nog vele detailstudies nodig:
bibliografisch onderzoek, verzamelen en publiceren van materiaal, uitgeven van
handschriften, biografische studies, enz. Hierbij moet men een beroep kunnen doen
op medewerkers uit zeer verschillende richtingen: mathematici, astronomen, fysici,
biologen en medici, maar ook filologen en historici. Slechts door de samenwerking
van die verschillende groepen kan de geschiedenis van de wetenschappen zich ten
volle ontplooien. De inbreng van de historici bleef tot nu toe verre onder de maat.
Belangrijke bijdragen werden geleverd door filologen, vooral over de wetenschap
in de oudheid. Veruit het grootste deel van het werk werd echter verricht door
beoefenaars van de exacte vakken. Een gevolg hiervan is, dat in de
wetenschapsgeschiedenis de nadruk vaak ligt op wat men de genetische methode
kan noemen: men tracht op de eerste plaats inzicht te verwerven in de manier
waarop de huidige wetenschap gegroeid is. Wetenschapsgeschiedenis wordt hierdoor
vooral wordingsgeschiedenis van de eigentijdse wetenschap. Dit is niet à priori te
verwerpen, maar sluit wel het gevaar in, het verleden uitsluitend in het licht van het
heden te interpreteren en te beoordelen. Men ziet de wetenschap van vroegere
eeuwen slechts als de voorbereiding van wat nu is, in plaats van ze te beschouwen
in haar eigen
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wezen en waarde. De maatstaf bij het beoordelen van vroegere theorieën is de
inhoud van de eigentijdse leerboeken, en het historisch oordeel wisselt met die
inhoud.
Deze genetische methode ontaardt niet zelden in een soort zwart-wit historiografie:
alleen de theorieën die nog naleven in de hedendaagse wetenschap acht men
belangrijk, de rest wordt gemakkelijk als naïef en dom gebrandmerkt. Deze
ongenuanceerde houding treft men soms aan in biografieën van figuren als
Copernicus, Galilei, Vesalius, e.a. Vooral in enigszins populariserende werken is
het opvallend hoe men er angstvallig over waakt de held van het verhaal op elk punt
als een vernieuwer en een pionier voor te stellen, terwijl de kortzichtigheid en de
onwetendheid van zijn tegenstanders dik in de verf wordt gezet. Dit zwart-wit procédé
werd o.m. vaak misbruikt bij het tegenover elkaar stellen van de middeleeuwse
cosmologie en het nieuwe wereldbeeld van Copernicus.
Naast deze genetische methode ontwikkelde zich een andere historische
benaderingswijze van de exacte wetenschappen: men tracht de wetenschap uit
voorbije eeuwen van binnen uit te begrijpen. In plaats van de eigentijdse wetenschap
als maatstaf te nemen, poogt men een zo getrouw mogelijk beeld te krijgen van de
stand der wetenschap in een bepaalde periode, door zich in te leven in de
terminologie, de symbolen en de theorieën van die tijd. Deze methode heeft reeds
belangrijke resultaten opgeleverd; ze heeft o.m. op vele punten onze kennis van de
middeleeuwse wetenschap verrijkt en verdiept.
Het is hier niet de plaats om zelfs maar een summier overzicht te geven van de
ontwikkeling van de historiografie der wetenschappen sinds het verschijnen van
William Whewell's History of inductive sciences in 1837. Sindsdien ging zowel het
aantal als de waarde van de werken over wetenschapsgeschiedenis in steeds sterker
stijgende lijn naar omhoog. Voor het ogenblik verschijnen tientallen tijdschriften,
gewijd aan de geschiedenis van de wetenschap in het algemeen of aan de
geschiedenis van een of ander vak. Alleen reeds de laatste tien jaar is hun aantal
op zijn minst verdubbeld. Ze allemaal vermelden zou vele bladzijden vragen. Toch
is het niet nutteloos er enkele te noemen, al was het maar om de internationale
belangstelling voor de wetenschapsgeschiedenis in het licht te stellen. Een van de
belangrijkste is Isis, in 1912 door George Sarton (Gent 1884 - Cambridge, Mass.
1956) gesticht. Onder de oudste is Janus (Leiden), waarvan in 1965 het 52e deel
verscheen. Enkele andere zijn: Archives internationa-les d'Histoire des Sciences
(Parijs) uitgegeven door de Union internationale d'Histoire et de Philosophie des
Sciences, Revue d'Histoire des Sciences (Parijs), Lychnos (Upsalla), Physis (Milaan),
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (Warschau), Japanese Studies in the History of
Science (Tokio), Centaurus (Kopenhagen), Acta rerum naturalium necnon
technicarum (Praag), Archive for History of Exact Sciences (Berlijn), The British
Journal for the History of Science (London). Het past hier ook het sinds 1959 te
Antwerpen verschijnend driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de
1
geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen Scientiarum Historia te vermelden .

1
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Van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van de wetenschapsgeschiedenis
is het bestaan van onderzoekings- en documentatiecentra, de inrichting van een
goed georganiseerd onderwijs en de vorming van onderzoekers. Op elk van die
gebieden is de situatie verschillend van land tot land. In 1948 werd door de Union
Internationale d'Histoire des Sciences een onderzoek ingesteld naar de stand van
het onderwijs in de geschiedenis van de wetenschappen. De resultaten werden
2
gepubliceerd door Prof. E.J. Dijksterhuis . Sindsdien is reeds heel wat in goede zin
veranderd. In de Verenigde Staten ontwikkelde zich de laatste jaren een bloeiend
onderwijs in de geschiedenis van de wetenschappen. Aan verschillende universiteiten
bestaat er een Department voor geschiedenis van de natuurwetenschappen, met
3
eigen professoren en medewerkers . Zo telt het Department van de Yale University
te New Haven zes professoren en verschillende part-time medewerkers; het verstrekt
onderwijs aan circa 120 studenten. Aan verschillende Duitse universiteiten is een
Instituut voor de geschiedenis van de wetenschappen verbonden. Ook in de U.S.S.R.
en in verschillende Oost-Europese landen constateert men een grote bedrijvigheid
op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis. Het Instituut voor de geschiedenis
van de wetenschap en de techniek van de Poolse Academie van Wetenschappen
telt 26 vaste medewerkers, de afdeling ‘Geschiedenis van de wetenschappen’ van
het Historisch Instituut van de Tsjechische Academie te Praag twaalf.
Hoe de situatie is aan de Belgische universiteiten werd bij het begin van dit artikel
reeds aangegeven. Ongeveer alles blijft hier te doen: de organisatie van het
onderwijs, de uitbouw van research-centra, de vorming van onderzoekers. Om te
beginnen moeten de universiteiten de wetenschapsgeschiedenis erkennen als een
volwaardig en zelfstandig onderzoekingsgebied en ze niet langer beschouwen als
een onbelangrijk bijvoegsel op de programma's van de faculteit der wetenschappen
of als laakbare strooptochten op een jachtgebied dat de historici als hun exclusieve
eigendom beschouwen. Die erkenning moet zich dan concretiseren in het inrichten
van interfacultaire centra voor de geschiedenis van de wiskunde en de
natuurwetenschappen. De grote complexiteit van de geschiedschrijving der
wetenschappen maakt de samenwerking nodig van geleerden die gespecialiseerd
zijn in sterk van elkaar afwijkende richtingen: beoefenaars van de exacte vakken,
filosofen, historici en filologen. Het is de taak van de centra die samenwerking tot
stand te brengen en aan jonge onderzoekers de mogelijkheid te bieden zich verder
te bekwamen. De gezamenlijke research kan zich dan richten op de verschillende
aspecten en vormen van de wetenschapsgeschiedenis: de historische ontwikkeling
van de verschillende vakken, de geschiedenis van wetenschap en techniek in de
verschillende beschavingen, de evolutie van de exact-wetenschappelijke methodes
en denkvormen, enz. Het is duidelijk dat het voorgaande slechts trapsgewijze te
verwezenlijken is. De totale verwaarlozing van de wetenschapsgeschiedenis door
onze universiteiten is de oorzaak van het schrijnend gebrek aan specialisten op dit
gebied. Het

2
3

Archives internationales d'Histoire des Sciences, III, 1950, pp. 39-76.
Zie R. Van Caenegem, Universitair onderwijs in de geschiedenis der wetenschappen in de
Verenigde Staten, in Scientiarum Historia, VII, 1965, pp. 202-212.
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heeft echter geen zin dit tekort steeds weer als argument te gebruiken om de zaken
te laten zoals ze zijn. Op internationaal plan is de wetenschapsgeschiedenis
uitgegroeid tot een zelfstandig research-gebied met eigen methodes en publikaties.
Willen we niet te laat komen, dan is het de hoogste tijd aan veelbelovende studenten
de mogelijkheid te bieden zich op dit omvangrijk en moeilijk terrein te bekwamen
en te specialiseren. Dit is op de eerste plaats de taak van onze universiteiten. Het
is daarom nodig dat ze van wal steken met de krachten waarover ze beschikken of
een beroep doen op gastprofessoren. Beginnen is de allereerste voorwaarde om
iets te verwezenlijken. Aan belangstelling van de kant van de studenten zal het niet
ontbreken.
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Politiek overzicht
Internationaal

China
Een van de kwesties waarover Mao Tse-Toeng zich zorgen maakt, heeft betrekking
op de toekomst van de Chinese communistische revolutie en deze zorg wordt groter
naarmate Mao meer en meer zijn einde voelt naderen. Vanaf het ogenblik dat hij in
1958 het presidentschap overdroeg aan Lioe Sjao-Tsi, waren er herhaalde malen
geruchten over de slechte gezondheidstoestand van Mao, die versterkt werden,
toen hij na november '65 gedurende lange tijd niet in het openbaar verscheen. Wel
werd deze afwezigheid doorbroken op 10 mei jl. bij de ontvangst van de Albanese
premier door de nog altijd partijleider gebleven Mao maar daarna verdween hij weer
uit het openbare leven. De vraag, die Mao kwelt, komt hierop neer, of zijn ideeën
voldoende weerklank hebben gevonden onder het Chinese volk om ook na zijn
dood verder toegepast te worden, of dat andere, revisionistische elementen dan
weer de overhand zullen krijgen. Hij verwacht dus zelfs een hevige strijd over zijn
opvolging en het is aannemelijk, dat hij al zijn krachten zal inspannen om nog tijdens
zijn leven een beslissing ten gunste van zijn opvattingen te forceren.
Deze strijd schijnt nu in volle gang te zijn; de Chinese premier Tsjoe En-lai heeft
er tijdens zijn recent bezoek aan Boekarest voor het eerst openlijk over gesproken,
maar aangenomen wordt, dat hij reeds langer dan een half jaar woedt. Hij is volgens
Tsjoe gericht tegen ‘de oude denkbeelden, het geheel van oude cultuur, gewoonten
en zeden, die door de uitbuitende klassen in de loop van duizenden jaren waren
geschapen en die geheel moesten worden uitgeschakeld’. Deze oude cultuur blijkt
nog steeds verdedigd te worden in intellectuele kringen en nu niet buiten de partij,
zoals in de periode van de ‘honderd bloemen’ in 1956/7 en in de jaren 1961/2, maar
ook binnen communistische kringen zelf. In de hoofdstad Peking bleken plotseling
verschillende vooraanstaande figuren aan de universiteit besmet met
bourgeois-revisionistische ideeën, terwijl ook in politieke kringen aldaar deze ideeën
ingang hadden gevonden. Zo werden in korte tijd de burgemeester van deze stad
evenals de vice-burgemeester, enkele hoogleraren en verschillende leidende
personen in de journalistiek weggezuiverd. Men meent, dat deze actie uiteindelijk
gericht was tegen Tsjoe En-lai ten gunste van de secretaris-generaal der partij,
Teng Hsiao-ping; maar deze laatste heeft een rivaal in de huidige minister van
defensie, Lin Piao. Tsjoe En-lai, die reeds in 1959 steun verleende aan rechtse
opportunisten die
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zich verzetten tegen de Grote Sprong Vooruit, is intussen nog niet verdwenen en
de machtsstrijd duurt nog voort.

Roemenië
Het is mogelijk, dat in bovengenoemde strijd de reden moet worden gezocht voor
het uitstel van het Chinese bezoek aan Boekarest in mei, waarover wij in ons vorig
overzicht spraken. Dit bezoek heeft nu in juni plaats gehad; de Chinese premier
Tsjoe En-lai arriveerde op 16 juni en werd er enthousiast ontvangen door premier
Maurer, maar het verloop van de besprekingen was minder aangenaam. Pogingen
om de Roemeense partijleider, Ceausescu, over te halen de Chinese zijde te kiezen
in het ‘ideologische’ conflict tussen Moskou en Peking mislukten volledig. Toen
Tsjoe in een redevoering heftige aanvallen op Moskou wenste te doen, werd hem
- zij het met veel moeite - aan zijn verstand gebracht, dat dit niet strookte met een
Chinees-Roemeens akkoord aangaande met-inmenging in aangelegenheden van
anderen en Tsjoe vertrok naar Albanië nadat een volkomen nietszeggend
communiqué over de besprekingen was verstrekt. Een poging van Ceausescu om
Peking over te halen tot een meer gematigde houding in Vietnam liep eveneens op
niets uit.
Als de positie van Tsjoe in China inderdaad wordt aangevochten, zal hij het wel
niet prettig hebben gevonden de verre reis naar Europa te moeten ondernemen,
daar in die tijd zijn tegenstanders in Peking wel eens van zijn afwezigheid zouden
kunnen profiteren. Een succesvolle trip zou echter ook zijn positie thuis hebben
kunnen versterken. Wij kunnen ons na zijn echec in Boekarest indenken, dat hij ook
bij de trouwe Peking-satelliet Albanië niet veel rust zal hebben gehad voor hij de
thuisreis via Pakistan ondernam.

De Gaulle in Moskou
Op 20 juni begon de twaalfdaagse reis van de Franse president door Rusland,
gedurende welke hij besprekingen voerde met Russische topfiguren en behalve
Moskou ook Kiew, het vroegere Stalingrad, Leningrad en de uiterst geheime
ruimtevaartbasis Baikoenoer in Aziatisch Rusland zou bezoeken. De Gaulle is er
met alle door hem verwachte eerbewijzen ontvangen en meende de ‘grandeur’ van
Frankrijk te kunnen proeven in de hem betoonde eer.
Het eerste deel der politieke besprekingen is nu achter de rug. Het was opval-lend,
dat de Russische delegatie werd voorgezeten door partijleider Brezjnev, hetgeen
niet gebruikelijk is en gezien kan worden als bewijs van de waarde die Moskou aan
dit bezoek hecht. De Franse president pleitte voor zijn idee ‘Europa van de
Atlantische Oceaan tot de Oeral’, waarbij de Europese problemen zoals Berlijn, de
hereniging van Duitsland en de Oder-Neisse-grens buiten de V.S. om tot een
oplossing zouden moeten worden gebracht; hij gaf echter ook te verstaan, dat hij
O.-Duitsland niet wenste te beschouwen als een zelfstandige staat - dit tot grote
opluchting van Bonn - maar wel bereid was de huidige grens tussen Duitsland en
Polen te aanvaarden. De Europese samenwerking, die de Franse president beoogt,
zou moeten rusten op twee pijlers nl. Rusland en Frankrijk, maar hij mag hierbij
enkele dingen toch niet vergeten.
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Allereerst is Moskou niet erg ingenomen met dit ‘tot de Oeral’; voor Moskou is de
Oeral geen grens en uit het feit, dat gen. de Gaulle gedurende zijn reis ook naar
Novosibirsk in Siberië wordt gebracht, mag hij niet alleen afleiden, dat de Russen
hem willen fêteren door hem de raketbasis te laten bezichtigen, maar ook, dat zij
hem aan zijn verstand willen brengen, dat het grootste deel van de Sovjet-Unie
achter de Oeral ligt. Verder zijn de leiders in Moskou toch wel zo realistisch, dat zij
inzien, dat Frankrijk niet behoort tot de werkelijke grootmachten; dat zijn wel de
V.St. en in de toekomst Peking-China. Natuurlijk vindt men een goede
verstandhouding Moskou-Parijs prettig, maar meer ook niet. Wat zou bv. een Duits
vredesverdrag betekenen buiten de V.S. om? Noch Moskou noch Bonn zouden
daar enige waarde aan kunnen hechten.
Moskou heeft eerbied voor macht; de V.S. hebben dit aangetoond door het
krachtige optreden tijdens de Cuba-crisis in '62, waarna Rusland te vinden bleek
voor partiële afspraken, waaronder het door de Gaulle niet ondertekende
kernstopverdrag het voornaamste was. Deze macht ontbreekt de Gaulle ondanks
zijn verwoede pogingen een eigen kernmacht op te bouwen; de pijler Frankrijk heeft
te weinig draagkracht tegenover die van Moskou en daarmee zou het gebouw
Europa scheef komen te hangen. De Gaulle heeft bovendien niet het hele Franse
volk achter zich, blijkens de uitslag van de presidentsverkiezingen; hij kan niet
optreden namens het Atlantisch bondgenootschap, waarmee hij de samenwerking
steeds meer beperkt zonder het verbond te verbreken en tenslotte heeft hij zich in
W. Europa steeds meer in een geïsoleerde positie gewerkt. Natuurlijk zijn
economische en culturele verdragen tussen beide mogendheden belangrijk, maar
weegt de directe telefoonverbinding tussen Moskou en Parijs op tegen de ‘hot’ lijn
tussen Moskou en Washington? Maakt de Gaulle zich niet schuldig aan hetgeen
hij ruim twintig jaar geleden Mussolini verweet: ‘Maar het was hem niet genoeg zijn
land te redden en er de orde te herstellen. Hij wilde er een wereldrijk van maken?’

Nederland
Bij de ernstige onlusten in Amsterdam half juni moet men enkele dingen blijven
onderscheiden. De aanleiding werd gevormd door moeilijkheden bij de uitbetaling
van vakantiegelden voor de bouwvakarbeiders. De uitbetaling wordt verzorgd door
de Stichting Vakantiefonds Bouwnijverheid, die hiervoor 2% administratiekosten
rekende; deze werden echter tot nu toe zowel aan georgani-seerden als
ongeorganiseerden vergoed door de drie erkende bonden. Nu deze vakbonden
steeds meer behoefte blijken te hebben aan speciale voorrechten voor hun leden
- de strijd tussen georganiseerden en ongeorganiseerden heeft de laatste tijd al
vaker een rol gespeeld, o.a. bij onderhandelingen over cao's - hebben zij besloten
bovengenoemde 2% niet meer te vergoeden aan de ongeorganiseerden, die
daardoor gemiddeld f 15,- minder ontvingen. Protesten hiertegen waren te
verwachten, maar men had blijkbaar geen relletjes of oproer verwacht. Toen bij de
eerste ongeregeldheden een arbeider overleed, deed het er weinig toe, dat dit naar later bleek - een natuurlijke oorzaak had gehad
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en werd de agitatie heviger; de verdere gang van zaken verliep echter praktisch
geheel buiten de protesterende bouwvakarbeiders om.
Van de begonnen ongeregeldheden maakten zich nl. later een aantal jongelui
meester, die gedurende de laatste maanden al vaker Amsterdam in opspraak hebben
gebracht; voor een groot deel wordt deze groep gevormd door in de huidige welvaart
veel verdienende jongelui met weinig besef van goede vrije tijdsbesteding, die zich
gestimuleerd voelen door een aantal half-intellectuelen, die voor zich het recht
opeisen hun zuiver negatieve meningen luid te verkondigen, waarbij zij zich steeds
weer opnieuw richten tegen elk gezag, maar die niet wensen te erkenen, dat ook
anderen het recht hebben op vrije meningsuiting en dus om positieve waarden te
verdedigen.
De Amsterdamse gebeurtenissen leidden tot een politieke rel en in een debat in
de Tweede Kamer werd het beleid van de regering aangevallen, omdat zij te weinig
had gedaan om het tekort aan personeel bij de politie in de hoofstad weg te werken
en ook nu weer te aarzelend was opgetreden. Er werd overigens hier als in een aan
deze kwestie bestede Amsterdamse raadsvergadering aardig om de zaak
heengepraat en de regering poogde alles weer in het reine te brengen door de
hoofdcommissaris van politie te Amsterdam eervol te ontslaan. Terecht becritiseerde
de Tweede Kamer deze maatregel en het politieke leven van de heer Smallenbroek
werd alleen gered door het feit, dat men op dit ogenblik geen kabinetscrisis wenste.
Dit is overigens maar één moeilijkheid waarmee het kabinet Cals te kampen heeft.
Wij wezen vroeger al op de steeds luider wordende kritiek op de minister van
financiën, prof. Vondeling, bij wie nu herhaaldelijk wordt aangedrongen met zijn
beloofde bezuinigingsnota te komen, waarbij hij degelijk rekening zal moeten houden
met de door alle fracties gemaakte op-, maar vooral aan-merkingen. Ook de minster
van Onderwijs en Wetenschappen, prof. Diepenhorst, heeft het niet gemakkelijk;
zijn plan de grote toeloop naar de medische faculteit af te remmen door een
studentenstop af te kondigen stuit op hevige kritiek in verband met de studievrijheid.
Hij heeft reeds gedreigd zijn portefeuille ter beschikking te stellen als zijn wetsvoorstel
niet zou worden aangenomen en men houdt dus rekening met een kabinetscrisis
tengevolge van deze of een andere kwestie. Gebeurt dit nu of wacht men tot na het
Kamerreces? En dan? Een zakenkabinet of vervroegde verkiezingen? Beide zijn
weinig aantrekkelijk. Wij zijn benieuwd, wat er uit de bus komt.
4-7-1966
J. Oomes

België
In de tweede helft van juni, vlak voor het parlementaire reces, heeft de bedrijvigheid
van Kamer en Senaat, alsmede die van de regering, verschillende hoogtepunten
gekend.

SHAPE in België
Het NATO-beleid stond wekenlang op de voorgrond. Sedert het bezoek van
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minister Harmei (Buitenlandse Zaken) aan Washington (19-20 mei) verwachtte
iedereen dat de SHAPE (Suprème Headquarters Allied Power Europe) van
Rocquencourt in Frankrijk naar België zou worden overgebracht. In deze mening
werd men gesterkt toen op 6, 7 en 8 juni de ministers van de 14 NATO-landen, in
vergadering te Brussel, duidelijk lieten verstaan dat aan België gevraagd was om
de SHAPE op zijn grondgebied toe te laten. Waarom de regering in die
omstandigheden voortging met het verspreiden van wazig nieuws - eerst dat er nog
niets gevraagd was, daarna dat de vraag gedaan maar nog niet beantwoord was,
tenslotte dat er nog niets beslist was - is een van die voorbeelden van een wellicht
goed bedoelde, maar psychologisch en politiek verkeerde procedure.
Dat bleek duidelijk toen het parlementaire debat over deze kwestie uiteindelijk
toch gehouden werd, in de Kamer op 16 juni, in de Senaat de week nadien. De
weifelachtige procedure van de regering had de tegenstanders van de NATO niet
ontwapend, integendeel gestimuleerd; sommige NATO-gezinden had ze aan het
twijfelen en in verwarring gebracht; anderen, die hun sympathie voor de NATO
slechts kunnen demonstreren in de mate waarin de partijpolitieke conjunctuur het
hun toelaat, had ze geremd. De stemming in de Kamer gaf een beeld van de
verdeeldheid: 118 stemmen voor de vestiging van de SHAPE in België, 61 tegen,
18 onthoudingen; in de Senaat 96 stemmen voor, 33 tegen en 22 onthoudingen.
Ook met een doelmatiger regeringsprocedure zou er een aantal neen-stemmen
en onthoudingen zijn geweest: de tijd dat er in België een bijna totale eensgezindheid
bestond over het buitenlands beleid, is voorbij. Maar was de regering handiger en
moediger opgetreden, dan zouden Spaak en Spinoy met hun ja-stem misschien
minder alleen gestaan hebben in de B.S.P.: socialisten die zich nu onthouden
hebben, hadden dan waarschijnlijk ja gestemd en de malaise in het kamp van de
NATO-gezind zou nu minder diep zijn. Nu werd het een stemming die later
symptomatisch zal blijken voor de manier waarop de regering Vanden Boeynants
er niet in geslaagd is een duidelijke buitenlands-politieke wil te handhaven.
Dat de regering nadien verder afgleed in de twijfelzucht, bleek op 30 juni, toen zij
de Amerikaanse ambassadeur te Brussel meedeelde dat zij de intensifiëring van
de bombardementen op Noord-Vietnam betreurde. Ook op deze ongewone stap
werd de publieke opinie niet voorbereid.

Wetsvoorstel-Verroken
Dinsdag 28 juni wees de Kamer met 103 stemmen tegen 91 en 2 onthoudingen de
in overwegingneming van het wetsvoorstel-Verroken inzake het taalgebruik in het
hoger onderwijs van de hand. In het parlementaire leven is het heel ongewoon dat
Kamer of Senaat een wetsvoorstel in overweging weigeren te nemen, tenzij wanneer
het gaat om een voorstel dat ongrondwettelijk is of helemaal niet au sérieux genomen
kan worden. Geen van deze twee motieven konden hier aangevoerd worden.
De uitslag van de stemming in de Kamer was voor de Vlamingen een diepe
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teleurstelling en werkt, volgens de meeste waarnemers, de federalistische stroming
in de hand. Toch bereikte dhr. Verroken ook enkele positieve resultaten. De Vlaamse
mandatarissen van de C.V.P. stonden eenstemmig achter hem, de Franstalige
spraken zich even eenstemmig tegen hem uit. Op die manier werden het probleem
van de toekomstige structuur van de C.V.P. en dat van de volledige autonomie der
twee partijvleugels hoogst actueel, niet alleen voor die Vlaamse C.V.P.-ers die allang
meer armslag wensen voor een eigen christelijk geïnspireerde en Vlaamsbewuste
partij in Vlaanderen, maar ook voor de gematigden die dit tot nog toe niet nodig
vonden.
Een meerderheid tegen de in overwegingneming kon slechts bereikt worden door
het feit dat de Vlaamse liberale kamerleden aan de Vlaamse solidariteit, waaraan
de Vlaamse socialisten zich wél hielden, afbreuk deden. Zelfs indien méér Waalse
socialisten voor de in overwegingneming hadden gestemd, zou Verroken nog geen
meerderheid behaald hebben. Hier is een evolutie aan de gang die haar eindpunt
nog niet heeft bereikt. De Waalse socialisten blijken in toenemende mate
federalistisch te denken: een aantal onder hen stemden neen, omdat zij het hele
probleem in een federalistisch perspectief wensten gesteld te zien. Daarnaast
hebben bij deze stemming ook allerlei elementen van parlementaire tactiek een rol
gespeeld. In zekere mate was de stemming een manifestatie van de mogelijkheid
een andere regering te vormen, zonder de P.V.V., andermaal op een tweeledige,
katholiek-socialistische grondslag. Van zulk een regering kan inzake de
Vlaams-Waalse problemen meer leiding en scheppingskracht uitgaan dan van het
huidige katholiek-liberale kabinet, waarvan nu duidelijk gebleken is dat er voor de
verbetering van de verhouding tussen de twee volksgemeenschappen in het
algemeen en voor de reorganisatie van de Leuvense universiteit in het bijzonder
niets te verwachten is.
Al moeten we niet te kwistig omspringen met termen als ‘historische stemming’
en dergelijke, de verwerping van de inoverwegingneming van het
wetsvoorstel-Verroken dient gerekend te worden bij de gebeurtenissen die
psychologisch diepgaande gevolgen hebben. Voor de unitair-Belgische opvattingen
zullen deze gevolgen niet gunstig zijn. Zelfs al wordt er aan de letter van de
C.V.P.-statuten vooralsnog niets veranderd, de unitaire structuur van de partij is nu
aanzienlijk verzwakt. Merkwaardig is eveneens de sterke invloed die er van de
openbare opinie in Vlaanderen uitgegaan is op het partijpolitieke leven en op de
houding van de Vlaamse politici. Onder de ja-stemmers zijn er verschillenden wier
Vlaamse strijdbaarheid gering is: zij waagden het niet Verroken openlijk af te vallen;
zij konden dat niet tegenover de publieke opinie.

Commissiewerk
De senatoren Sledsens en Van Cauwelaert hebben het wetsvoorstel-Verroken
hernomen en ingediend bij de Senaat. Hoe de stemming daar ook afloopt, het
wetsvoorstel hoort nu tot de stukken waarover beraadslaagd moet worden in twee
commissies die buiten het parlement functioneren ofschoon de leden ervan
parlementaire mandatarissen zijn: de Commissie Vranckx (nu Vander Poorten) die
opgericht werd om ‘adviserend bij te dragen tot de verbetering
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van de betrekkingen tussen de twee taalgemeenschappen’, en de Politieke
Commissie voor het Hoger Onderwijs. Deze laatste werd op 16 juni door de
eerste-minister geïnstalleerd. Ze telt negen leden, drie van ieder van de drie
traditionele partijen. (Of het psychologisch behendig is een soort
alleenvertegenwoordiging te verlenen aan de drie partijen met uitsluiting van alle
andere politieke krachten, zal de toekomst moeten uitwijzen. Het is verbazend, hoe
onverschillig de regering Vanden Boeynants staat tegenover het vraagstuk dat nu
al geruime tijd tot de klassieke problemen van het openbare leven behoort, nl. het
gevaar van de ‘verzuiling’ en van de uitholüng van de traditionele partijen indien
deze een soort monopolie voor zich opeisen).
De Politieke Commissie voor het Hoger Onderwijs werd opgericht krachtens de
wet van 9 april 1965, die een voorlopige regeling voorzag voor het
universiteitsonderwijs. Deze regeling vervalt in 1968 en dient dan vervangen te
worden door een definitief bestel, dat mede voorbereid moet worden door de
genoemde Commissie. Daarnaast voorziet de wet van 9 april 1965 ook een tweede,
meer technische commissie, die gevormd moet worden uit de Nationale Raad voor
het Wetenschapsbeleid.
Of al deze commissies veel zullen bijdragen tot de oplossing van de structuurcrisis
in Leuven, lijkt de meeste Vlamingen hoogst twijfelachtig. Indien het
wetsvoorstel-Verroken parlementair verstikt en in louter adviserende commissies
in lengte van maanden besproken wordt, zal het Vlaamse ongeduld alleen maar
toenemen.

Bevordering van het sparen
Tussendoor werd nog een wetsontwerp afgehandeld dat op fiscaal gebied enkele
ingrijpende veranderingen voorziet, o.m. een fiscale rem op de grond-speculatie
(een belasting op de meerwaarden verwezenlijkt bij de verkoop van onbebouwde
gronden), de versmelting van de voorheen tweevoudige voorheffing op de opbrengst
van effecten, en een wijziging van de fiscale vrijstelling op de opbrengst uit
spaardeposito's.
Wat het laatste punt betreft werd de tekst van het regeringsontwerp onverwachts
gewijzigd door een amendement van dhr. Van Herreweghe. In plaats van een
vrijstelling waarvan alleen de rente van spaardeposito's op korte of halflange termijn
(niet langer dan vijf jaar) genoten, stelde dhr. Van Herreweghe voor, een tot 1.500
F beperkte belastingvrijdom eveneens tot de opbrengsten van spaardeposito's met
een termijn van meer dan vijf jaar uit te breiden. De regering gaf niet toe en er was
een nieuwe stemming nodig (28 juni) om de oorspronkelijke tekst te herstellen.
Op zichzelf was dit voor de regering slechts een technisch geschil, maar de
achtergrond is belangwekkend. Waarom werd een fiscaal voordeel ontzegd aan
spaardeposito's op meer dan vijf jaar? Wil de regering de houders van spaarboekjes
op lange termijn aansporen tot belegging van hun spaartegoed in obligaties? Liefst
dan in staatsobligaties en dergelijke? Of gaat het hier om een eenzijdig initiatief ten
gunste van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, waarvan de spaardeposito's op
kortere termijn relatief en absoluut belangrijker zijn dan
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bij de particuliere spaarkassen? Er is geen enkele reden waarom de A.S.L.K. er
mettertijd niet in zou slagen ook meer spaartegoed op langere termijn aan te trekken.
Naarmate het particuliere spaarvermogen toeneemt, wordt een deel daarvan
logischerwijze overgeschakeld naar deposito's op langere termijn, waarvoor een
hogere rente verleend wordt en waarvan de belegging ook voor de volkshuishouding
nuttiger is.
Bovendien, de aantrekkingskracht van de Belgische obligaties is de jongste jaren
derwijze verminderd, dat het een illusie is te menen dat men opnieuw op ruime
schaal obligaties geplaatst zal krijgen door een fiscaal voordeel te ontzeggen aan
spaardeposito's op meer dan 5 jaar. De grond van de zaak is, dat ook na deze
wijziging het fiscaal regime van de belegging in effecten de beleggers niet aantrekt
en hen naar andere beleggingsmogelijkheden doet uitzien, in toenemende mate in
het buitenland. Ook de aankoop van onroerende goederen in het buitenland heeft
een dergelijke omvang aangenomen, dat men ook aan de doelmatigheid kan twijfelen
van de overigens verdedigbare belasting op de meerwaarde uit de verkoop van
onbebouwde eigendommen.
1-6-66
Hektor de Bruyne
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Forum
Theologie en bestaanservaring
1

Wanneer men ineens drie lijvige delen ter recensie toegezonden krijgt (met
vriendelijke groet van de redactie uiteraard), dan slaat de schrik je om het hart.
Geruststellend is dan echter de wetenschap dat Prof. Schillebeeckx geen onbekende
is voor mensen die zich ernstig bezig houden met het huidige kerkelijk denken.
Bovendien bevatten deze boeken voornamelijk reeds eerder gepubliceerde studies
van de auteur. Een uitstekend idee om deze verspreide artikelen te bundelen. Vooral
het derde deel toont de waarde van een dergelijke bundeling aan: de daar
verzamelde opstellen zouden in haar geheel voor velen al onbereikbaar geworden
zijn.
Wat de inhoud betreft: Dl. I Openbaring en Theologie bevat in feite een grondige
‘Inleiding in het theologisch denken’; Wat is theologie? functie van schriftuur,
geloofsbelijdenissen, patristiek, middeleeuwse theologie, liturgie en menselijk denken
in de theologie; de waarde van onze theologische begrippen; vernieuwing in de
hedendaagse theologie. Dl. II God en mens stelt de huidige Godsvraag; het
leeuwendeel neemt hier de uitvoerige reactie in op de publikaties van Bisschop
Robinson (Honest to God e.a.); daarnaast de inaugurale rede van schr. ‘Op zoek
naar de levende God’; een uitvoerige studie over ‘natuurwet’ en situatie-ethiek; en
- niet te vergeten - een zeer ‘praktisch’ opstel over Gods voorzienigheid in ons leven.
Dl. III Wereld en Kerk begint met de bundeling van een aantal artikelen, door schr.
reeds langer geleden geschreven, maar die nu samengebundeld een interessant
overzicht geven van de problematiek in de vijftiger jaren; volgt eenzelfde hoofdstuk
over de problematiek in de laatste tien jaren; tenslotte een studie over de verhouding
van de Kerk tegenover andersgelovigen, tegenover het maatschappelijk leven,
tegenover de ‘lichamelijke wereld’ van de mens (schepping en evolutie, dood, het
fysische wonder, e.d.); aan dit deel is toegevoegd een gedachte over de
verantwoordelijkheid van de intellectueel voor wereld en Kerk in de toekomst. Boven
hebben wij met opzet gesproken over ‘mensen die zich ernstig bezig houden met
het huidige kerkelijk denken’; het woord ‘theologie’ is met zorg vermeden, omdat
dit woord steeds meer belast is geraakt, en voorlopig nog wel belast zal blijven (door
de steeds herhaalde denigrerende opmerkingen over ‘theologie’ als zou deze een
louter abstracte en wereldvreemde wetenschap zijn). Wie de opstellen van
Schillebeeckx echter zorgvuldig leest, zal ontdekken dat zijn denken wel degelijk
van betekenis is voor het dagelijkse leven in zijn betrokkenheid op God; dat het
beslist niet buiten dit gewone leven staat. Zijn theologisch denken wil wel degelijk
gelovige bestaansbeschrijving en bestaansverheldering zijn. De gelovige mens is
er zich van bewust dat God zelf hem iets over

1

E. Schillebeeckx O.P., Theologische peilingen: Dl. I: Openbaring en Theologie. Dl. II: God en
mens. Dl. III: Wereld en Kerk. - H. Nelissen, Bilthoven, 1964-1966, resp. 312, 216 en 278 pp.,
f 16,90, f 12,90 en f 16,90.
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de zin van zijn bestaan heeft meegedeeld in het Woord van zijn openbaring, dat
allereerst verschenen is in het levende mens-zijn van Christus, onze Heer; dat
vervolgens verwoord is in de gelovige bestaansbeschrijving van de
Kerk-der-Apostelen, gefundeerd op hun ervaring van, hun leven met Christus zelf;
bestaanservaring die tenslotte ontwikkeld en uitgebouwd is in het leven der latere
Kerk. Zo komt het appèl dat Christus is voor ons eigen menselijk bestaan, tot ons
door bemiddeling van de eerste gelovige bestaansduiding van het mensenleven in
de Kerk-der-Apostelen. Wil dit appèl echter volgende generaties van mensen
bereiken, dan moet steeds weer contact gelegd worden tussen Christus en de
gelovige bestaanservaring van die eerste christenen én de bestaanservaring van
déze generatie.
Hier nu wil de theologie haar bescheiden diensten aanbieden: haar taak bestaat
daarin dat zij de uitnodiging van Christus zo vertolkt, dat zij doorklinkt in de eigen
bestaanservaring van de hedendaagse mens. Hetgeen veronderstelt, dat zij in
voortdurende dialoog blijft met de levende mens van vandaag, die zij tracht te
confronteren met de levende Christus. Theologie kan dus niet bedoelen een gesloten
systeem van ‘eeuwige waarheden’ te formuleren, die voor alle mensen van alle
tijden zouden gelden in dezelfde zin; integendeel, zij wil de mens van dit ogenblik
de levende waarheid, die Christus zelf is voor alle mensen, voorstellen als het
uiteindelijke antwoord op hun eigen vragen, dat hen in staat stelt in de eigen tijd,
de eigen situatie hun bestaan te beleven als antwoord op de scheppende en
heilbrengende uitnodiging van Godswege, in Christus ons verschenen. Hierbij moge
nog opgemerkt worden, dat dit alles niet bereikt wordt alleen door vorige
geloofsuitspraken en -belevingen te relativeren (of zelfs af te schrijven): gelovige
bestaansbeschrijving van het huidige leven moet uiteraard geworteld staan in het
geloof van geheel de Kerk en van alle eeuwen christendom. Het kan er alleen om
gaan in dit geloven van de gehele Kerk het wezenlijke te ontdekken, waarin het
appèl van Christus op óns leven doorkomt.
Dit alles wordt zichtbaar in het theologiseren van Schillebeeckx, en juist daarom
zijn deze verzamelde opstellen een kostbaar bezit voor ieder die ernstig de weg
naar God zoekt in deze tijd van grondige verandering. Men behoeft het werkelijk
niet in alles eens te zijn met de auteur, om toch te ervaren dat hier uitermate ernstig
en zorgvuldig antwoord gezocht wordt op de vele vragen van het ogenblik.
Waarmee ik nu ook weer niet zou willen zeggen, dat alles wat in deze bundels
geschreven is, voor iedereen direct toegankelijk is: er is hier en daar teveel vakkennis
in verwerkt dan dat men zonder ernstige toeleg alles zou kunnen verstaan. Maar
de lezer die in deze lectuur geïnteresseerd is, en die zich enige moeite wil getroosten,
mag deze opstellen niet ongelezen laten. Zeker niet zij die actief en mondig willen
deelnemen aan het kerkelijk leven van vandaag.
Mag ik nog een enkele wens uiten aan de uitgever: het zou aanbeveling verdienen
naast de inhoudsopgave ook een lijstje af te drukken van de vindplaatsen van de
verschillende gebundelde opstellen. Soms heeft men aan een vroeger gelezen
studie alleen maar een vage herinnering, waarbij alleen het tijdschrift waar deze
oorspronkelijk verschenen is, naar boven wil komen. Een lijstje waarin verwezen
wordt naar deze oorspronkelijke publikaties zou het vinden van een opstel dat reeds
vroeger geboeid heeft, vergemakkelijken.
Wij wachten met belangstelling het verschijnen van de andere geprojecteerde
delen in deze serie af.
S. Trooster
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Het gebruik der nederl. taal in groepsgebed en cantilatie
In de bespreking van het jubileumnummer van het Gregoriusblad (Streven, mei
1966, p. 815), werd reeds even de aandacht gevestigd op de omvangrijke bijdrage
van Prof. Dr. J. Smits van Waes-berghe, die onder de titel ‘Het motorisch-ritmische
in groepsgebed en cantilatie - Gedachten over structuren en
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tempo's in de muzische expressie’ in dit jubileumnummer is opgenomen.
De auteur gaat in dit artikel uit van het gegeven dat in het kader van de liturgische
vernieuwingen de kerkgangers gezamenlijk gebeden zullen uitspreken en cantilaties
(liturgische recitatieven of spreekgezangen) uitvoeren en wel in de nederlandse
taal. Hij vraagt zich nu af hoe het komt dat dit soort gebeden en cantilaties zo dikwijls
onnatuurlijk, rommelig of onordelijk klinken en hoe men dit soort moeilijkheden zou
kunnen vermijden.
Hij stelt in de eerste plaats dat de natuurlijke spreektempi en -ritmen overeenkomen
met die van de loopbewegingen van de mens. De schrijver baseert deze stelling op
omvangrijk waarnemingsmateriaal en illustreert haar met een aantal voorbeelden,
waarbij hij allerlei interessante zijsprongen maakt om te laten zien dat zijn aanpak
ook buiten de liturgie toepassing kan vinden.
Zo wijst hij er op dat een ‘yell’, d.w.z. een spontaan tot stand gekomen
spreek-koorroep, steeds in het specifieke marstempo van circa 120 passen per
minuut wordt uitgevoerd, óók wanneer de ‘yel-lende’ groep niet marcheert maar
staat of zit. Bij een boeiende redevoering en ook bij een goed lopende collectief
uitgesproken tekst blijken de woordaccenten elkaar in een tempo van 60 à 80 per
minuut op te volgen, wat juist overeenkomt met het wandeltempo van gezonde
mensen.
Een voorbeeld van zo'n yell is:
(eventueel nog uit te voeren met ritmische variaties).
Gezien deze samenhang tussen loop- en spreektempo is het niet te verwonderen
dat zulk spreken een even maat of ritme heeft. Een tekst die dit natuurlijke ritme
mist, kan bijna niet collectief uitgesproken worden omdat het ontbreken van de
ritmische cadans in de wisselwerking van spanning en ontspanning aarzelingen en
onordelijkheden in de hand werkt. Een voorbeeld daarvan vindt men in het ‘Onze
Vader’ met zijn tamelijk talrijke directe opeenvolgingen van twee of meer
hoofdaccenten,
Dit zou volgens de schrijver kunnen verklaren waarom men het gezongen ‘Onze
Vader’ soms boven de collectief gesproken versie prefereert. Het is dan inderdaad
mogelijk om de minder gunstige woordaccenten enigermate op te vangen.
Bijzondere aandacht wijdt de auteur aan het spreekwoord, de slagzin, de yell,
enz., daarbij overwegende dat dergelijke vaste bestanddelen van de volkstaal zich
juist kunnen handhaven door een bij uitstek aansprekende structuur. Enkele
voorbeelden mogen dit verduidelijken.
Eerst twee spreekwoorden:

Vervolgens een slagzin:
Ook hier constateert de schrijver het typische even maatpatroon. Hij wijst er in dit
verband wel op dat binnen het raam van het regelmatig terugkerend hoofdaccent
de onbeklemtoonde faze niet uit één lettergreep behoeft te bestaan om een goed
lopende tekst te houden. Twee of drie syllaben zijn ook mogelijk, waarbij deze dan
naar verhouding sneller worden uitgesproken om het spreekritme niet te verstoren.
In het nederlands is slechts bij uitzondering een opeenvolging van vier van zulke
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tussensyllaben acceptabel; in sommige andere talen, zoals het latijn en het frans,
kan dit aantal zonder bezwaar vier bedragen en soms tot vijf oplopen. Hier ligt een
van de redenen waarom de gemiddelde latijnse tekst meer geschikt zou kunnen
zijn om gemeenschappelijk te worden gesproken dan de doorsnee nederlandse.
Uit het voorafgaande blijkt dus dat Professor Smits van Waesberghe voor het
groepsgebed alleen die teksten geschikt acht die het boven aangeduide spreekritme
hebben. Dit collectief bidden dient dan bovendien in het gaan-tempo van
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60 à 80 stappen per minuut te geschieden, waarbij het juiste tempo door bijkomende
factoren zoals de akoestiek en de grootte van de groep wordt bepaald.
Naast het groepsgebed komt ook de liturgische cantilatie in de nederlandse taal
aan de orde. De auteur herinnert aan het ontstaan van de melodieën van de latijnse
cantilaties, die in oorsprong op zeer bepaalde intervallen gebaseerd zijn. In de eerste
plaats is dat de kleine terts, een zo eenvoudig interval dat het reeds in de roep van
jonge kinderen aanwezig is. Daarnaast staat de boven de kleine terts geplaatste
seconde die gebruikt wordt om het woordaccent melodisch te versterken. Op de
grondslag van deze intervallen ontstonden à Timpro-viste melodieën met het
gemakkelijk zingbare bereik van een reine kwart, waarin het melodisch patroon
nauwkeurig met het woordaccent correspondeert. Een duidelijke illustratie van dit
samen gaan van woordaccent en melodisch ac-cent geeft het volgende voorbeeld:
Uiteraard zijn er latere ontwikkelingen geweest die dit schematische beeld
gecompliceerder gemaakt hebben, maar volgens de schrijver kan men nog steeds
stellen dat de latijnse cantilatiemelodie zozeer aan de latijnse tekst is aangepast
dat zij met een Nederlandse tekst doorgaans niet goed uitvoerbaar is. Als tweede
bezwaar tegen het zingen van nederlandse teksten op latijnse cantilatiemelodieèn
wijst de schrijver op het feit dat de latijnse cantilatie isometrisch (d.w.z. in noten van
nagenoeg gelijke duur) gezongen wordt. Deze gelijke noten lenen zich niet voor het
nederlands omdat de cantilatie dan onnatuurlijk klinkt. Ditzelfde geldt voor andere
levende talen en de auteur herinnert er aan dat reeds bij de opkomst van de in de
volkstaal gezongen passies de isometrische uitvoering als onnatuurlijk werd ervaren
en dat de recitatieven uit deze passies al in de zeventiende eeuw met maatstrepen
en in noten van verschillende duur genoteerd worden.
De conclusie van de schrijver is dan ook dat de melodieën niet op de leest van
de latijnse cantilaties geschoeid moeten blijven, maar dat melodiekeus en
tekstinterpretatie, hoewel functioneel gestyleerd, van deze tijd moeten zijn.
Hij breekt in dit verband terloops een lans voor het volledig noteren van de
cantilatiemelodie in het gewone notenschrift en niet in noten zonder stokken om
van andere nog minder duidelijke notatiesystemen maar te zwijgen. Zelfs de teksten
van de groepsgebeden zouden trouwens op deze manier genoteerd moeten worden.
Daarnaast geeft de schrijver aan het einde van zijn artikel nog een aantal
compositorisch-technische adviezen voor toekomstige cantilatiemelodieën; een
bespreking van deze zeer gespecialiseerde materie valt echter buiten het bestek
van dit overzicht, waarin getracht is de hoofdlijnen van het betoog weer te geven.
Om uiteindelijk tot goede nederlandse cantilaties te komen acht de auteur het
zeer gewenst dat specialisten uit de verschillende takken van wetenschap
(letterkunde, taalkunde, vertaalkunde, muziekwetenschappen, psychologie, medische
wetenschap, etc.) zich verenigen om deze ingewikkelde materie samen te
bestuderen. Omgekeerd zullen de vertegenwoordigers van zulke wetenschappen
stellig nuttige suggesties voor hun specifieke vakgebieden aan dit boeiende artikel
kunnen ontlenen. Daarbij moet wel aangetekend worden dat een dergelijke
fundamentele benadering uiteraard veel tijd vergt voor zij praktische resultaten
afwerpt. Intussen zal men het probleem van de nederlandse liturgie stellig ook op
andere, meer empirisch-experimentele wijze blijven aanpakken om al doende te
leren en desnoods met schade en schande wijs te worden.
E. Pieroen-Roodvoets
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Utopie of realiteit?
Veranderd levenspatroon
Een tot voor kort in de geschiedenis ongekende ontwikkelingsexplosie van
wetenschap en techniek heeft het menselijk levenspatroon radicaal veranderd.

Streven. Jaargang 19

1101
Enerzijds leidde de mechanisatie en au-tomatie van het produktieproces tot een
kortere arbeidstijd en een daaruit voortvloeiende beschikking over meer
recreatie-uren, anderzijds verschafte de ontwikkeling van het verkeer de mogelijkheid
deze recreatie, althans gedeeltelijk, te realiseren op veel grotere afstanden van het
woongebied dan ooit voor mogelijk werd gehouden. De uiterste consequenties
hiervan zijn de vakanties, die vaak op grote tot zeer grote afstanden van het eigen
land worden doorgebracht. In dit verband zegt men wel dat de wereld kleiner is
geworden.

Schaalvergroting
Men kan het ook anders benaderen en stellen dat door deze mogelijkheden de
geest van de mens is verruimd en dat hij heeft kennis gemaakt met een formidabele
schaalvergroting. Het is nu de taak van de mens deze schaalvergroting, begonnen
op materieel gebied, en overgeplant op geestelijk terrein, zinvol te benutten. In feite
is het naar buiten treden uit de eigen kerkgemeenschap naar de anderen, in de
vorm van oecumene, niets anders dan een geestelijke schaalvergroting. Het streven,
niet alleen naar politieke samenwerking, maar zelfs naar politieke samenvoegingen
van verschillende soorten christenen, is hetzelfde. En ons medeleven met en de
zorg voor de mens in de ontwikkelingsgebieden is niet anders dan een
schaalvergroting van de naastenliefde, althans voor zover dit medeleven en deze
zorg uitgaat van de enkeling of van de niet-politiek gerichte groep.
Zonder de techniek zou dit alles ondenkbaar zijn geweest. Welke bezwaren we
ook tegen de technische ontwikkeling mogen aanvoeren, deze wisselwerking mag
toch wel gezien worden als een weliswaar weinig genoemde, maar daarom niet
minder reèele zegening die de techniek ons bracht.
De vergroting van schaal is op materieel gebied wel zeer duidelijk herkenbaar.
Het handwerkbedrijf is vervangen door het geïndustrialiseerde mammoetbedrijf, dat
in schier ontelbare hoeveelheden de gebruiksgoederen van zijn lopende banden in
onze woningen slingert. Het fabriceren van vervoersmiddelen lijkt een bezigheid te
zijn geworden die tijd noch moeite vraagt, gezien de dagelijkse toename in aantal,
soort en grootte. Het distributie-apparaat vertoont soortgelijke tendensen; de
handeldrijvende middenstand dreigt verpletterd te worden tussen de opdringende
gevels van grootwinkelbedrijven, supermarkten, postorderbedrijven en andere
vormen van massadistributie.
Een gelijke ontwikkeling is gaande in de dienstverlenende bedrijven. Ziekenhuizen
worden steeds groter van omvang. De artsen en specialisten werken niet meer
vanuit een persoonlijk geïsoleerd zijn maar vormen als het ware grote werkgroepen
in deze geperfectioneerde gezondheidsbedrijven.
In Amerika en vooral ook in Japan verenigen de architecten zich in grote bureaus,
die daardoor in staat zijn alle soorten van adviseurs, die zij bij hun werk nodig
hebben, in vaste dienst aan het bureau te verbinden, waardoor het werk efficiënter
en met minder tijdverlies kan geschieden.

Gevolgen van de schaalvergroting
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Het spreekt vanzelf dat al deze schaalvergrotingen consequenties hebben zowel
voor ons levenspatroon als voor de verschijningsvorm van de maatschappij. Op
sommige leefgebieden zijn de verschuivingen van betrekkelijk geringe omvang en
verloopt de aanpassing vrij soepel, op andere ontstaan moeilijkheden van zodanige
importantie dat zij slechts met inspanning van alle krachten zijn op te vangen.

De kust als leefgebied
Van oudsher zijn de kustgebieden van de grote oceanen de streken geweest waar
de grootste bevolkingsconcentraties ontstonden. Dit was begrijpelijk, de zee bood
immers de mogelijkheid tot contact met verre gebieden. De betekenis van deze
kustgebieden is in onze tijd eer toe dan afgenomen. De behoefte aan contact met
andere landen en andere werelddelen is groter dan ooit. Ondanks de groei van het
luchtvervoer blijft de zeevaart nog steeds het transportmiddel
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bij uitstek voor het vervoer van omvangrijke hoeveelheden over grote afstand. De
betekenis van de wereldhavens werd daardoor groter en groter; de concentraties
van bedrijven en industrieën, die zijn gericht op de wereldmarkt, steeds omvangrijker.
Een explosieve bevolkingstoename in deze kuststreken was daarvan het gevolg.
Waar het deltagebied in omvang klein is en het achterland groot, leidt deze
bevolkingsaanwas tot uitzonderlijke problemen. Een dergelijke situatie doet zich in
ons land voor. Het deltagebied (de randstad en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden) is betrekkelijk klein tegenover het achterland dat vooral door West-Duitsland
wordt gevormd. Het goed functioneren van de zeedelta is een levensnoodzaak voor
het achterland, met name het Ruhrgebied. De uitbouw van de Europoort is daarom
niet louter van nationale betekenis. De vestiging in dit gebied van chemische, vooral
petrochemische bedrijven, van hoogovens, cementfabrieken, e.d. is een noodzaak
die niet te ontwijken valt. Hiermee gepaard gaat echter weer een bevolkingsaanwas,
juist daar waar het al zo vol is.

Prognoses
Volgens de in ons land opgestelde prognoses dienen we in het jaar 2000 rekening
te houden met een bevolking van rond 20 miljoen zielen. De daaraan verbonden
problemen van huisvesting, recreatie, verkeer, e.d. zijn zo groot en zo complex, dat
vrijwel niemand tot over de grens van 2000 durft te kijken. Toch zal over slechts 34
jaar het derde millennium een aanvang nemen. Op dat ogenblik zullen we 50 tot 60
‘Zoetermeer - Bijlmermeer's’ moeten hebben bijgebouwd. Een zware opgave, maar
bij de thans ontluikende industrialisering van de bouwnijverheid, geen onmogelijke.
Moeilijker, veel moeilijker ligt het met de voorzieningen voor recreatie, voor het
verkeer en met de lucht- en waterzuivering.

Recreatie
Van de 168 uren die we per week beschikbaar hebben, gebruiken we er rond 60
voor slapen. Voor een 40-urige werkweek moeten we, in verband met de reistijden
naar en van het werkgebied, 48 uren aftrekken van de resterende 108 uren, zodat
voor recreatie, hetzij passief, hetzij actief, 60 uren overblijven. Dit is dus 1½ maal
zoveel als de werktijd, welke verhouding bij toekomstige inkrimping van de werktijden
nog zal verschuiven in de richting van de recreatie.
Het blijkt nu dat het voor velen een moeilijke opgave is aan deze vrije tijd een
zinvolle bestemming te geven. Het is daarom een plicht van de overheid en van
allen die beroepsmatig bij dit probleem zijn betrokken, zich niet alleen op de oplossing
ervan ernstig te beraden, maar tevens deze op korte termijn te realiseren.
Hiertoe moeten gebieden welke zich daartoe lenen, worden gereserveerd en voor
recreatie geschikt gemaakt.
Het wegenplan zal niet uitsluitend gericht mogen zijn op de verbindingen tussen
nationale en internationale agglomeraties, maar tevens deze recreatiegebieden
moeten ontsluiten.
De sport als vrijetijdsbesteding moet worden gestimuleerd en de daarvoor
benodigde sportvelden, watergebieden en sporthallen worden aangelegd en
gebouwd.
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Cultuuruitingen moeten worden gepopulariseerd en toegankelijk worden gemaakt
voor de massa, hetgeen betekent de bouw van schouwburgen en concertzalen en
het wagenwijd openzetten van onze musea, waarbij elke drempelvrees moet worden
weggenomen.
Amateur-uitingen op allerlei gebied moeten worden aangemoedigd en de daarvoor
noodzakelijke outillage beschikbaar gesteld.
Reeds veel wordt op dit gebied gedaan, de knelpunten blijven ruimte en, althans
voorlopig, geldmiddelen.

Lucht- en waterverontreiniging
Een probleem van veel nijpender betekenis is dat van de lucht- en
waterverontreiniging. De al maar uitdijende industrievestigingen in de kuststrook
vragen niet alleen veel ruimte, maar brengen door hun lucht- en watervervuiling
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de bewoonbaarheid van de randstad steeds meer in gevaar.
Enorme bedragen worden reeds geïnvesteerd om deze vervuiling binnen
toelaatbare grenzen te houden. Voor een nieuw gebouwde cementfabriek moet 9%
(d.i. 2,5 miljoen ) van de bouwsom worden besteed voor dit doel. Voor sommige
chemische bedrijven zullen de investeringen waarschijnlijk nog wel hoger liggen.
Ondanks deze enorme uitgaven wordt het probleem slechts gedeeltelijk opgelost,
zodat bijvoorbeeld het woongebied ten noorden van de Nieuwe Waterweg in
toenemende mate in zijn kwaliteit wordt aangetast.

Een nieuwe aanpak
Vraagt men zich af hoe hiervoor een oplossing kan worden gevonden, dan kijkt men
als medeburger van een zeevarende natie onwillekeurig naar de zee, die in ons
leven altijd zo'n grote rol heeft gespeeld.
We weten nu immers dat de zee ons veel meer kan bieden dan een transportweg
voor onze schepen en een reservoir van vis. Naast deze vis bevat zij onvoorstelbare
hoeveelheden voedsel; dank zij moderne technieken kan zij ons veel beter drinkwater
verschaffen dan waartoe de vervuilde zoetwaterdelta in staat is; zij is een zachte
landingsplaats voor onze ruimtevaarders en zij is bereid in haar water kunstmatige
eilanden op te nemen, onverschillig of deze zijn bestemd voor het zoeken naar olie
of aardgas, of voor het illegaal uitzenden van televisieprogramma's.
Welnu, we zouden onze ervaringen op het gebied van de kunstmatige eilanden
op grote schaal kunnen benutten voor de industrie en daarmede tevens voor het
leefbaar houden van ons woongebied.
Er zijn vele soorten van industrie en waarschijnlijk juist diegene die de grootste
vuilverwekkers van lucht en water zijn, die er zich zeer wel voor lenen te worden
gehuisvest op kunstmatige eilanden in zee.
Een utopie? Te duur? Noch het een noch het ander wanneer het thans mogelijk
blijkt en het geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld om ruimtestations te bouwen,
hetgeen enorm veel moeilijker is en welhaast onvoorstelbare bedragen vergt.
Wanneer het gaat om de gezondheid van een volk, moet men bereid zijn grote
bedragen te investeren in de preventieve sector, doet men dit niet, dan zullen ze
achteraf wel nodig blijken voor curatieve voorzieningen.

Voordelen
De voordelen van de genoemde aanpak zijn vele. Vooreerst zou een belangrijk deel
van ons grond-areaal vrijkomen, respectievelijk niet voor industrievestiging behoeven
te worden gereserveerd. Deze grondbesparing kan ten goede komen aan het wonen
of aan de recreatie. Vervolgens zou het veel eenvoudiger worden de lucht- en
waterverontreiniging in het land te bestrijden, mits de industrie-eilanden voldoende
ver uit de kust zouden worden gesitueerd.
Ook zou het verkeer in de spitsuren in belangrijke mate kunnen worden
vereenvoudigd. Immers, 's morgens zou het verkeer zich in hoofdzaak in westelijke
richting bewegen, naar de kust toe en 's avonds in oostelijke richting, naar de
woongebieden.
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Het verkeer van de kust naar de industrie-eilanden en omgekeerd zou
vanzelfsprekend vooral per bootdienst moeten geschieden. Het voordeel van deze
gerichte verkeersstromen is groot; de wegen kunnen optimaal worden benut door
van het aantal beschikbare rijbanen niet, op de gebruikelijke wijze, constant de helft
beschikbaar te stellen voor het verkeer in de ene richting en de andere helft voor
het verkeer in de andere richting. Zo kan men 's morgens meer rijbanen openstellen
voor het verkeer naar de kust en 's avonds voor het verkeer van de kust, zoals dat
gebeurt in Amerika en Canada op de wegen die woon- en werkgebied verbinden.
De hieruit ontstane vlottere afwikkeling van het verkeer zou nog worden versterkt
omdat er veel minder elkaar kruisende rijstromen zouden zijn dan thans het geval
is.
Ook voor de industrie zelf zijn er voordelen. Elk bedrijf ligt aan het grote water.
Elk bedrijf heeft dus de mogelijkheid aan eigen steiger zeeschepen te
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meren. Voor grondstoffen van overzee en voor export van gerede produkten naar
andere continenten vervalt elk transport per as of overslag op kleinere schepen.
Uitbreidingen van bestaande vestigingen, die thans vaak worden belemmerd
omdat geen aangrenzende grond beschikbaar is, kunnen door vergroting van het
kunstmatige eiland worden verkregen.
Koelwater is onbeperkt aanwezig.
De maatregelen tegen lucht- en waterverontreiniging kunnen minder vergaand
en dus goedkoper zijn.

Conclusie
Als men dit alles overweegt moet men wel tot de conclusie komen dat een dergelijke
oplossing, althans in principe, niet irreëel is, de moeilijkheden liggen vooral in de
sector van de technische realisatie en van het standpunt dat men wenst in te nemen
omtrent het economisch verantwoord zijn, gezien tegen de achtergrond van onze
volksgezondheid. In een tijd waarin plannen worden verwezenlijkt die enige decennia
terug voor absoluut onmogelijk werden gehouden, behoeven we deze moeilijkheden
niet meer uit de weg te gaan. In een nauwe samenwerking tussen overheid,
produktieleiders, economen, waterbouwkundigen en architecten kan de sleutel tot
de oplossing worden gevonden, een sleutel die tevens de deur kan openen naar
een gezonde leefruimte in onze overvolle randstad.
A. van Haaren

Beeldende kunst in België
Bryggium
Met de passende belangstelling werden de tentoonstellingen waarover we het in
vorig nummer hadden geopend. Op 11 juni was dit het geval met Bryggium, de
tentoonstelling van actuele kunst die graaf Philippe d'Arschot in de stadshallen te
Brugge heeft gemaakt. Het was een initiatief waarvan veel verwacht kon worden.
Men zag uit naar een originele visie op de hedendaagse kunst. De administratie
van de stad Brugge had immers expliciet en zelfs met een zekere nadruk het
vertrouwen geschonken aan één man om voor haar een type-ensemble samen te
stellen van actuele kunst. Daardoor stelde ze terecht het persoonlijke karakter van
een dergelijke aangelegenheid in het licht.
Dit persoonlijke karakter is natuurlijk niets uitzonderlijks. Dat een stad een collectie
van moderne kunst aanlegt, is in 1966 niets ongehoords en dat die collectie het
persoonlijke stempel draagt van die haar samenstelde, is evident. De ongewoonheid
van dit initiatief beklemtonen, zoals de auteur het doet, heeft dan ook, evenals de
mythologische naam Bryggium, wel iets van een mystificatie. Een mystificatie die
1
door de inleiding op de catalogus niet wordt opgehelderd .
We staan hier voor niets anders dan een poging van een stadsbestuur dat door
de benoeming van een (voorlopige) conservator doet alsof het een museum voor
1

Een voorbeeld van goed-staande energieverspilling is de viertaligheid van de catalogus. De
biografische lijsten en de lijsten van de werken konden zonder enige bezwaren tot één lijst
gereduceerd worden. Een negentig bladzijden nutteloos ‘zetsel’ hadden op die manier kunnen
uitgespaard worden ten voordele van een betere presentatie en meer illustraties.
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moderne kunst wil inrichten. Als zodanig moet dit initiatief dan ook beoordeeld en
gewaardeerd worden. Om dit oordeel te verantwoorden zou men nauwkeurig het
standpunt dat men inneemt moeten aanduiden. Het gaat bijvoorbeeld, om slechts
één element van de beoordeling aan te halen, niet meer op dat één stad een
afzonderlijke kunstpolitiek gaat voeren zonder overleg met de buursteden. Ook op
dat vlak moet men aan demystificatie gaan denken.
Als ik echter deze verzameling bekijk afgezien van haar lokale situatie, dan wordt
ze een beetje onbegrijpelijk, niet alsof ze té persoonlijk zou zijn en ik met die
persoonlijke keuze niet akkoord ga, maar wel omdat ze te zeer de indruk
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geeft van het toeval afhankelijk te zijn, m.a.w. omdat een toevalligheid hier schijnt
verward te worden met persoonlijke originaliteit. Persoonlijkheid wordt te vaak en
te uitsluitend gezien als subjectieve beperktheid. Ook dat is er een aspect van. Maar
juist dat bijkomstige komt op de tentoonstelling te storend naar voren. We worden
er in plaats van met een oorspronkelijke, synthetische visie op een objectief
fenomeen - in casu de hedendaagse kunst -, geconfronteerd met een erg
amateuristische belangstelling ervoor. Ik zou wat meer amateurisme à la d'Arschot
wensen, maar laat men dit niet gaan voorstellen als iets uitzonderlijks. Zelfs in België
is het dat niet. Wat Gent met Forum en Kortrijk met Visie hebben gedaan, was
bescheidener, maar daarom niet minder verdienstelijk.

Europa-prijs van de stad Oostende voor schilderkunst
Voor de Europaprijs 1966 kwamen niet minder dan 1300 aanvragen binnen.
Ongeveer 500 kunstenaars stuurden werken in. Deze cijfers volstaan als bewijs dat
er stilaan belangstelling groeit voor deze prijs. De internationale jury (R. Penrose,
U. Apollonio, M. Bilcke, Ph. d'Arschot, E. de Wilde, Imdahl, L. Koenig, J. Leymarie,
B. Urvater) zal er voor iets tussen zitten dat ook het niveau van de inzendingen uit
zo goed als alle Europese landen omhoog gaat en dat de Europaprijs van de stad
Oostende goed op weg is een van de voornaamste onderscheidingen voor jonge
schilders te worden, in tegenstelling tot de grote internationale prijs van Spa, die
van het eerste jaar af ontaard is in de meest hopeloze touwtjestrekkerij.
Dat te Oostende het begrip schilderkunst niet letterlijk wordt opgevat, laat de
bekroning van de Antwerpenaar Walter Leblanc zien, die met banden en stroken
zijn ‘schilderijen’ opbouwt tot een beweeglijk en elegant spel van optische effecten.
De jury heeft blijkbaar aan het klimaat van Oostende geen weerstand geboden.
Voor een mondaine badstad had ze geen betere bekroning kunnen uitdenken.
Mondainiteit en moderniteit worden hier op hoog niveau verzoend. In dat perspectief
past trouwens ook een recent monumentaal werk van Leblanc voor de ‘Residence
Vincennes’ te Brussel. Onder de bekroonden waren nog G. Alviani, B. Bogart, G.
Fruhtrunk, K. van Bohemen, G. Verdrijk. De tentoonstelling van een aantal van de
ingezonden werken is open tot 15 augustus. Tot die datum is er, eveneens in het
Casino-Kursaal, een tentoonstelling van exotisch textiel uit de verzamelingen van
het Eth-nografisch Museum van Antwerpen. Nadien wordt een selectie primitieve
kunst uit Afrika, Oceanië en Amerika, uit hetzelfde museum, tot 17 september
tentoongesteld.

Cartoonale te Heist
Heist-Duinbergen organiseerde zijn vijfde internationale cartoonale. De eerste prijs
ging naar Vip (Virgil Partch), een Amerikaan, de tweede en derde naar Dany
(Dacquin) en Gal (Gerard Alsteens), twee Vlamingen. Dat Gal na Dany komt, en
zelfs na Vip, wekt even verwondering. Onder de laureaten zijn verder nog de
Vlamingen Joke, Steven, Ploeg, Guido, Dolfijn, Grapjas en de buitenlanders Mose,
Ernsting, Halbritter, Fremura en Ted Schaap. Naast de cartoonale wordt ook een
tentoonstelling gehouden over de humor in de fotografie met acht Vlaamse fotografen
die enkele van hun grappigste foto's tentoonstellen (tot 20 augustus).
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House-Style in het Design Centre
In het Design centrum te Brussel was de recente tentoonstelling over de house-style
van een achttien Belgische firma's een van de boeiendste die ik er gezien heb. Het
is typisch dat we twee Engelse begrippen gebruiken om een belangstelling voor de
‘vorm’ in de menselijke communicatie aan te duiden. De Engelsen hebben altijd een
bijzonder zintuig vertoond voor het ‘imago’. Doorlopend vertoeft men hier op de
grens waar de vorm als vorm van menselijkheid dreigt op te gaan in een
formalistische of modieuze gratuïteit. Het verrassende van deze
design-tentoonstelling was, dat dit
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hier net niet gebeurt. Ontwerpers als C. Hannoset, R. Buytaert, M. Olyff, J. Richez
verfraaien niet alleen, poetsen niet alleen op, maar geven een nieuwe betekenis
aan de dingen en aan hun manipulatie. Zonder ze van hun functie te vervreemden
door ze te verbergen achter een schone schijn, geven deze ontwerpers aan de brute
dienstbaarheid een menselijk bewustzijn; zonder de communicatie tot een louter
spel op te voeren, maken ze die tot een menselijk contact waarin de
nuttigheidsfunctie geïntegreerd ligt.

Belgische beeldhouwkunst
Nu Middelheim, buiten de eigen collectie, geen tentoonstelling organiseert, wordt
elders toch ruim aandacht geschonken aan de beeldhouwkunst. Op het prachtige
domein van Colonster te Sart-Tilman bij Luik werd tot 17 juli een overzicht gegeven
van de Belgische beeldhouwkunst, georganiseerd door het Ministerie van Cultuur
in samenwerking met de universiteit, die niet alleen op het gebied van architectuur
een bewuste activiteit ontplooit. Een selectiever en actueler uitgave van deze
tentoonstelling met werk van o.a. Dodeigne, Caille, Moeschal, Laenen, Dries, Roulin,
Spil-liaert wordt, zoals we al aanstipten, gedurende de maand augustus gehouden
in het kasteel Ooidonk te Bachte-Maria-Leerne.

Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië
Als het waar is dat de 33e Biënnale van Venetië er een is van gevestigde waarden
en van een terugkeer naar traditioneler opvattingen van schilder- en beeldhouwkunst
- men mag zich door de toekenning van de prijzen niet laten misleiden - dan kan
het Belgisch paviljoen voor een model in het genre doorgaan met het grafisch werk
van Lismonde (Streven, april 1966, p. 688), de schilderijen van Bertrand en het
beeldhouwwerk van Reinhoud (een broer van Roel D'Haese), waarbij Reinhoud
dan in het serieuze gezelschap de rol van nar is toebedeeld.
Geert Bekaert

Beeldende kunst in Nederland
Cobra
Strikt genomen duurde Cobra drie jaar. Want van 1948 tot 1951 bestond de groep
kunstenaars uit COpenhagen, BRussel en Amsterdam, die op een nieuwe, spontane,
agressieve, naïeve manier schilderde en het startschot loste voor het abstract
expressionisme. Maar ruimer gezien bestond Cobra langer. Al ver voor de oorlog
waren vooral de Deense leden van de groep bezig met experimenten die de nieuwe
richting aangaven. En tot in de late vijftiger jaren, misschien zelfs wel tot in het begin
van de zestiger, oefenden enkele Nederlandse Cobra schilders, die intussen
internationale bekendheid hadden verworven, een overduidelijke invloed uit op
(tenminste) onze vaderlandse
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Kunst
Vijftien jaar na de formele dood van Cobra organiseerde het Rotterdamse Museum
Boymans-Van Beuningen een grote overzichtstentoonstelling, waarop te lang is
gewacht. Nog niet eerder is in ons land een zo veelzijdige collectie werken uit de
Cobra tijd te zien geweest. Weliswaar besteedden met name het Stedelijk Museum
te Amsterdam en enkele kunstzalen bij herhaling aandacht aan Cobra, maar dit
bleef steeds beperkt tot eenmansexposities of tot een beeld van de Nederlandse
bijdrage. Op de Rotterdamse tentoonstelling waren ze allemaal bijeengebracht: de
Nederlanders, de Belgen, de Denen (en enkele sympatisanten uit andere landen).
Die tentoonstelling in Museum Boymans verdient veel lof, al was het alleen maar
omdat er nu eens volop gelegenheid bestond om kennis te maken met het werk
van de Denen, die totdusverre (met uitzondering van Asger Jorn, aan wie in het
Amsterdamse Stedelijk nog niet zo lang geleden een aparte expositie werd gewijd)
toch wel zo'n beetje onder stoelen en banken waren terechtgekomen. Het zien van
die vele Denen was voor mij ©m twee redenen interessant. In de
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eerste plaats omdat ik in jum in de gelegenheid was van enkelen van hen recent
werk te bekijken en (wat belangrijker is) in de tweede plaats omdat met name de onbekende - Denen al zo vroeg (vanaf het begin van de dertiger jaren!) actief waren.
Vergeleken met vooral het Nederlandse Cobra werk is het Deense gedragener,
vaak donkerder en somberder in z'n kleurstelling, minder charmant en kinderlijk.
Niet alles ervan heeft de 15 jaar vlekkeloos doorstaan, al blijven met name Asger
Jorn en Carl-Henning Pedersen ook nu nog figuren van formaat. Henry Heerup,
van wie ik in Kopenhagen en Louisiana veel recent werk zag en over wie de Deense
televisie een grote reportage uitzond, begon voor mij eigenlijk pas in z'n vroege
werk gestalte te krijgen - een nogal kwalijke omgekeerde gang van zaken. Het is
merkwaardig hoe fris en ongedwongen zijn beelden en assemblages van voor en
in de oorlog zijn (o.a. een ready made uit 1937) en hoe vlak en vervelend z'n
eindeloos voortgeborduur van nu is.
Pedersen, waarop Sandberg volgens zeggen hoge ogen gezet had, maar die
altijd in de schaduw bleef van Jorn, heeft m.i. nog duidelijk aan kracht gewonnen
en ovetreft naar mijn gevoel op dit moment dan Jorn.
Toch is de Nederlandse bijdrage tot Cobra mij het liefst. De vroege Appels en
Corneilles, het werk van Lucebert en Constant en van de anderen, die minder bekend
zijn maar evenzeer deel uitmaakten van een van de felst omstreden kunststromingen
die wij hier gekend hebben. Mensen uit '66 die niet bewust de periode 1948-1951
hebben meegemaakt, kunnen zich praktisch niet meer voorstellen waarom en in
welke mate er toentertijd zó'n storm is opgestoken. Het Cobra werk dat toen met
grote felheid, grove scheldpartijen en ongekende bekrompenheid bevochten werd,
1
doet nu immers rustig, plezierig, vaak zelfs charmant en weldadig aan . Ik vind het
daarom zo jammer dat de Rotterdamse museummensen niet meer moeite hebben
gedaan om die - toch zo kenmerkende - geladen sfeer op te roepen. De geladenheid
die er was van binnen naar buiten in de schilderijen, de beelden en de tekeningen
- de geladenheid, die van buiten naar binnen in pers en publieke opinie een
halsstarrige en vaak beangstigende tegenwerking ontmoette. De entree van de overigens voortreffelijke en voorbeeldig ingerichte - tentoonstelling deed in dit opzicht
veelbelovend aan, maar de verwachtingen werden niet waargemaakt. Het bleef bij
een klein aantal manifesten en uitspraken in een vitrine en op een wand. Méér
geschriften, foto's en krantenknipsels ontbraken. Dat is jammer omdat niet iedereen
iets afweet van de bewogen geschiedenis van Cobra en ook omdat op deze manier
onvoldoende recht werd gedaan aan de theoretici van de Cobra groep en aan de
ertoe behorende dichters. De catalogus maakt wel veel goed, maar zeker niet elke
bezoeker is ertoe overgegaan de 15 gulden te betalen die deze uitgave bij nader
inzien stellig waard is. Er staat een uitmuntende inleiding in te lezen, verzorgd door
mevrouw W. de Haas-Stokvis (vergevorderd met een proefschrift over de historie
van de Cobra beweging) die ook de biografieën voor haar rekening nam en verder
zijn alle geëxposeerde werken er (doorgaans in zwart-wit en sterk verkleind) in
afgebeeld. Beschrijvingen en opsommingen completeren het geheel.
Bij het zien van deze geslaagde en belangrijke retrospectieve heb ik mij
voortdurend afgevraagd of het nu geen tijd werd voor een overzichtsexpositie van
recent werk van (een aantal) Cobra schilders, die allemaal nog in leven zijn. In ieder
geval van Pedersen, Jorn, Appel, Constant, Lucebert, Tajiri, Bury, Alechinski en
Corneille. Dat is misschien wel het grootste compliment dat je Cobra kunt geven.
1

De Amsterdamse collectioneur C.A. Groenendijk zei mij eens, toen hij mij een schilderij liet
zien van Anton Rooskens uit 1948: ‘Het is niet moeilijk om nü te zien dat dit een goed schilderij
is, maar het was oatzettend moeilijk om het in 1948 te zien’.
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Vijftig jaar zitten
In het Amsterdamse Stedelijk Museum staan tot 4 september bijna 170 stoelen,
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krukjes en andere zitwerktuigen opgesteld, die tezamen een beeld geven van vijftig
jaar zitten. ‘Zitten is ook een werkwoord’, heeft Gerrit Rietveld eens gezegd - de
organisatoren van de expositie willen laten zien hoe dit werkwoord de laatste vijftig
jaar is vervoegd. Het is een leuke, interessante tentoonstelling geworden, die begint
met stoelen in (de op dit moment zeer ‘inne’ Jugendstill) en eindigt met het door de
Deense Polyether Industri gemaakte ‘portrait of à chesterfield chair of my mother's’,
een vreemdsoortig uit bruin, verend, poreus polyether gespoten meubel, dat meer
weg heeft van een beeldhouwwerk dan van een stoel. Tussen deze uitersten
bewegen zich stoelen uit Nederland, de Verenigde Staten, Engeland, Italië, Frankrijk,
Japan, Joegoslavië, Duitsland, Finland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden. Men
heeft zich daarbij niet beperkt tot huis- en kantoorstoelen: de autostoel uit de 2cv
van Citroen en een KLM-vliegtuigstoel ontbreken niet. Opvallend is dat er minstens
evenveel goede stoelen (ver) vóór de oorlog totstandgekomen zijn als erna.
Tegenover de stoelen van Charles Eames, Arne Jacobsen, Pierre Paulin en Poul
Kjaerholm die in de vijftiger jaren werden ontworpen, kunnen zich die van Le
Corbusier (1928), Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuer (en Thonet) met recht
en rede staande houden.

Dubuffet
Dezelfde spontane, naieve, veroverende manier van schilderen die kenmerkend is
voor de Cobra groep uit zich in het werk van Jean Dubuffet. van wie in het Stedelijk
Museum te Amsterdam nog t/m 28 augustus een groot aantal schilderijen is
bijeengebracht. Na de expositie van tekeningen en gouaches in hetzelfde museum
in januari '65 is dit een uiterst welkome gelegenheid tot hernieuwde kennismaking
met een voortreffelijk kunstenaar, die zich pas na z'n veertigste echt aan het
schilderen zette. De tentoonstelling laat vroege schilderijen zien (1943), maar ook
zeer recente (4 januari 1966). De catalogus is een juweeltje. Alle werken staan er
in afgebeeld en Dubuffet schreef zelf de inleiding, die - etappegewijs - een indruk
geeft van z'n ontwikkeling.

Wetenswaardigheden
Verstraete cultureel ambtenaar
Met ingang van 1 juli jl. is de acteur, regisseur en decorontwerper Bob Verstraete
benoemd tot hoofd van het bureau culturele zaken in Amstelveen. Hij volgt daar
Frans Niemeijer op, die is aangesteld tot directeur van het cultureel centrum De
Beyerd te Breda.

Weer een prijs voor Postma
Op de eerste biënnale van grafiek ‘De mens en zijn wereld’ in de Poolse stad Krakau
is het werk van de Haarlemse graficus Hannes Postma bekoond met de grote prijs
(drieduizend gulden). Ook is er een werk van de 32-jarige kunstenaar aangekocht
door een internationale jury ter plaatsing in een museum in Warschau. Dit is de
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derde keer dat Postma een internationale prijs krijgt: eerder werd zijn werk bekroond
in Grenchen (Zwitserland) en Parijs.

Carel Visser maakt beeld voor Den Haag
Na Arp, Couzijn, Draijer, Hajek, Pevsner en Volten heeft nu ook de beeldhouwer
Carel Visser de opdracht aanvaard om voor de gemeente Den Haag in het kader
van de ‘stratenplannen’ een abstract beeld van gelast plaatijzer te maken met een
lengte van 14 meter, een hoogte van 2 meter en een breedte van 4,25 meter. Het
beeld zal worden geplaatst in de vijver aan de Segbroeklaan. Het zal volgend jaar
klaar zijn. Den Haag geeft hiermee weer eens een zoveelste inspirerend voorbeeld,
dat in andere (grote) steden nog veel te weinig navolging krijgt.

Staatsprijs voor beeldende kunst
Eindelijk is het dan zover: de minister van cultuur heeft op advies van de Raad voor
de kunst besloten een jaarlijkse staatsprijs voor architectuur en beeldende kunst in
te stellen. De prijs bedraagt
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achtduizend gulden en kan worden toegekend aan een levende Nederlandse
beeldende kunstenaar of architect voor zijn gehele oeuvre. Te beginnen met dit jaar
komen achtereenvolgens deze categorieën in aanmerking: schilderkunst, grafische
toegepaste kunsten en industriële vormgeving, architectuur. De prijs kan ook worden
toegekend aan een vaste, samenwerkende groep kunstenaars.

Schiedams Museum klaar
De laatste fase van de restauratie van het gebouw van het Stedelijk Museum te
Schiedam is afgesloten. Hiermee beschikt men nu over een fraai ingerichte ruimte
waarin het Nationaal Gedistilleerd Museum en een kleine, maar opvallend goede
collectie moderne kunst zijn ondergebracht.

Nederland op de Biënnale
Op de nogal vlakke 33ste Biënnale te Venetië is Nederland goed voor de dag
gekomen. Volgens velen behoort het door Gerrit Rietveld gebouwde Nederlandse
paviljoen, waarin ruimschoots aandacht werd geschonken aan het werk van (Cobra)
Constant tot de aantrekkelijkste inzendingen. Aan Constant, wiens Nieuw Babyion
ook te zien was, is door de jury de Cardazzo-prijs toegekend, beschikbaar gesteld
door de Milanese kunsthandelaar Cardazzo. Deze prijs werd reeds eerder gewonnen
door Lucebert.

Tv
Via het NTS-journaal werd enige tijd geleden een korte reportage uitgezonden over
de in Parijs gehouden tentoonstelling van jonge beeldhouwkunst. Er werd aandacht
besteed aan beeldhouwwerk uit Frankrijk, Argentinië en enkele andere landen, maar
niet aan de Nederlandse afvaardiging. Dit is helaas tekenend voor de geringe
belangstelling die van diverse zijden (o.a. bij de overheid) bestaat voor de
Nederlandse kunst in het buitenland. Dit alles in schril contrast met landen als
Denemarken en Engeland.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
Ph. Delhaye
La Conscience morale du Chrétien
(Le Mystère Chrétien, Théologie Morale) Desclée, Doornik, 1964, XVIII
- 250 pp.
In de serie ‘Le Mystère Chrétien’, die een synthetisch overzicht wil geven van geheel
de theologie, verscheen als vierde deel een verhandeling over het christelijk geweten,
geschreven door de bekende moraaltheoloog Ph. Delhaye. Na een algemene
inleiding geeft de schr. een uitvoerig overzicht van de gegevens uit H. Schrift en
Vaders, daarna volgt een doctrinaire uiteenzetting die ongeveer drie kwart van het
werk in beslag neemt. Het positief-theologische gedeelte (H. Schrift en Vaders) is
o.i. het best geslaagd en ook voor niet theologisch geschoolde lezers het meest
toegankelijk. Het doctrinaire gedeelte, waarin alle traditionele kwesties uit het
moraaltheologische tractaat over het geweten gedegen behandeld worden, zal voor
de leek in het vak wel moeilijk verteerbaar zijn. Al bij al een degelijk werk, dat meer
voor studie dan voor lectuur geschikt is.
A. van Kol

X. Léon-Dufour
Etudes d'Evangile, Parole de Dieu
Ed. du Seuil, Paris, 1965, 400 pp.
In juli en oktober 1964 hebben wij in dit tijdschrift een forumstuk, resp. een artikel
gewijd aan een eerste belangrijk werk van de auteur, Les Evangiles et Vhistoire de
Jésus. Dit tweede werk vult het eerste aan: de historisch-exegetische methode die
in het eerste werd uiteengezet, wordt hier aan een negental evangelische perikopen
praktisch uitgewerkt en getoetst. Sommige van de aldus verzamelde stukken gaan
op vroeger gepubliceerde artikelen van S. terug, maar zijn vrij grondig gewijzigd en
aangepast aan het beoogde lezerspubliek: geen vaklui, maar ontwikkelde,
niet-ingewijde lezers. Wat al te technisch zou kunnen klinken wordt geweerd, maar
de geconsulteerde bibliografie en de vakkennis van de auteur staan borg voor de
degelijkheid van het werk. O.i. veronderstelt het boek bij de lezer een niet geringe
vetrouwdheid met de Schrift. - Achteraan staan werkstukken voor verdere studie,
telkens in verband met elk der behandelde perikopen.
J.-M. Tison

Godsdienst
Dr. A.A. van Ruler
Dwaasheden in het leven, 2 delen
(Rotonde-reeks), Callenbach, Nijkerk, 143 en 127 pp., f 4,90 per deeltje.
In een van de eerste overwegingen die in deze beide deeltjes gebundeld zijn en die
de radio-morgenwijdingen hebben uitgemaakt tussen 1959 en 1965, zegt Schr.:
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‘Het gehele boek Prediker is erop gericht, er achter te komen wat de wezenlijke en
blijvende inhoud van een mensenleven is en waarom het de moeite waard is, geleefd
te worden’. Het originele en indringende denken van de auteur staat er borg voor,
dat deze boekjes zeer de moeite waard zijn. Van Ruler ontdekt in het boek Prediker,
dat meer in de Bijbel past dan sommigen menen, veel wat het moderne levensgevoel
aanspreekt - anders zou hij het niet voor de microfoon be-
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handeld hebben - maar ‘helemaal hetzelfde is het.... niet, wat de Prediker zegt en
wat onze tegenwoordige schrijvers en dichters zeggen... De Prediker heeft hoop’.
Hij ziet geen zin in het bestaan, maar zegt: ‘God doet alle dingen, Hij zal ze met
wijsheid doen - alleen: ik kan deze wijsheid niet meer bevatten’. (II, 78). Goede
boekjes in een interessante reeks.
R.S.

Mathieu Smedts
Een weerbarstig katholiek
Ambo, Utrecht, 1966, 237 pp., f 8,90.
Smedts, nu hoofdredacteur van het uit het verzet geboren, linkse weekblad Vrij
Nederland, bundelde in dit boek een aantal vlotte reportages over eigen leven. Hij
zegt uitdrukkelijk dat hij niet bedoeld heeft een autobiografie te schrijven. Bovendien
verraadt de titel al dat zijn levensverhalen zijn bijeengebracht onder de noemer van
een persoonlijke geloofsbelijdenis. Een groeiend aantal katholieken zullen deze
levensschetsen lezen als een exemplarisch verhaal, dat een ‘ideaalbeeld’ is van tal
van weerbarstige trekken die zij in zichzelf en anderen gaan ontdekken. Dat komt
vooral door de nogal extreme polen waartussen zijn levensverhaal beweegt: het
Noordlimburgse katholieke dorpsleven, seminarie en noviciaat van de paters
Lazaristen, en een zeer links milieu tijdens journalistieke studiejaren in Londen. De
verhalen van Mathieu Smedts trachten tot op de dag van vandaag een geschiedenis
en een situatie te interpreteren. Daarin schieten ze tekort. Ze snijden niet diep
genoeg. Ze hebben iets van de botheid van een legende. Legendarische verhaaltjes
worden overigens door heel het boek gestrooid. Zo dat over Luther, die voortdurend
kwaad door Rome gelopen zou hebben (p. 156), en op p. 183 de al zo vaak door
historici als legende gekenschetste uitspraak ten tijde van de Albigenzenkruistocht:
‘Maak ze allemaal dood, God zal wel zien wie deugen’. Legendes onthullen iets van
een historische werkelijkheid en vertolken een houding daartegenover. Het genre
is echter niet altijd te gebruiken. Met een uitspraak als: ‘Ottaviani zou deze populaire
figuren (Chenu, Congar, Schillebeeckx) het liefst als ketters hebben verbrand...’ (p.
220) worden we niet veel wijzer. Over Ottaviani tenminste niet. Wel over een
heimwee van de schrijver naar de vervlogen tijd van zijn kruistochten en kathedralen.
W. Pisa

Karl Rahner
Meditaties over de geestelijke oefeningen van Ignatius
Paul Brand, Hilversum, 1966, 368 pp., f 18.90.
Het zal niet zo vaak voorKomen, aat een auteur zelf waarschuwt voor zijn boek.
Toch is dat hier het geval. Rahner heeft aan dit boek geen aandeel gehad, behalve
voorzover hij de conferenties voor de retraites heeft gegeven, waarvan dit de
afschriften zijn, die uit aantekeningen van toehoorders zijn samengesteld. Belangrijker
is echter zijn waarschuwing, dat men niet moet menen dat men uit dit boek kan
opmaken wat de waarde en het wezen van een retraite is. ‘Onder een echte retraite
verstaan we de eerlijke poging, gebonden weliswaar aan een bepaalde methodiek,
om in een belangrijke situatie van ons leven voor God een beslissing, een “keuze”
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te maken, die men uiteindelijk niet volledig uit algemene geloofsbeginselen en
levenswijsheid alleen kan afleiden, doch die men met een soort logika van existentieel
gebedsinzicht enkel van God en Zijn genade ontvangt’. Waarop Rahner onmiddellijk
laat volgen, dat zo'n retraite ‘daarom’ door velen niet in een gewone retraite
(retraitecursus lijkt me volkomen verkeerd vertaald) gemaakt kan worden. Dan blijft
er voor dit boek als functie over - en dat is nog bijzonder belangrijk - om aan allen
die willen trachten retraites te geven of te doen, te laten zien hoe Rahner in concreto
zijn gedachten en ideeën formuleerde. Want de oorspronkelijke conferenties zijn al
meer dan twintig jaar geleden gegeven, Hij zou zeker een aantal dingen op het
ogenblik niet meer zeggen of anders zeggen. Hij ontkomt ook niet altijd, uiteraard
zou men bijna zeggen, aan high-brow-bespiegelingen. Voor hen die op een of andere
wijze met de moeilijke zaak van een retraite bezig zijn, lijkt het mij van groot nut om
de (voorbije?) praktijk van deze theoloog te leren kennen.
G. Adriaansen

W. De Broucker S.J.
Leer ons bidden (Quand vous priez)
Vertaald door D. Renata van den Berghe o.s.b. en D. Imelda Schlotmann
o.s.b. - Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1966, 190 pp., gen. F. 90,
geb. F. 120.
De schrijver heeft zesentwintig kleine hoofdstukjes (met nergens een inhoudstafel),
die hij besluit met een ‘uitgebreide inhoud’ in vorm van een register. Daardoor wordt
het
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boek tegelijk handleiding en oefening: men leert bidden; biddend dringt men meteen
in het wezenlijke gebed door, in zijn geloofsinhoud, in zijn beïnvloeding van mens
en leven. Bij het nagaan van de opeenvolgende hoofdstukjes vinden we: overzicht
van de gebedsoefening (1-7), - gebedsvormen (8-12), - de praktijk van het gebed
(13-22), - het opgaan naar God (23-26). Doorlopend gaat men van het leven naar
het gebed toe, van het gebed terug naar het leven: het is een schoon en evenwichtig
geheel. Tegelijk wemelt het boek van originele trekken en voorstellingen; het steekt
ook vol bijbel en traditie, maar dan gefragmenteerd. Voor leken en geestelijken
warm aanbevolen.
Em. Janssen

Wijsbegeerte
Prof. Dr. J. de Graaf
De ethiek van een gekerstende levensorde
Van Ambrosius tot Dante Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1964, 159 pp., f
7,90.
Dit deel van De Geschiedenis der wijsgerige ethiek behandelt de periode van
Ambrosius tot Dante. Onder ethiek wordt verstaan ‘denkende systematische
bezinning over goed en kwaad’. Gekerstend wil zeggen, dat men de pogingen wil
beschrijven om de wijsgerige ethiek in te bouwen in de Evangelische verkondiging.
Uiteraard kunnen slechts enige hoofdfiguren worden behandeld in dit korte boek.
Een laatste hoofdstuk ‘Dromen en nachtmerries’ behandelt heterodoxe stromingen.
Vele citaten van de besproken denkers zijn een goede hulp om ons in direct contact
met hun opvattingen te brengen. Een korte literatuuropgave nodigt uit tot verdere
studie. Met alle waardering voor de niet geringe opgave die de auteur zich heeft
gesteld menen wij toch dat hij te ver blijft van zijn onderwerp. Hij heeft zich o.i. niet
voldoende ingeleefd in tijd en personen. De letter wordt wel weergegeven volgens
een bepaalde selectie, maar daarmee komen we nog niet in contact met de geest.
Je kunt nu eenmaal Thomas niet verstaan zonder goed op de hoogte te zijn van de
inspiratie van zijn leven. Bovendien weten we, dankzij de onderzoekingen der laatste
jaren, dat hij heel wat meer is dan een leerling van Aristoteles. Zeger van Brabant
geldt niet meer als ‘de averoïstische ketter’ van vroeger etc etc Misschien dat wat
meer gegevens over het praktische morele leven ook wat meer inzicht zouden
hebben gegeven in de ethiek, die nu eenmaal zonder het leven niet te denken is.
J.H. Nota

Sociologie
Dr. H. Goddijn en Dr. W. Goddijn
Sociologie van kerk en godsdienst
Aula, Utrecht - Antwerpen, 1966, 352 pp., f 4,50.
De bedoeling van het boek is wel om de vooroordelen bij de kerken tegen de
godsdienstsociologie weg te nemen door de bespreking van doel en wezen daarvan
en door enige praktische verkenningen. Ik geloof wel dat de auteurs daarvoor een
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belangrijke bijdrage geleverd hebben. Zelfs het vrij lange theoretische gedeelte (135
bladzijden) kan men met veel interesse lezen. We hopen nu alleen maar dat het
boek in handen zal komen van allen die, direct of indirect, iets met de zielzorg te
maken hebben en die nog niet goed raad weten met de vele aanbiedingen van de
kant van de profane wetenschappen. Mocht dit boek hen niet meteen volledig
overtuigen dan zal toch zeker de noodzaak gevoeld worden dit onderwerp nader te
bestuderen alvorens men er zijn afwijzend oordeel over kan geven.
J. Dicker

Nederland en de internationale ontwikkelingssamenwerking
Uitg. Centrum voor Staatkundige vorming, Den Haag, 1966, 84 pp., f
6,25.
Terecht zegt het boekje, dat deze studie niet samen te vatten is. Behalve een
stellingname met betrekking tot de rol van Nederland bij de ontwikkelingshulp, wordt
de politieke en ethische fundering gegeven. Het is eigenlijk jammer dat een zo
uitvoerige ethische verantwoording voor de ontwikkelingshulp nog nodig is. Over
alle grenzen moet de mens in nood worden geholpen; dat hoort vanzelf te spreken.
De politieke verantwoording is zwakker. Ze komt erop neer dat wij hulp moeten
geven omdat anders alleen uit de
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Oostblokken hulp zou komen, wat de positie van het Westen zou ondermijnen. Nooit
mogen we echter vergeten, dat het Oosten niet alleen materiële hulp brengt, maar
ook een ideologie. Dat gebeurt zeker voor een belangrijk deel uit oprecht idealisme.
De doorbrekende idee, dat welvaart geen geluk geeft, dat wij een afstand tot onze
welvaart moeten nemen en daaraan niet verslaafd mogen raken, zal in de
ontwikkelingslanden nog moeilijk welkom kunnen zijn. Toch zullen wij ook die
boodschap aanvaardbaar moeten maken.
C.J.B.

Politiek
Duco van Weerlee
Wat de Provo's willen
De Bezige Bij, 1966, 39 pp., f 3,50.
De Bezige Bij heeft de Provo en P.C.-medewerker Van Weerlee in verband met de
verkiezingen de idealen van de beweging waarvan hij deel uitmaakt, uiteen laten
zetten. Feitelijk valt het boekje in drie delen uiteen. Zo lezen we over de algemene
ideologie van de Provo, na een uiteenzetting van alle verontrustende beelden in de
moderne maatschappij: ‘Nu zijn er in deze dreigende situatie globaal twee
mogelijkheden: vluchten of repareren’. Even verder: ‘Een goede reparatie kan ook
enig sloopwerk onvermijdelijk maken’ en: ‘wij trachten door te provoceren onrust te
verwekken, keet te trappen opdat er een aantal mensen wakker worden.
Toegegeven: niemand vindt het prettig om in zijn slaap gestoord te worden’. Om
dan even verder weer voort te gaan met: ‘Provo mobiliseert een braakliggend
agressief potentieel’ en ‘Gedrukt in de sfeer van semiillegaliteit ontstaat er onder
de provo's een genoegelijke en spannende stemming van verbondenheid, die op
het ontwikkelen van nieuwe plannen en initiatieven bevruchtend werkt’. Hieruit zien
we dat de ideologie tot een bepaalde tactiek voert, die zelf weer naar de ‘happening’
leidt. Maar anderzijds blijkt deze ook rechtstreeks uit de ideologie voort te komen.
‘De Provo beweging’ lezen we, ‘berust op twee pijlers, een radicaal links sentiment
en een creatief bewustzijn’. Over het laatste wordt dan verder gesteld: ‘alleen de
economisch onnutte creatie, die niet langer het privilege van de kunstenaar mag
zijn, kan ons redden van de verveling en de dreigende massificatie’ en ‘Vandaar
dat wij de nadruk leggen op happenings’. Verduidelijkt wordt dit standpunt nog met
de zin: ‘De maatschappelijke ladder beklimmen en een positie bekleden betekent
meewerken aan de a.s. nucleaire ondergang, kapitalisme en militairisme’. Na deze
felle ontboezemingen volgen een aantal nuchtere stellingnamen ten opzichte van
actuele problemen zoals jeugd en sex, gebruik van verdovende middelen, enz.
Tenslotte wordt in de laatste afdeling een aantal zeer krasse maar misschien wel
te verwezenlijken oplossingen gegeven voor de grote stadsproblemen: het z.g.
witte-schoorstenen-, witte-fietsen-, witte-woningenplan en nog enige witte plannen.
Volkomen overeenkomstig de ideeën van het collectivistisch anarchisme wordt
alleen voor de plaatselijke gemeenschap aan een concreet plan gedacht. Ook deze
zullen door hun felheid ergeren. De oprechtheid van dit boekje kan nergens in twijfel
worden getrokken. Wel wordt men er telkens door herinnerd aan de woorden van
Nietsche: ‘Siehe die Glaubiger aller Glauben! Wen hassen Sie am meisten? Den
der zerbricht ihre Tafeln der Werte, den Brecher, den Verbrecher - das aber ist der
Schaffende’.
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C.J. Boscheurne

C.B. Macpherson
The Real World of Democracy
Uitg. Clarendon Press, Oxford, 1966, 67 pp., 12/6.
Professor Macpherson van de universiteit van Toronto hield vorig jaar een serie
lezingen voor de Canadese radio over problemen van de democratie. Hij nam daarbij
de drie bestaande vormen van democratie onder de loep: de liberale democratie
van het Westen, de democratie zoals zij in de landen van het Sovjetblok wordt
gepraktiseerd en de democratie van de nieuwe onafhankelijke staten in Azië en
Afrika. De lezingen, gebundeld in een boek, geven een compact overzicht van de
problematiek die de verschillende soorten democratie aankleeft. Macpherson schrijft
nog al uitdagend, zoals bij voorbeeld zijn stelling, dat de communistische democratie
en de democratie in de jonge landen dichter bij de oorspronkelijke betekenis van
het woord staan dan de liberale democratie van het Westen. De auteur draagt voor
zijn stelling een aantal redelijke argumenten aan, hetgeen echter niet wil zeggen
dat men deze stelling niet ook weer met andere argumenten zou kunnen bevechten.
Waar Macpherson ons de democratie van de toekomst wil

Streven. Jaargang 19

1114
schilderen laat hij ons een beetje in de steek. Hij weet niets beters te vinden dan
een soort mengsel van alle goede elementen van de drie genoemde soorten
democratie. Dat is wel heel erg gemakkelijk. Niettemin levert Macpherson een
interessante bijdrage tot de discussie over het begrip democratie, een discussie die
momenteel ook in Nederland zeer actueel blijkt te zijn.
J.P. Schuyf

W. Leonhard
Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, Aufstieg und Fall eines
Sowjetführers
Verlag C.J. Bucher, Luzern en Frankfurt am Main, 1965, 192 pp.
Op die beruchte oktoberdag van 1964 verdween de eigenaardige figuur van een
Chroestjtsjow van het Russische toneel. Alhoewel heel wat boeken en artikelen aan
deze Sovjetpoliticus gewijd werden, is de auteur van onderhavig boek er toch nog
in geslaagd iets nieuws te brengen, zij het niet van inhoud dan toch wel van opvatting.
Leonhard geeft ons het leven van C. weer in een korte schets, maar afgewisseld
met uittreksel uit redevoeringen en gegroepeerd rond een massa interessante foto's
(120 pp.). Boeiend schetst hij de levensloop van een partijfunctionaris, een zgn.
apparatchik. Dit kon Leonhard des te beter doen, daar hij vanaf de jaren dertig zelf
in de Sovjet-Unie leefde, waarheen hij samen met zijn moeder gevlucht was voor
de communistenvervolgingen van de Nationaal-Socialisten. Hij werd opgeleid in de
Kominternschool en behoorde tot de groep Duitsers die samen met Ullbricht in april
1945 naar Berlijn terugkeerden om een nieuwe administratie voor Duitsland op te
bouwen. Eenmaal in Berlijn, verliep zijn loopbaan als een gewoon partij-ambtenaar,
tot hij in 1949 met het regime van Pankow brak als reactie tegen de hetze tegen
Tito. Deze ervaring heeft S. blijkbaar geholpen bij het samenstellen van dit belangrijke
document.
A. van Peteghem

L. Pietromarchi
Die Welt der Sowjets
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1955, 478 pp., DM. 39.80.
De auteur was in 1958 ambassadeur van Italië in de Sovjet-Unie. Als een eerlijk
waarnemer heeft hij ons een levendig beeld geschetst van de toestanden welke hij
daar heeft meegemaakt. Typisch voor zijn boek zijn de woorden van de inleiding
‘Geben wir uns keine Illusionen hin, mit oder ohne die Zusammenarbeit mit dem
westlichen Landern wird die Sowjet-Union eines Tages zum ersten Wirtschaftsmacht
der Erde werden.....Die Kräfte die den wirtschaftlichen Aufstieg der Sowjet-Union
gewährleisten sind keine ideologischen Kräfte. Die kommunistische Ideologie ist
eine Bremse, kein Schwungrad der Produktion. Im Vergleich zu der machtigen
Dynamik der Privat-initiative ist der Marxismus ein Motor mit geringer
Leistungsstarke’. Hetgeen doet denken aan wat Liberman de laatste jaren schreef
over het winstbejag als economische drijfveer. S. bestudeert een aantal problemen
van sociologische, sociaal-economische of politieke aard en bespreekt de
theoretische en de praktische verwezenlijkingen, o.m. op het gebied van het
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onderwijs. Het boek heeft ook een schaduwzijde: niet altijd is het kritisch genoeg.
We denken bv. aan zijn beoordeling van het onderwijsvraagstuk, die veel positiever
klinkt dan sommige getuigenissen van studenten die aan universiteiten van de
Sovjet-Unie hebben gestudeerd. Maar dat geven zelfs de Sovjet-ideologen toe en
het doet niets af aan het feit dat de Sovjet-Unie in potentie de sterkste mogenheid
is, die theoretisch op het sociaal-economisch vlak reeds vele gunstige initiatieven
genomen heeft waaruit ook wij wat kunnen leren.
A. van Peteghem

Wetenschap
Allan Fromme
Over de liefde
Vertaling van drs. J. v.d. Geijn - Ambo, Utrecht, (1966), 399 pp., f 14,90.
Dit is een lijvig Amboboek. Wie het echter heeft opengeslagen, leest stellig dóór,
en wie van dezelfde auteur Seksualiteit, huwelijk en gezin heeft gelezen, begint
zelfs gretig aan dit tweede boek van Fromme dat ten onzent in vertaling verscheen.
Oppervlakkig gezien vertoont ‘Over de liefde’ (oorspr. titel: ‘The Ability to love’)
gelijkenis met Liefhebben: een kunst, een kunde van Erich Fromm. Wellicht volgt
deze associatie ook uit de op elkaar gelijkende namen van deze twee overigens
totaal verschillende schrijvers. Inhoudelijk is de overeenkomst dezer boeken
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slechts gelegen in de soort der thematiek. De aanpak van Allan Fromme is een
geheel andere: hij filosofeert niet of nauwelijks, hanteert een eenvoudiger stijl en
spreekt de lezer directer aan. Schijnbaar losweg maar in werkelijkheid beheerst en
weloverwogen schrijft Fromme over liefde en seksualiteit, eigenliefde, ouderliefde,
vriendschap, het onvermogen om te beminnen, onrijpe genegenheid, neurotische
gehechtheden en volwassen liefde. Hij citeert zelden, verwijst slechts een enkele
keer naar andere werken over dit onderwerp en polemiseert nergens. De bedoeling
van het boek is dat wij de liefde bestuderen teneinde haar een belangrijke plaats in
ons leven te doen innemen: ‘Daardoor gaan niet alleen onze gewone liefdesuitingen
een edeler karakter vertonen, maar kunnen ook onze speciale liefdesrelaties de
bestendigheid en de grandeur krijgen waarnaar wij allen verlangen’, aldus Fromme.
De vertaling van drs. J. v.d. Geijn is uitstekend.
J.J.C. Marlet

Johan Jurgen
Analyse van een leven
(persoonsbeschrijving vanuit een psychoanalyse) - Van Ditmar,
Amsterdam, 1966, 182 pp., f 5,90.
In een orientatiehoofdstuk verklaart de schrijver dat hijzelf de man ïs wiens leven
beschreven wordt en dat Johan Jurgen een pseudoniem is, Hij verklaart echter niet
waarom hij schrijft als ware hij de therapeut, en waarom hij de analysant Roodt
noemt (i.p.v. ook Johan Jurgen). Geeft hij al toe dat dit boek een autobiografie is,
hij blijft toch verstoppertje spelen want hij (Roodt) en zijn relaties (ouders, echtgenote,
analyticus) moeten onherkenbaar blijven. Als hij dan meent dat hij op weg is naar
een nieuw biografisch genre waarvan dit boek de eerste proeve is, bewijst hij met
‘Analyse van een leven’ alleen dat hij goed schrijven kan, maar genoemd boek is
niet representatief voor dat genre - of vermommingen zouden daarvoor wezenlijk
moeten zijn - en het genre is niet nieuw (zie het desbetreffende werk van Ch. M.
Berg, J. Knight, C.H. Thigpen & H.M. Cleckley, L. Eidelberg, R. Lindner e.a.). De
lectuur zelf is qua vorm en inhoud zeker belangwekkend, maar de lezer voelt zich
erger opgelicht dan door enige romancier van wie men weet dat hij zichzelf in zijn
romanfiguren projecteert of zich met een van hen identificeert. Het spel dat de auteur
met zichzelf (en zijn relaties) en met de lezer speelt is te ingewikkeld om zonder
bijsmaken te blijven. Dat het boek nochtans boeit en een idee geeft omtrent wat er
in en door een psychoanalyse gebeurt, pleit voor de begaafdheden van de schrijver.
De inhoud kan als volgt worden samengevat: Roodt is enig kind van ouders die
gescheiden leven. De jongeman blijft bij zijn moeder die aan hem probeert te beleven
wat wat ze bij haar man miste. Roodt is impotent als hij psychologie gaat studeren
en verloofd als hij in leeranalyse gaat. Niet de tot het verleden behorende impotentie
maar het feit dat hij het leven van een vreemde leidde, zijn studie niet vermocht te
voleinden en zich door wanhoopsdelicten bij zijn vrienden en kennissen onmogelijk
maakte, deed hem ertoe besluiten in behandeling (‘leeranalyse’) te gaan. Hoe hij
zichzelf bevrijdt uit de zelfvervreemding en de onechtheid, licht schept in zijn
levensgeschiedenis en tot reële hoewel ambitieuze doelstellingen komt, blijkt uit dit
boek dat stoelt op aantekeningen n.a.v. de psychoanalytische zittingen. Prof. dr.
J.A.M. Meerloo (New York) schreef een voorwoord; achterin het boek is een essay
van Drs. J. van Riemsdijk opgenomen (Psychoanalyse en descriptieve psychologie)
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dat de theoretische achtergronden van Johan Jurgens methodische aanpak
expliciteert.
J.J.C. Marlet

Prof. dr. Erich Hesse
Rausch-, Schlaf- und Genuszgifte
Dritte, neubearbeitete Auflage - Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1966,
162 pp., DM. 30.
Na enkele algemene opmerkingen over gebruik en misbruik van giftige farmaca
(o.a. wettelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik), behandelt de auteur de
roesgiften (sederende en stimulerende euforica, psychotomimetica, stimulantia,
inebriantia), het misbruik van slaapmiddelen, en de genotmiddelen. Als compendium
is dit boek goed hanteerbaar. De literatuur is niet helemaal up to date bijgewerkt
(bijv. ter zake LSD) en voor de Nederlandse lezer zijn de Duitse wetsbepalingen
niet relevant (terwijl de desbetreffende Nederlandse bepalingen uiteraard onvermeld
blijven). Ook doet zich de moeilijkheid voor dat de namen van sommige farmaca in
Duitsland anders luiden dan de ten onzent gebruikelijke. Wat niet wegneemt dat
men, bij gebrek aan een vergelijkbaar Nederlands boek, gaarne tot deze publikatie
zijn toevlucht zal nemen.
J.J.C. Marlet
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Prof. Dr. J. Gerchow
An den Grenzen von Medizin und Recht
Festschrift für Prof. Dr. Wilhelm Hallermann, Ferdinand Enke Verlag,
Stuttgart, 1966, 238 pp., DM. 39.
Bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag werd aan Prof. Hallerman, directeur van
het ‘Institut für gerichtliche und soziale Medizin’ van de Universiteit van Kiel, door
zijn vrienden, medewerkers en leerlingen deze bundel aangeboden. De behandelde
onderwerpen liggen op de gebieden van serologie en immunologie, forensische
psychiatrie en psychologie, pathologische anatomie en toxicologie, criminologie en
rechtsgeleerdheid. Het is niet doenlijk deze 23 opstellen afzonderlijk te refereren.
De inhoud hiervan is grosso modo interessant, en met name voor forensische
geneeskundigen, criminologen en rechtskundigen lezenswaard. Zij die tot dit
herdenkingsboek hebben bijgedragen, stapten terwille van de feesteling heen over
het bezwaar dat hun wetenschappelijke artikelen moeilijk terugvindbaar werden
binnen de donkere omslag van deze bundel. Dit bezwaar zou misschien iets kleiner
zijn geworden indien personen- en zakenregisters toegevoegd waren, alsmede
samenvattingen. Nu komt alleen de naam van de hoofdredacteur (Gerchow) naar
buiten, wiens eigen bijdrage niet inhoudsrijker of groter is dan de overige. Deze
moeilijkheid kleeft overigens aan elke feestbundel waarvan de inhoud divergent is.
Het lot van dergelijke publikaties is nu eenmaal dat ze spoedig in vergetelheid raken.
Wat ten aanzien van deze uitgave stellig te betreuren is.
J.J.C. Marlet

Literatuur
Dr. Rens Lieven
Het priester-koning-conflict in Vondels drama
Heideland, Hasselt, 1965, 219 pp., 225 F.
In deze doctorale dissertatie onderzoekt S. de priester- en de koningfiguur en hun
conflictverhouding in elf Vondeldrama's. Hij achterhaal hierin dat niet uitsluitend een
machtsconflict wordt uitgebeeld, maar nagenoeg altijd een gewetensconflict, zodat
de dramatische kern van het uiterlijke weg op het innerlijke toe geïntensifieerd wordt.
De priester blijft autonoom genoeg om ommechanisch de Godsopdracht te
beklemtonen, maar evolueert anderzijds tot het objectieve geweten van de koning
dat in strijd raakt met diens subjectieve geweten. S. onderzoekt ook de eventuele
herkomst van dit motief. Hij erkent weliswaar dat het Teiresiasvoorbeeld mogelijk
is, maar stelt tevens vast dat het gewetensconflict als kern nergens gemodeleerd
is. Deze persoonlijke ideële inhoud vindt S. gedeeltelijk terug in Vondels kennis van
en reactie op 17e-eeuwse staat-kerk-opvattingen en tevens in de individuele
psychologische verantwoording in Vondels intieme leven zelf. Dit onderzoek van
Vondels dramatische motieven combineert bijgevolg dramaturgische analyse en
psychologische interpretatie tot een nieuwe visie. Deze constructieve bijdrage tot
de Vondelstudie opent meteen nieuwe horizonten.
C. Tindemans
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Hans Erich Nossack
Die schwache Position der Literatur
Reden und Aufsatze
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, (ed suhrk 156), 179 pp., DM. 3.
Uit deze korte stukjes blijkt dat S., die als prozaïst een genuanceerde maar stevige
reputatie heeft verworven, in een permanente dualiteit leeft. Uit menselijke behoefte
wordt hij tot schrijven gedwongen, maar het is hem niet duidelijk of hij daarmee ook
wezenlijk de bestemming van de mens bevordert of ontloopt. Hij weet dat literatuur
in de scala der waarden in deze 20e eeuw sterk is gedaald en deze functionele
nutteloosheid verontrust hem als het tot zelfverantwoording moet komen. Daaruit
ontwikkelt hij een creativiteitscredo dat a-wetenschappelijk, a-logisch en zelfs
a-sociaal wil zijn omdat dit de fundamentele uitgangsimpuls van elk schrijver is.
Zelfobjectivering als strikt-menselijke levenservaring is voor hem de verantwoording
van zijn werk, een persoonlijkheidsargument dat uit zichzelf de reden van zijn
menselijk bestaan onontwijkbaar tracht te maken. Vandaar ook enkele consequenties
die al even weinig de gulden doorsnee bevredigen zullen: a-historisch, a-moreel,
a-idealistisch, a-dialogisch: ‘Die eigene Wahrheit im heutigen Weltzustand die einzige
Wirklichkeit’.
C. Tindemans
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Hrg. H. Oppel
Der moderne englische Roman
Interperationen. Erich Schmidt Verlag, Berlin-Bielefeld, 1965, 428 pp.,
DM. 29.60.
Veertien Diutse literatuurwetenschappers analyseren hier 17 Britse en Ierse romans,
op Dickens en Hardy na allemaal 20e-eeuwse. Met de medewerking van reeds
befaamde vorsers en theoretici als F. Stanzel, P. Goetsch, H. Kosok, W. Erzgraber
e.a. kan deze bundel niet anders dan zoeken naar de vormevolutie van de moderne
epiek. Tot eenheid, zowel in werkhypothese en episch materiaal als in
programmatische conclusies, komt het uiteraard niet, maar alleen reeds de
uiteenlopende methodes van interpretatie vormen een antonoom element van
waarde, terwijl de samensteller H. Oppel in zijn inleiding enkele ideeën losweg
formuleert die evengoed als synthese zijn op te vatten. Een uitvoerige, niettemin
selectieve bibliografie over de Engelse roman zet zinvol aan tot verdere exploratie.
C. Tindemans

Eirch Heller
Die Reise der Kunst ins Innere und andere Essays
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 279 pp., DM. 18.
S., Duits emigrant in het Engelse geestesleven ingeburgerd, houdt zich niet op met
tijdsverschijnselen, maar mikt op de constanten in de Westerse cultuur die hij wellicht toch te exclusief - in Duitse figuren terugvindt. In zeven grondige essays
(over Faust, Schiller, de romantiek, het realisme, Hegels esthetica, Nietzsche en
Wittgenstein) wil hij bewijzen dat de kunst alleen creatief is geweest wanneer ze
metafysisch wilde zijn. De bonmots niet schuwend in een
imponerend-intellectualistische interpretatie, pleit hij overtuigend voor een terugkeer
naar het denken, een onderscheid tussen zijn en moeten, een vermijden van het
toevallige en de exclusiviteit van het essentiële, een keuze voor het proces en niet
voor de expressie. Hegeliaan als S. is, weet hij het odium van geborneerdheid knap
op te vangen omdat zelden de grondimpulsen der cultuur zo verhelderend werden
gebruikt om uit te maken dat alleen wat voor de menselijke situatie hic et nunc
belangrijk is, tevens een belofte op eenuwigheidswaarde inhouden kan.
C. Tindemans

Max Frisch Zürich - Transit
Suhrkamp Verlag, Frankfurt. (ed. suhrk 161), 1966, 77 pp., DM. 3.
Deze ‘Skizze eines Films’ is een filmscript gebaseerd op een fragment uit S.'s
laatste roman Mein Name sei Gantenbein, waarin een levende door een misverstand
getuige wordt van zijn eigen begrafenis en zo een gelegenheid ziet aan zijn eigen
slordige identiteit te ontsnappen. Veel informatie over S. levert deze
scenariobewerking niet, wel boeit de voortdurende juxta-positie van thema en
beeldontwerp.
C. Tindemans

Streven. Jaargang 19

André Demedts
De dag voor gisteren
Serie ‘Open kaart’, Desclée De Brouwer, Utrecht-Brugge, 1966, 159 pp.,
geb. F. 125.
De kenmerken van deze autobiografie zijn die van Demedts' leven zelf: even oprecht
en getrouw, werkzaam en dienstbaar, creatief en realistisch, soepel en steeds
zichzelf, gevoelig en taai, even vrij en gelovig, ingetogen en vorderend, contemplatief
en actief als hij leefde, schreef hij dit werk. Over zijn grootouders en ouders, over
zichzelf als jongen en student, de afgelegen hofstede en de toenemende cultuurplicht,
vrienden en geestelijke verkenning. En over de uitkomst: trouw aan zichzelf, aan
gezin en volk en geloof. Hij besluit zijn boek met een uitgewerkt zelfportret, zo zuiver
en schoon, dat een sinds lang weggeschonken bestaan nodig is om het zo te kunnen
schrijven.
Em. Janssen.

Aljred Andersch
Die Blindheit des Kunstwerks und andere Aufsätze
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965 (ed suhrk 113), 145 pp., DM. 3.
Voor S., bekend als romancier en hoorspel-auteur, zijn deze essays revelatief. In
het vrij heterogene complex (politiek, film- en tv-problemen, boekbesprekingen)
staat - terecht tot titel gepromoveerd - het opstel over Die Blindheit des Kunstwerks
centraal, een belijdenis van de redenen waarom een modern auteur tot schrijven
kan komen. Met verbetenheid verwerpt S. het esthetische
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gedoe van de zuivere literatuur (schietschijf: G. Benn) en stelt dat kunst en literatuur
‘Arbeit an den Fragen der Epoche’ zijn. Deze poeta doctus demonstreert zelf tot
welke vormbepalende onverbiddelijkheid deze inhoudsopgave stimuleert.
C. Tindemans

Marcel Reich-Ranicki
Literarisches Leben in Deutschland
Piper Verlag, München, 1965, 295 pp., D.M. 12.80.
De bekende criticus brengt hier een aantal krantenglossen samen, ontstaan uit de
onmiddellijk-actuele impuls die reageert op het daagse leven van de letterkunde en
wat er mee samenhangt. Een aantal van deze oprispingen zijn moeilijk te waarderen
nu er enige afstand tegenover de aanleiding bestaat. Andere, de meer principiële,
o.m. zijn constante belangstelling voor wat in Oost-Duitsland gebeurt, stijgen boven
een kroniekfunctie uit. Kenmerkend voor zijn geconditioneerde reactie is de
bekommernis literatuur volledig mét de huidige tijd te beleven, niet ernaast te plaatsen
als een stil moment. Deze geëngageerde lectuurbehoefte inspireert hem tot een
aantal reacties die medebepalend zijn voor het niveau van zowel de aanleiding als
de commentaar.
C. Tindemans

Toneel
Wolfgang Schadewaldt
Antike und Gegenwart über die Tragedie
DTV, München, 1966, (Bd. 342), 178 pp., DM. 2.80.
Uitstekende bloemlezing uit het werk van deze eminente classicus (én
Goethekenner): over de huidige interpretatie van het antiektragische, over de
begrippen ‘vrees’ en ‘medelijden’ in het katharsis-verschijnsel, over de relatief recente
herontdekking van het antieke drama, over de pogingen om de antieke tragedie ook
op het moderne theater nieuwe betekenis te geven en over de Hölderlin-vertaling
van Sophokles (Carl Orffs transpositie incluis).
C. Tindemans

Alfred Gunther
Shakespeare. L Komödien
(Bd. 1), 120 pp.
Helmut M. Braem
O'Neill
(Bd. 3), 149 pp.
Helmuth Karasek
Sternheim
(Bd. 4), 112 pp.
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Rolf Michaelis
Kleist
(Bd. 5), 119 pp.
Urs Jenny
Dürrenmatt
(Bd. 6), 126 pp.
Klaus Volker
Wedekind
(Bd. 7), 106 pp.
Günter Albrecht Zehm
Sartre
(Bd. 8), 154 pp.
Gertrud Mander
Shaw
(Bd, 10), 136 pp.
(Fridrichs Dramatiker des Welttheaters). E. Friedrich Verlag, Velber,
1965, DM. 4.80 per deeltje.
Deze nieuwe reeks wil minder dan een wetenschappelijke analyse maar meer dan
citaatklare vulgarisatie leveren en de eerste 8 deeltjes slagen in deze opzet op een
perfecte manier. Opgezet volgens hetzelde patroon (levensdata, periodebeeld,
oeuvre, theatergeschiedenis, fotodocumenten), krijgen ze elk een eigen gezicht,
zonder al te sterke simplificatie, met nadruk op informatie en inventaris en telkens
ook met persoonlijk engagement van de auteur. Stimulerend voor leek en kenner.
C. Tindemans

Slawomir Mrozek
Stücke II.
Henssel Verlag, Berlin, 1965, 242 pp., DM. 11,80.
Ook in deze tweede bundel (voor de eerste zie Streven, juni 1966, p. 914), werkt
S.
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vlijtig verder aan zijn zo persoonlijke combinatie van politieke satire met nonsensicale
dramaturgie. In Eine wundersame Nacht is het in schijn een droomanalyse, maar
in waarheid het demasqué van de bedreiging in zelfs de meest intieme gedachten.
Zabawa drijft op herhalingsdialogen zonder reële inhoud, tot plotseling een aantal
rekwisieten de voortdurende bedreiging van de innerlijke mens reveleren. In Tango,
een der meest onverbiddelijke satires die mij in de toneelletterkunde bekend zijn,
stalt hij in de schoot van een gezin eerst de moreelethische bodemloosheid van de
Westerse gemeenschap uit, opgevolgd door een revolutie die de elementaire vrijheid
blijkt af te schaffen, zodat hier alvast twee leefsystemen in de verdrukking komen.
Bovendien is geen enkel van deze motieven voldoende klaar via de dialoog alleen,
maar wordt de thematiek zo sterk situationeel aangebracht, dat S. zonder twijfel
moet worden beschouwd als een der zeldzame nu reeds klassiek aandoende
toneelauteurs uit onze eigen tijd.
C. Tindemans

Hans Wolffheim
Hans Henny Jahnn.
Der Tragiker der Schöpfung
1966, 176 pp., DM. 18.
Hans Henny Jahnn
Dramen
Bd. 1, 1963, 763 pp., DM. 38; Bd. 2, 1965, 960 pp., DM. 48.
Europäische Verlaganstalt, Frankfurt.
Het doet H. Wolffheim pijn dat orgelbouwer, religieus hervormer, romancier en
dramaturg H.H. Jahnn (1894-1959) zo slecht gekend is (zoal niet miskend) en
daarom schreef hij dit boekje met defensieve opstellen. Alleen het grotere opstel
over de geslachtssymboliek in Jahnns romantrilogie Fluss ohne Ufer heeft adem,
meer door de gedetailleerde analyse dan door de synthese. Wolffheim laat wel zien
dat Jahnns globale oeuvre één obsessie is, één grondmotief moduleert: een
grandioze mythe van de Eros, parallel met Gilgamesj-thematiek en de
Isis-Osirisdualiteit. Maar hij schiet tekort in de verklaring, het waarom van deze
creatieve drift en dit éne motief. Wie Wolffheims te eerbiedigen stellingen zelf wil
controleren, heeft nu ook Jahnns gezamenlijke dramatiek ter beschikking. Deel 1
bevat de jeugddrama's, die hem zijn reputatie bezorgden, en deel 2 het rijpere werk,
dat genegeerd werd, samen 11 lijvige stukken plus onuitgegeven fragmenten en
prologen. W. Muschg, die deze editie verzorgde, veroordeelt ze tot leesdrama's,
een overtuiging die meer nadruk legt op Jahnns overweldigend-literaire
persoonlijkheid dan op zijn beslist even merkwaardige visionaire theatraliteit. De
Jahnn-exegese raakt nu langzaam op gang; het apparaat ligt klaar waaruit analist
en regisseur adembenemende conclusies kunnen trekken.
C. Tindemans

Joachim Werner Preuss
Der Theaterkritiker Monty Jacobs (1875-1945)
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Colloquium Verlag, Berlin. (Theater und Drama Bd. 28), 1965, 211 pp.,
DM. 14.
Afwijkend van wat in deze reeks gebruikelijk is, wordt hier niet uitsluitend gezocht
naar houding en verhouding tot drama en theater, maar stelt S. een monografie
samen vanuit Jacobs' activiteit in de theaterkritiek. Als criticus van de invloedrijke
Vossische Zeitung is Jacobs medebepalend geweest voor het culturele gezicht van
de Weimartijd; als organisator probeerde hij in de beroepsverenigingen de
nazi-infiltratie te stremmen en als emigrant te Londen getuigde hij voor het andere
Duitsland. Uit het methodische tijdsbeeld doemt Jacobs op als meer dan alleen
maar een randfiguur, hij wordt een symbool van enkele decennia Duitse
theatergeschiedenis.
C. Tindemans

Heiner Müller
Philoktet. Herakles 5
Suhrkamp Verlag, Frankfurt. (ed suhrk 163), 1966, 75 pp., DM. 3.
Twee toneelstukken van de Oostduitse S., die hem karakteriseren als een begaafd
Brechtleerling. In Philoktet keert hij de Sofoklestragedie om in een cynische satire,
waarin tijdsproblemen van maatschappelijke aard doorzichtig worden, overigens in
een verrukkelijk-naïeve versvorm gecomponeerd. Dezelfde Spielerei met de antieke
mythe is in Herakles 5 aanwezig, met toch weer opzettelijke ondertonen waar de
waarde van Herakles' bezigheid in de Augiasstallen gerelativeerd wordt als er geen
bewustzijn voor het algemeen welzijn uit groeit. Ook Dürrenmatt-persiflages worden
herkenbaar.
C. Tindemans
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Walter Maria Guggenheimer
Alles Theater
Ausgewählte Kritiken 1947-1965.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt (ed suhrkamp 150), 1966, 177 pp., DM. 3.
De redacteur-theatercriticus van de Frankfurter Hefte rijgt in dit bescheiden boekje
zijn uiteenlopende reacties samen op wat hij belangrijk heeft geacht in het naoorlogse
Duitse theater: initiatie in het internationale drama tussen 1933 en 1945, opkomst
van nieuwe tendensen, heroriëntering in de relatie theater-publiek, de autarchie van
de regisseur, de functionele virtuositeit van de auteur. Met gezonde afstand tot het
alleenmaar-nieuwe, met frisse skepsis voor hoofdletters, met aandachtige
bezorgdheid voor spreiding en organisatie, met nerveuze afkeer voor het literaire,
is het een prettige one-man-show, waarbij je achter elke volzin zowel de verslaafdheid
aan het medium als het wantrouwen tegenover overschatting voelen kan.
C. Tindemans

Norbert Kohlhase
Dichtung und politische Moral Eine Gegenüberstellung von Brecht und
Camus
Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1965, (sammlung dialog
bd. 2), 286 pp., D.M. 12.80.
Dat er tussen Camus en Brecht een tegenstelling bestaat, is bekend. S., geschoold
politicoloog (gedeeltelijk zelfs in communistische doctrine opgeleid te Oost-Berlijn),
besteedt de helft van zijn knappe boek aan een analyse van de politiek-literaire
systematiek in het werk van beide auteurs. De conclusie is, dat het onderscheid
niet gebaseerd is op een tegenstelling van politieke gerichtheid (trouwens verwarrend
genoeg: Camus was ooit wel, Brecht nooit KP-lid), maar van filosofische
uitgangshouding en -traditie. Als sleutel voor hun tegengestelde denken en doen
ziet S. de antinomie van Parteilichkeit en Parteinahme, een onderscheid reeds door
Lenin erkend en hier uitgewerkt met een trefzekere methodiek die scholing onthult
in diverse systemen. De diepere grond van deze diversiteit zoekt S. in wellicht
discuteerbare omgeving: de dialectiek van het noordse denken tegenover la pensée
du midi, die bij Brecht het begrip vrijheid in beperkt-maatschappelijke en bij Camus
in algemeen-menselijke criteria conditioneert, in laatste instantie een marxistisch,
historisch-materialistisch mensbeeld tegenover een prometheïsche opstandigheid
volgens normen van het individualistische geweten. Al wordt het duidelijk dat S. het
met het ethische engagement van Camus eens is, nergens gaat hij over tot
simplificatie, hij komt veeleer tot de bevinding dat de tegenstelling tussen beide
auteurs er niet louter een is van geografisch-bepaald denken maar zeker ook van
levenslot en generatie, van attitude critique van het individu en de emotionele
ideologie van een gemeenschapswezen. Als kritische analyse bereikt dit boek een
zeldzame hoogte en diepte en levert het bovendien een der meest belangrijke
conclusies over de eigentijdse geëngageerde literatuur.
C. Tindemans

Simone Benmussa
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Ionesco
192 pp.
Pierre Melese
Beckett
192 pp.
Seghers, Paris, 1966 (Théâtre de tous les temps). FF. 7.10.
Beide auteurs slagen erin het essentiële van auteur, werk en effect uit te schrijven,
zodat elk deeltje, meer dan een à-peu-près voor modieuze commercialiteit, een
prachtige inleiding geeft op oeuvre, persoon en tijd. Het procédé is telkens identiek:
biografie, werk in alle onderdelen plus een (voorlopige) synthese, documenten van
en over, getuigenissen van regisseurs, acteurs en medewerkers, onthaal door de
kritiek, opvoeringstabellen en bibliografie en een aantal foto's met nu reeds historisch
reliëf.
C. Tindemans

Kunst
Jean Paris
L'espace et le regard
Editions du Seuil, Paris, 1965, 320 pp., 115 pl., 30 FFr.
De collectie Pierres Vives werd door de uitgever opnieuw ter hand genomen. Naast
Michel Seuphors Le style et le cri, een ver-
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zameling van artikelen uit tijdschriften, en Françoise Choay's L'urbanisme, een
anthologie van het hedendaagse urbanisme, werd een oorspronkelijk essay van
Jean Paris opgenomen over de ‘blik’ in de schilderkunst. Schilderkunst is het resultaat
van een blik, een kijk op mens en wereld. De auteur vertrekt van de vaststelling dat
er eigenaardig genoeg nog geen kunstkritiek werd gebaseerd op de ‘blik’, op al de
verschillende wijzen waarop deze in het bestaan zich opdringt, zich uitwisselt, zich
onttrekt. Men kan niet beweren dat de auteur met zijn essay nu een dergelijke
kunstkritiek heeft gefundeerd, maar hij heeft wel een meestal verzwegen
veronderstelling van de kunstkritiek bewust gemaakt en daardoor alleen al sommige
verwaarloosde aspecten ervan verduidelijkt, aspecten die ook in de hedendaagse
waarnemingsfilosofie op het voorplan staan. Na in een eerste deel ‘une philosophie
figurée de la vision et son iconographie’ (Merleau-Ponty) te hebben uiteengezet in
een aantal analyses van schilderijen, geeft de auteur in een tweede deel een
‘historique du regard’ zoals die zich ontwikkeld heeft vanaf de absolute blik in de
byzantijnse mozaïeken tot de kosmische blik in de schilderijen van de modernen.
G. Bekaert

Cyrus H. Gordon
Vóór de Bijbel
Het gemeenschappelijk verleden van de Griekse en de Hebreeuwse
beschaving
Aula, Utrecht, Antwerpen 1966, 304 pp., f 4.50.
Schr. probeert aan te tonen, dat de literatuur van Mesopotamië, Egypte en Oegarit
uit de tijd voor Homeros en voor Mozes in vele opzichten bewijst dat onze oudste
Griekse en Hebreeuwse klassieken een gemeenschappelijke bakermat hadden. De
verspreiding van Semitische culturele waarden tot in het Mykeense Griekenland
zou dan tot stand gekomen zijn in de Amarna periode. Zeker toon schr. aan, dat er
vele paralellen in de heldentijdperken van beide culturen zijn. Bij alle moeilijkheden
die het historisch bewijs aankleven, kan men in dit geval toch niet meer zeggen dan
dat Schr. zijn stelling gedeeltelijk waarschijnlijk maakt. Zelf waarschuwt hij voor
toevallige parallelen, maar hij vergeet dat vele gelijksoortige instellingen in de landen
om het Oostelijk Middellandse Zeebekken tot stand zijn gekomen, doordat dezelfde
klimaat- en bodemomstandigheden tot gelijksoortige produktiemethoden voerden.
Vaak ook moet hij om zijn stellingen te bewijzen onbewijsbare hypothesen
invoeren. Zo stelt hij dat het Gilgamesj epos in een mondelinge traditie bij de
indogermanen in deze streek bekend was, om beïnvloeding van de Odyssee door
dit epos te bewijzen. De stelling dat Plato's wereld der ideeen voortkomt uit hetzelfde
grondprincipe als Genesis 4. 20-24 is belangwekkend, maar vereist een nader
onderzoek. De vele parallellen die Schr. aantoont tussen Bijbel, Homeros en het
oudere epos van Kret uit Oegarit verdienen een nader onderzoek. Zoals het nu
gesteld is bestaat de kans dat hij daaraan teveel betekenis hecht, evenals aan het
semitisch karakter van kretenzische teksten in Lineair A. Het onderzoek van Schr.
is van veel belang maar hij komt te snel tot te vergaande conclusies. Bij een verder
onderzoek langs deze lijn zal ook de cultuur van Alalakk moeten worden betrokken.
C.J.R. Boschheurne
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Rudolf en Margot Wittkower
Künstler-Aussenseiter der Gesellschaft
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1965, XII + 320 pp., geb. DM. 28.
Oorspronkelijk in het Engels uitgegeven onder de titel Born under Saturn, onderzoekt
dit boek de historische waarachtigheid van de gemeenplaats die de kunstenaar als
een buitenstaander, een asociaal mens voorstelt. In een eerste hoofdstuk worden
de sporen van deze voorstelling in de Oudheid nagegaan. Maar zo goed als geheel
het boek is gewijd aan de Europese kunstenaarsfiguur in de 16e en 17e eeuw, met
enkele kleinere excursies naar de 15e zoals voor een Hugo van der Goes, en naar
de 18e zoals voor een Franz Xaver Messerschmidt. De verhouding van de
kunstenaar tot zijn sociale omgeving wordt in verschillende aspecten bekeken:
verhouding tot de opdrachtgever, tot zijn werk, tot de wet; de bijzondere gedraging
van de kunstenaar ten overstaan van de dood, de liefde, de roem, enz. De auteurs
willen zoveel mogelijk vermijden, hedendaagse opvattingen over de kunstenaar in
het verleden te projecteren. Zonder zelf veel conclusies te trekken willen ze in de
ons bewaarde historische documenten materiaal verzamelen dat tot hun thema in
betrekking staat.
G. Bekaert
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Geoffrey Keynes
William Blake, Poet, Printer, Prophet
Methuen & Co, London, 1965, 104 pp., 59 klpl., geb. 4 g.
Het werk van William Blake, de vroeg-romantische Engelse dichter, schilder en
drukker, moet men als een geheel zien. Men kan zijn tekeningen niet losmaken van
zijn gedichten, en de gedichten leest men het best in het klimaat van hun illustraties.
‘Illustraties’ is overigens een niet heel gelukkig woord voor de gekleurde etsen van
Blake. Zijn gedichten zelf schreef hij op de etsplaat neer en de letters ervan zijn
verweven in de compositie en de kleur van het geheel. Alle kunstkritische begrippen
moeten in het geval Blake gepreciseerd worden, want aan alle geeft dit werk een
bijzondere inhoud. Dit is dan ook de verantwoording van de enigszins bevreemdende
titel die dit nieuwe boek over Blake meekreeg: Poet, Printer, Prophet. Blake was
(en dat op een bewuste wijze) een profeet van de nieuwe tijd en als zodanig vertoont
hij parallelle trekken met de vroeg-romantische Duitse dichters. Alles wat hij deed,
stond in functie van zijn boodschap. Hij wilde niet slechts gedichten schrijven, noch
die illustreren. Hij wilde ze ook zelf uitgeven zoals hij dat zag. Zijn dichterschap
sloeg op het boek als geheel. Een glimp van die boeken (met de nadruk op hun
plastische verschijning) krijgt men in deze zorgvuldige uitgave, die naast een zakelijke
inleiding van Geoffrey Keynes een aantal voortreffelijke offsetkleurplaten in zes- en
acht-kleurendruk brengt.
G. Bekaert

Rolf Gunter Dienst
Pop Art
Limes Verlag, Wiesbaden, 1965, 153 pp., geïll., DM. 11,80.
De auteur noemt zijn boek ‘eine kritische Information’ en dat kan slaan op de twee
gedeelten waarin het uiteenvalt. In een eerste deel geeft de auteur een beknopte,
maar rake karakteristiek van de pop-art en stelt hij de voornaamste
vertegenwoordigers ervan voor. Het tweede deel brengt onder de titel
Selbstzeugnisse een aantal illustraties, citaten en manifesten van deze kunstenaars.
Korte biografieën en een uitgebreide bibliografie ronden de informatie af.
G. Bekaert

Bruce Allsopp
A History of Classical Architecture
Pitman, London, 1965, 215 pp., 99 pl., 50 s.
Tussen zijn veelzijdige activiteiten door als publicist, architect, professor, schilder,
romancier, blijft Bruce Allsopps voornaamste interesse toch nog altijd uitgaan naar
de voltooiing van zijn General History of Architecture, waarvan het eerste inleidende
deel en dat over de renaissance vroeger zijn verschenen. Het onderhavige boek
vormt er het tweede deel van en behandelt de klassieke (antieke) architectuur ‘van
haar oorsprong af tot aan de opkomst van de hellenistische en romeinse architectuur’.
De klassieke architectuur beschouwt de auteur niet alleen als een historisch object.
Hem is het vooral te doen om in deze de ‘fundamentele natuur van de architectuur’
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te leren kennen. Deze kennis kan een belangrijke bijdrage zijn om ons van de situatie
van de hedendaagse architectuur rekenschap te geven. Zijn boek is vanuit onze
tijd geschreven. Op een vlotte wijze worden er de beslissende elementen van de
klassieke architectuur in weergegeven.
G. Bekaert

Hermann Bauer
Kunst und Utopie
Walter De Gruyter, Berlin, 1965, VIII, 140 pp., 10 pl., geb. DM. 32.
Hermann Bauer heeft met dit boek een actueel en boeiend thema uit de
kunstgeschiedenis aangesneden. Hij noemt het in zijn ondertitel Studien über das
Kunst- und Staatsdenken in der Renaissance. Het gaat om de voorstellingen van
een utopische ideaalstad zoals die werden beschreven in geschriften van Thomas
Morus, L.B. Alberti, Filarete en zovele anderen. Aan de drie met name genoemden
wijdt de auteur een afzonderlijk hoofdstuk. Maar niet de voorstelling van die figuren
is belangrijk, wel het algemene verband waarin hij ze betrekt, een verband dat op
het einde van de studie in een sprekende grafiek wordt samengevat. Deze laat zien
hoezeer de auteur de grenzen van een strikte morfologische kunstgeschiedenis
verbreekt door er de utopische roman en de filosofische idealen in te verwerken.
Niet enkel het begrip kunst wordt hierdoor verhelderd en vernieuwd, maar ook de
filosofische basis voor een stedebouw-kunst verbreed.
G. Bekaert
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Karl Pawek e.a.
Panoptikum oder Wirklichkeit. Der Streit um die Photographie
Nannen Verlag, Hamburg, 1965, 240 pp.
Veertig auteurs afkomstig uit alle disciplines - uit de theologie zoals Karl Rahner of
uit de fotografie zelf zoals Ernst Haas - bezinnen zich over het fenomeen fotografie
in evenveel korte essays, de meeste geschreven naar aanleiding van de
fototentoonstelling Weltausstellung der Photographie, die we vroeger in Streven
(december 1964) besproken hebben. Dat wil ook zeggen dat alle aspecten van de
fotografische werkelijkheid in dit boek naar voren komen: fotografie als kunst, als
document, als communicatiemiddel. En in die drie benaderingswijzen wordt de
vraagstelling toegespitst op de verhouding van de fotografie tot de werkelijkheid,
m.a.w. op een nieuwe fotografische kennisleer. Dat is ook de betekenis van de titel
Panoptikum oder Wirklichkeit?
G. Bekaert

Jürgen Claus
Kunst heute
Personen, Analysen, Dokumente
Rowohlts deutsche Enzyklopädie, Reinbek/Hamburg, 1965, 270 pp., 42
afb., voor België: De Internationale Pers, Berchem - Antwerpen, 80 Fr.
Door zijn vroegere publikaties staat de auteur bekend als iemand die op de eerste
plaats bekommerd is om informatie over de moderne schilderkunst. In de Rowohlts
deutsche Enzyklopadie gaf hij vroeger Theorien Zeitgenössischer Malerei uit, waarin
de grote abstracte schilders werden voorgesteld. Zijn nieuwe boek kan men als een
aanvulling en een vervolg erop zien. Als een aanvulling omdat hij enkele informele
schilders, die in het vorig werk geen plaats hadden gevonden, hier inschakelt. Als
een vervolg omdat hij vooral aandacht geeft aan het ‘nieuwe realisme’. Jurgen Claus
is geboeid door de individuele persoonlijkheid van de kunstenaar. De voorstelling
ervan krijgt dan ook meer belang dan de indeling in de verschillende scholen en
strekkingen. De portretten worden aangevuld door documenten van en over de
kunstenaars. Het is wel typisch dat Claus (evenals zijn vriend Gunter Dienst wiens
Pop Art we hierbij bespreken) zelf schilder is die actief in de beweging staat.
G. Bekaert

Dreiklang
Marienlieder Bd 6
Die Seemannsbraut Bd 7
Die Antilopenfrau Bd 8
Primavera Bd 9
Urs Graf Verlag, Olten, per deel: 60 pp., 24 pl., 1 muziekplaat, geb. DM.
15.
De serie Dreiklang (tekst, beeld, klank) uitgegeven door Istvàn Ràcz, die uitvoerig
werd voorgesteld in Streven (maart 1965, p. 628) wordt voortgezet met vier deeltjes
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die, toevallig of niet, alle betrokken zijn op het thema vrouw. Die Antilopenfrau brengt
een aantal verhalen, liederen en gezangen uit West-Afrika. De titel van het boek is
die van een mooi verhaal over de metamorfose van vrouw en antilope. De
Marienlieder bevatten een verzameling gedichten ter illustratie van voornamelijk
vijftiende-eeuwse Mariabeelden, gedeeltelijk uit de laat-gotiek, gedeeltelijk uit de
Italiaanse vroeg-renaissance. De plaat brengt drie Mariahymnen, een van John
Dunstable en twee van Guillaume Dufay. De titel Primavera kan bijna nergens
anders op wijzen dan op het Italiaanse Quattrocento (waarin een beetje onverwachts
Hugo van der Goes is verdwaald). De illustraties bevatten overwegend portretkoppen
uit de vroege renaissance, begeleid door korte novellen en gedichten. Deze laatste
zijn in het Italiaans en Duits opgenomen. De plaat geeft dansen uit Musique de Joye
van Jacques Moderne en de madrigaal Zefiro Torna van Moteverdi. Die
Seemannbraut betekent niets anders dan het zeilschip zelf, waarmee de schipper
is verbonden als met een vrouw en dat in het schegbeeld zijn symbolische gestalte
kreeg. Zeemansliederen uit de negentiende eeuw, de zgn. shanties, verlevendigen
tekst en beeld.
S. Heester

Klaus Lankheit
Der Blaue Reiter
Piper Verlag, München, 1965, 364 pp., 160 Pl.
Dezelfde uitgever, bij wie meer dan vijftig jaar geleden de eerste en tweede uitgave
van het album Der Blaue Reiter door Kandinsky en Marc zijn verschenen, bracht
nu een derde volledige uitgave van dit bijzonder belangrijk kunsthistorisch document,
wetenschappelijk bewerkt en verklaard door Klaus Lankheit. Alle teksten werden in
hun volgorde weergegeven, voorzien van de oor-
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spronkelijke illustratie. Pas door die illustratie verkrijgen die teksten, die men
eventueel uit andere bronnen reeds kende, hun volledige, originele betekenis. Niet
alleen moderne werken van kunstenaars als Van Gogh, Cézanne, Gauguin,
Delaunay, Matisse, Picasso, Arp, Rousseau, Kokoschka, Kirchner, Heckel, Pechstein;
Campendonck, Münter, Nolde en de kunstenaars van Der Blaue Reiter zelf,
Kandinsky, Marc, Macke, Schönberg, komen erin voor. De meeste afbeeldingen
bestaan uit volksprenten, achter-glasschilderijen, votiefbeeldjes, primitieve beelden,
Japanse houtsneden en Chinese schilderijen. In een wetenschappelijke studie
beschrijft Lankheit de geschiedenis van de ‘almanak’ en van het project voor een
tweede, die echter nooit meer van de pers kwam.
G. Bekaert

Bauwelt Fundamente
15 Christian Norberg-Schulz
Logik der Baukunst
307 pp., 117 pl., DM. 15,80.
16 Kevin Lynch
Das Bild der Stadt
215 pp., 140 pl., DM. 12,80.
Verlag Ullstein, Berlin, 1965.
Christian Norberg-Schulz, een jonge Zweedse architect van de zogenaamde derde
generatie, probeert in zijn boek Logik der Baukunst de begrippen over functie en
betekenis van de architectuur, waarmee de eerste generaties van moderne
architecten hebben gewerkt, een preciesere inhoud te geven door ze nauwkeurig
te analyseren en ze te toetsen aan de reële werkelijkheid van de mens van vandaag.
Hij wil, zoals hij zelf zegt, juiste antwoorden zoeken op juist gestelde vragen. Precies
het stellen van de juiste vragen heeft de moderne architectuur grotendeels
verwaarloosd. Het voornaamste doel dat de auteur met zijn rijk-gedocumenteerde
studie bereikt, is een uitzuivering van het begrip architectuur zelf door het los te
maken uit een te eng-esthetische optiek. Pas door die vernieuwing van het begrip
kan een juiste kijk verkregen worden op de werkelijke vragen waarop de architectuur
vroeger een antwoord heeft gegeven en nu het antwoord schuldig blijft. Men kan
ze samenvatten als de vraag naar een ‘architektonische Ganzheit’. Dezelfde
bekommernis deelt de Amerikaanse architect-urbanist Kevin Lynch in zijn Das Bild
der Stadt. Ook hij wil van een aantal gevestigde vooroordelen over het stadsmilieu
afstappen en een nieuwe visie op het stadsbeeld geven vanuit de werkelijkheid van
het stads-leven en niet vanuit vooropgezette, theoretisch gededuceerde principes.
Zijn visie vat hij samen in het criterium van de ‘leesbaarheid’, de ‘herkenbaarheid’,
de ‘voorstelbaarheid’ van het milieu, hetgeen overeenkomt met de ‘Ganzheit’
waarover Norberg-Schulz het heeft.
G. Bekaert

Wieland Schmied
Die Wiener Schule
48 pp., 20 klpl.
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Eugen Skasa-Weiss
Chinesische Laternenbilder
14 pp., 16 klpl.
Richard Biedrzynski
Fenster zur Ewigkeit
15 pp., 16 klpl.
Buchheim Verlag, Feldafing
De Weense School is de benaming voor een min of meer toevallig ontstane groep
moderne Weense schilders die alle ergens ‘tussen surrealisme en maniërisme’
gesitueerd kunnen worden en daardoor bij een reeds oudere Weense traditie
aansluiten. W. Schmied vertelt in zijn inleiding het ontstaan van de groep en beschrijft
de algemene karakteristieken die er aan toegekend kunnen worden. Daarna stelt
hij de leden ervan afzonderlijk voor: Erich Bauer, Ernst Fuchs, Rudolf Hausner,
Wolfgang Hutter, Anton Lehmden. Mooi weergegeven zijn de prettige verhalen van
de Chinese lantaarnplaatjes. Fenster zur Ewigkeit is gewijd aan oude ikonen,
waarvan omwille van het kleine formaat van deze boekjes slechts fragmenten zijn
opgenomen.
S. Heester

M.S. Ipsiroglu
Malerei der Mongolen
Hirmer Verlag, München, 1965, 108 pp., 54 pl., 36 klpl., geb. DM. 48.
Over de Mongoolse schilderkunst is zo weinig bekend, dat men er hoogstens
randbemerkingen in algemene kunstgeschiedenissen over aantreft, naar aanleiding
van de verschillende culturen waarop de Mongoolse overheersing sporen heeft
nagelaten. Enkele
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recente ontdekkingen hebben echter de Turkse geleerde Ipsiroglu, professor te
Istamboel en gastprofessor te Tübingen (twee plaatsen waar belangrijke Mongoolse
miniaturen bewaard worden), ertoe gebracht een eerste schets te ontwerpen van
de ontwikkeling van de Mongoolse schilderkunst in de 13e en 14e eeuw. Aan deze
schets, met prachtige kleurenreproducties geïllustreerd, laat de auteur een uitvoerige
inleiding voorafgaan over de Mongoolse beschaving. Hij maakt daarin gebruik van
de ‘geheime geschiedenis’, de enige bron van Mongoolse oorsprong, en van de
berichten van westerse missionarissen zoals Carpini en Willem van Roobroek. Korte
notities bij de illustratie sluiten deze monografie af, die een waardevolle bijdrage
vormt tot de studie van de wederzijdse beïnvloeding van oost en west en tot de
verheldering van de geschiedkundige ontwikkeling van dit nog moeilijk te omschrijven
cultuurgebied.
G. Bekaert

Architektur Wettbewerbe 45
Die Hauptschule, Volksschulen, Schulzentren
Karl Krämer, Stuttgart, 1966, 128 pp., 242 afb., DM. 19,80.
Aansluitend bij de vroeger besproken monografieën (Streven, dec. 1964, p. 308;
nov. 1965, p. 194) besteedt de reeks Architektur-Wettbewerbe haar nummer 45
opnieuw aan het in vele opzichten belangrijke en actuele thema van het
schoolgebouw. Zoals de meeste programma's in de hedendaagse architectuur moet
ook dit vanaf de grond herzien worden. Eigenlijk werd dit programma voor het eerst
op onze dagen gesteld. En de bezinning erop is des te dringender daar de opleiding
van de jonge mens een steeds grotere rol in het leven gaat spelen en een steeds
ruimere tijd ervan in beslag neemt. Het uitbouwen van een dergelijk programma
kan alleen vruchtbaar gebeuren in een dialoog tussen pedagoog en architect en
een dergelijke dialoog veronderstelt allereerst een gelijkgerichte antropologie. Deze
laatste eis kwam in vorige school-nummers reeds tot uiting. Ook in dit nieuwe
nummer met een inleiding van de pedagoog Eugen Bauer staat de verschillende
disciplines overstijgende antropologie op de voorgrond. Ze vormt evenzeer de basis
van een vernieuwde pedagogie als van een vernieuwde architectuur. Een negental
uitvoerig toegelichte prijsvraagontwerpen dienen ter illustratie.
G. Bekaert

Lebendige Antike
Gerold Walser
Audienz beim persischen Grosskönig
32 pp., 8 pl., 4.50 Zw. Fr.
Karl Schefold
Griechische Dichterbildnisse
56 pp., 24 pl., 5.80 Zw. Fr.
Artemis Verlag, Zürich, 1965.
In de serie Lebendige Antike, die totnogtoe hoofdzakelijk literaire teksten en studies
bracht, beschrijft Gerold Walser aan de hand van het bekende reliëf uit het museum
van Teheran een audiëntie bij de Perzische koning Dareios I, bijgestaan door

Streven. Jaargang 19

kroonprins Xerxes. Karl Schefold, die vroeger het boek Die Bildnisse antiken Dichter,
Redner und Denker uitgaf en een opstel wijdde aan Das Bild des Weisen in der
griechisen Kunst, beschrijft in dit nieuwe werkje portretbeelden van Griekse dichters.
Zijn aandacht gaat naar het beeldhouwwerk en de artistieke expressie ervan, en
niet op de eerste plaats naar de voorgestelde figuur. Consequent zet hij de
verschillende afbeeldingen van één figuur bij elkaar, maar volgt de kunsthistorische
ontwikkeling van die beelden, vanaf de archaische tot de hellenistische periode.
G. Bekaert

Varia
J.P. Thornton-Duesbery
Open kaart over Morele Herbewapening
Vertaling uit het Engels door D. de Loor. - A.W. Sijthoff, Leiden, 1964,
164 pp.
De Anglikaan Tom Driberg ageert al jaren lang tegen de Morele Herbewapening,
in Engeland meer bekend als ‘Oxford Group’. J.P. Thornton-Duesbery, Rector van
St. Peter's College te Oxford, weerlegt op zakelijke wijze de vaak onbillijke kritiek
van zijn geloofsgenoot. Al gaat het dus eigenlijk om een Engels dsipuut, toch kan
dit boekje ook voor Nederlanders interessant zijn, omdat men in ieder geval nader
kennis maakt met de Morele Herbewapening, die zeker de kritiek van Driberg niet
verdiend heeft, hoe men verder ook over deze beweging moge oordelen.
A. van Kol
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Lionel Kochan
Het ontstaan van het moderne Rusland
Aulapocket nr. 254, Uitg. Het Spectrum, Utrecht, 1966, 352 pp., f 4,50.
Er zijn al heel wat geschiedenisboeken over het oude en moderne Rusland
geschreven. Het merendeel is sterk geromantiseerd of op zijn minst historisch niet
geheel en al betrouwbaar. Lionel Kochan blijkt een zeer bekwaam historicus te zijn
die zelfs de verwarde contouren van de Russische geschiedenis kan blootleggen.
De auteur heeft de geschiedenis van het oude Rusland beschreven in het perspectief
van de moderne Sovjet-Unie. Een dergelijke opzet is niet helemaal nieuw, aangezien
ook Russische - communistische - geschiedschrijvers dit reeds jaren lang doen.
Met geschiedschrijving heeft dit echter weinig van doen. Zo niet Lionel Kochan, die
er wèl in slaagt een perspectivisch historisch beeld van Rusland te beschrijven. Bij
een dergelijke opzet vallen natuurlijk veel details onder tafel. Kochan geeft dit ruiterlijk
toe. Desondanks heeft hij een handzame geschiedenis van de Sovjet-Unie kunnen
samenstellen. Het is een boekje, dat ondanks de drukfouten - met name in de
Russische namen - van groot belang is voor hen die zich in een of ander verband
met het Sovjetrijk bezig houden.
J.P. Schuyf

J. Hemleben
Teilhard de Chardin
Vert. Dr. J. Tillema-de Vries. - Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 170 pp., f
8,50.
Wanneer een bioloog Teilhard in beschouwing neemt, mag men een analyse
verwachten van de positie die T. inneemt binnen de palaeontologie: waar hij tekort
geschoten is (bijv. bij het integreren van de evolutiemechanismen), waar hij radicaal
fout is of waar hij veel betekend heeft. Inzoverre stelt S. ons teleur, zowel omdat hij
de wetenschappelijke capaciteiten van Teilhard niet duidelijk weet af te tekenen,
als omdat de gehele studie geen elementen wezenlijk anders in het licht stelt. Daarom
kan men zich afvragen, wat dit zoveelste boek op de Teilhard-markt nog wil bieden.
Toch dachten wij wel degelijk positieve punten te moeten onderscheiden in deze
biografie. Objectiviteit vermeldt wat anderen dwepend meenden te moeten
beschermen; in juiste proporties zien we Teilhards strijdbaarheid; de geschilderde
vrijheidsdrang geeft een vermoeten van de doorgemaakte gewetensconflicten....
Een tweede prestatie schuilt ongetwijfeld in de beschrijving van zijn (jeugdige)
levenservaringen, die de latere natuurwetenschappelijke kaders relativeren. S. toont
hiermee overtuigend aan dat T. de christelijke Eindvoltooiing etc. nooit vanuit de
evolutie heeft willen bewijzen - hij zag integendeel disparate gegevens in eikaars
verlengde liggen. Hartstocht voor de Wereld, de Mens, de Christus, heeft de auteur
shot-achtig willen illustreren met tot nu toe weinig doordachte briefcitaten. Meer
vertrouwd vinden we dat terug in het hoofdstuk ‘het Verschijnsel Mens’, waarin wij
evenwel een dualistische trend dachten te bespeuren tussen ‘binnenkant’ en
‘buitenkant’ - wellicht vanwege hun verschillend benaderingskarakter. Al met al blijft
de gevolgde lijn erg acceptabel.
G. Verschuuren
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A.G.F. Lindeijer
Fiscaal ondernemersbeleid
Marka, Utrecht - Antwerpen, 1965, 218 pp., f 2,90.
Algemeen inleidend boekje waarin een aantal fiscale zaken van actueel belang aan
de orde wordt gesteld. De titel is juist gekozen. De belastingwetgeving laat vaak
een keuzemogelijkheid en dan is het een kwestie van ondernemersbeleid geworden,
welke van de alternatieven men prefereert. Die alternatieven worden in dit boekje
aangeduid en soms uitgewerkt. Op deze wijze is een handleiding ontstaan, die bij
doelmatig gebruik waarborgt dat men geen belangrijke consequenties van zijn beleid
over het hoofd ziet. Bij het geven van verwijzingen en in het taalgebruik is soberheid
betracht, hetgeen een leesbaarheid doet ontstaan zoals die in de fiscale lectuur
dikwijls ontbreekt. De lezer legt er zich aldus graag bij neer voor allerlei detailkwesties
eventueel op andere bronnen te moeten terugvallen.
Een greep uit de inhoud. Een eerste groep hoofdstukken is gewijd aan de
vaststelling van de winst en de daarmede samenhangende instrumenten van fiscaal
ondernemersbeleid. Ook de mijlpalen in het leven van de onderneming (stichting,
overdracht, herkapitalisatie, liquidatie etcetera) worden met de ermede verweven
fiscale problematiek helder besproken. Dan is er een reeks hoofdstukken over de
verschillende ondernemingsvormen. Een belangrijk hoofdstuk behandelt de
bedrijfsconcentratie. Voorts worden raakpunten met Successiewet en Registratiewet
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belicht. Tenslotte enige capita betreffende toekomstvoorzieningen, auto,
investeringsaftrek, bijzondere tarieven en dergelijke.
Ten behoeve van het vormen van een fiscale achtergrondkennis bij de ondernemer
een nuttig boek.
J.J. Meltzer

H. Th. Rooswinkel
Zestig Jaar Volkszang
Tijdschrift Volkszang, 9de jaargang, 1966, no. 5/6, 40 pp.
Op 5 juni 1966 herdacht de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang haar
zestigjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit feit verscheen een jubileumnummer
van het tijdschrift Volkszang, waarin H. Th. Rooswinkel de ontwikkelingsgang van
de jubilaresse beschrijft. Hij laat zien hoe de vereniging in tijden van voor- en
tegenspoed haar doelstelling: de bevordering en verbetering van de Nederlandse
volkszang, heeft nagestreefd en hoe in de laatste jaren geprobeerd wordt door
propaganda en modernisering van repertoire en instrumentatie een betere greep
op de jeugd te krijgen. Het accent valt vooral op de vereniging; over de ontwikkeling
van het volkslied zelf wordt naar verhouding weinig gezegd. Een aanhangsel met
een tiental welgekozen liederen uit oude en nieuwe tijd geeft evenwel een goede
indruk van de grote verscheidenheid in het repertoire.
R.S.

Wil Huygen
De dokter en Diana
(Ziekbed en jachtveld) - Ambo, Utrecht, 1966, 198 pp., f 8,90.
In dit Amboboek geeft de auteur in bonte afwisseling een dertigtal dokterservaringen
en jachtbelevenissen, opgeschreven in rustige middernachtelijke uren. Het
samengaan van deze literaire categorieën is terug te voeren op de omstandigheid
dat Huygen-Nijmegen (zoals hij in de wandeling wordt genoemd ter onderscheiding
van zijn broer en collega Huygen-Lent die aan de overkant van de Waal praktizeert)
van beroep huisarts is, in zijn vrije en vrij gemaakte tijd een fervent jager, en dat hij
de gave heeft over beide activiteiten boeiend te vertellen. Prof. F. van der Meer laat
zich in zijn inleiding tot dit boek bespiegelend uit over bedoeld samengaan, haalt
de godin Artemis erbij, de spelregels die voor dokter en jager gelden, en het
gemeenschappelijk veld van leven en dood waarin beiden zich op eigen wijze
begeven. Het is overigens opmerkelijk dat een relatief groot percentage van de
artsen liefhebberen op het jagerspad. Een verwantschap van dokterslatijn en
jagerslatijn kan hierbij geen rol spelen, althans niet van het latijn als taal. Huygen
bedient zich rijkelijk van het jargon der jagers - een lijst jagerstermen met verklaring
is toegevoegd- en niet of nauwelijks van het jargon der dokters. Of hij ‘jagerslatijn’
heeft laten insluipen, kan ik niet beoordelen, maar als dit zo zou zijn, kwam het de
weergave van zijn avonturen in gezelschap van jachthond Diana alleen maar ten
goede. Al met al een plezierig leesbaar, licht verteerbaar boek.
J.J.C. Marlet
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Max Bense
Ungehorsam der Ideen
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1965, 96 pp., DM. 8,50.
Geen idee is gehoorzaam. Zij is objectief, in tegenstelling tot de subjectiviteit van
de macht. Zij alleen kan waarachtige persoonlijkheden scheppen, wiens produktieve
immanentie door geen transcendentie wordt belast of beschadigd. Door de
onderwerping van de rationaliteit aan de irrationele machten wordt de evolutie van
de idee onmogelijk gemaakt en wordt de idee zelf onproductief. Met een
onverbiddelijke, fanatieke rechtlijnigheid poneert Max Bense als enige waarde van
het bestaan het rationele intellect, waarmee de mens bewust zichzelf en zijn
(technische, kunstmatige) wereld opbouwt. Een kritiek op dit filosofisch pamflet is
hier niet mogelijk. De gratuïteit, de tegensprekelijkheid en zelfs de historische
onjuistheden van sommige beweringen nemen echter niet weg dat de lectuur van
dit boek stimulerend blijft.
S. Heester

Alexander Mitscherlich
Die Unwirtlichkeit unserer Städte
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1965, 162 pp., DM. 3.
‘Dit boek’, zegt de auteur, ‘behoort tot het in vergetelheid rakende genre van het
pamflet. Het grijpt geen enkele misdadiger afzonderlijk aan, maar richt zich tegen
de verdwazing van de tijd betreffende een toestand waar ingegrepen kan worden,
- met een beetje moed tot inzicht’. Die toestand is de stedebouw. De auteur, professor
en
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directeur van de psychosomatische universiteitskliniek van Heidelberg, wil geen
nieuwe stedebouwkundige oplossingen voorstellen. Hij wil alleen maar - en dat is
van het allergrootste belang - een aantal valse premissen en verkeerde
voorstellingen, waarmee ons beeld van de stad en stedebouw bezwaard is, opruimen
door te laten zien hoe weinig die nog aan de werkelijkheid van vandaag aangepast
zijn. Hoewel het de zaak van een geheel andere zijde benadert, kan dit boek toch
vergeleken worden met Jane Jacobs The Death and Life of Great American Cities
(Streven, okt. 1964, p. 101).
G. Bekaert

Molly Brearley, Elisabeth Hitchfield
A teacher's guide to reading Piaget
Routledge and Kegan Paul, London, 1966, XII, 171 pp., sh. 18.
De kinderpsycholoog Piaget begint zijn boeken meestal met een moeilijk te volgen
theoretische uiteenzetting, waardoor hij menig lezer afschrikt. De voorbeelden en
experimenten die hij anhaalt, zijn echter buitengewoon helder, fris en eenvoudig,
en spreken boekdelen voor zichzelf. Het is daarom een goed idee van de schrijfsters
ons enkele der meest suggestieve gegevens van Piaget aan de hand te doen, keurig
ingeleid en van commentaar voorzien. Zo kan elke onderwijzer of onderwijzeres
van froebel- of lager onderwijs, die in de praktijk te maken heeft met de vorming
van rekenkundig inzicht, ruimtelijke voorstelling, moreel oordeel en dgl., rechtstreeks
contact nemen met de tekst van een der grootmeesters uit de
ontwikkelingspsychologie zonder zich een weg te moeten banen door de taaie
filosofie van Piagets radicaal behavioristisch evolutionisme.
F. Cuvelier

Lionel Brett
Landscape in distress
The Architectural Press, London, 1965, 159 pp., geïll., 30 s.
Dat het Europese landschap in nood verkeert en binnen de kortste tijd door een
ongecontroleerde bouwexplosie verwoest dreigt te worden, gaat meer en meer tot
het besef van de publieke opinie (en hopelijk ook van de verantwoordelijken)
doordringen. Dit besef blijft echter meestal zo vaag, dat het niet tot een effectieve
en constructieve bezinning leidt. Boeken als die van Lionel Brett zijn er nodig om
de ogen te openen. Aan een concreet voorbeeld - Oxfordshire tussen Oxford en
Londen - laat de auteur zien hoezeer deze prachtige streek sinds de jongste oorlog
werd aangetast door alle mogelijke vormen van een wilde bodembezetting. De feiten
die hij aanklaagt, kan men zo overplaatsen in de meeste gewesten van het Europese
vasteland. Laat de reacties van Brett hier of daar iets té romantisch-clean zijn, het
probleem dat hij aansnijdt, is er niet minder urgent om. Zijn betoog is niet enkel
literair opgebouwd. Op elke bladzijde wordt het met sprekende illustraties, foto's en
schetsen onderstreept.
G. Bekaert
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Marianne Thalmann
Romantiker entdecken die Stadt
Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1965, 146 pp., DM. 9,80.
Door haar grondige kennis van de Duitse romantiek werd Marianne Thalmann op
het spoor gebracht van een nogal onverwacht en verrassend thema: de ontdekking
van de stad, juister van de grootstad, door de romantische dichters. Slechts in de
internationale, geseculariseerde grootstad voelen dezen zich op hun plaats, vrije
individuen in de mensenmassa. De grootstad betekent voor hen een
bewustzijnsverruiming en -differentiatie, waardoor de werkelijke vragen, die een
nieuwe toegang tot het wezen van de dingen openen, kunnen en moeten gesteld
worden. De stadservaring van de vroegromantiek beschrijft de auteur met citaten
uit verhalen van Brentano, Tieck, Novalis en Hoffmann in een aantal hoofdstukken
over de door de verstedelijking vernieuwde begrippen: allereerst van de stad zelf,
verder van de straat, het huis, de tuin, ruimte en tijd, natuur. Het enige wat men dit
suggestieve boek kan verwijten is dat het een (té) grote vertrouwdheid met de
vroeg-romantische dichtkunst veronderstelt.
G. Bekaert

Streven. Jaargang 19

III

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aalst, Dr. P. van der, Christus Basileus bij Johannes Chrysostomus. - Dekker
& v.d. Vegt, Nijmegen, 1966, 87 pp., f 9,75.
Al tastend Hem vinden. De christen in een veranderende wereld. - Patmos,
Antwerpen, 1965, 190 pp., F. 225.
Altizer, Th. J.J., The Gospel of Christian Atheism. - Westminster Press,
Philadelphia PA, 1966, 157 pp., pocket $ 1.75, ing. $ 3.00.
Au coeur même de l'Eglise. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1966, 288 pp., F.
132.
Beljon, J.J., Bouwmeesters van morgen. - Wetenschappelijke uitg., Amsterdam,
1966, 223 pp.,
Berge, H.C. ten, Swartkrans. - Polak & v. Gennep, Amsterdam, 1966, 39 pp.,
f 3,90.
Blake, P., Le Corbusier. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 156 pp., 36 ill., f
2,90.
Bonn, G., Afrika, continent der toekomst. - Callenbach, Nijkerk, 1966, 230 pp.,
170 kleurill., f 22,50.
Bouwman, G., De waarheid zal u vrijmaken. - (aggiornamento), Gottmer,
Haarlem, 1966, 81 pp., f 7,90.
Brabander, G. den, Verzamelde gedichten. - Bezige Bij, Amsterdam, 1966,
252 pp., f 9,50.
Carrone, Mgr., Morale chrétienne et valeurs humaines. - Desclée, Doornik,
1966, 160 pp., BF. 100.
Chapel, P., Gegeven voor u. - (aggiornamento), Gottmer, Haarlem, 1966, 112
pp., f 9,90.
Charles, Topeka. - Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 61 pp., f 3,50.
Christian, P., Lob der Heiligen Gottes. - Verlag Ars Sacra, München, 1966, 32
pp., 16 ill.
Commissie v. postacademiale vorming, Het fascisme als Europees verschijnsel.
- v. Goor, Den Haag, 1966, 51 pp., f 2,25.
Daisne, J., Lago Maggiore. - Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 3e druk, 237
pp., f 7,90.
Deslandes, J., Histoire compárée du cinéma. I: 1826-1896. - Casterman,
Doornik, 1966, 330 pp., geïll.
Galli, M. von, en B. Moosbrugger, Das Konzil und seine Folgen. - Bucher,
Luzern, Frankfurt/M, 1966, 300 pp., 120 ill., ZwF/DM. 38.80, ös. 390.-.
Gedreven door één geest. - Patmos, Antwerpen, 1965, 255 pp., geb. F. 175.
Geeraerts, J., Het verhaal van Matsombo. - Manteau, Brussel, Den Haag, 1966,
141 pp. f 2,90.
Gestel, M.B. Van, Walter Hallstein. Bibliografie. - Dr. B. Van Gestel, St.
Janstraat, 13, Borgerhout, 1966, 52 pp., F. 40.
Godden, R., Een stukje van de hemel. (Salamander), Querido, Amsterdam,
1966, 232 pp., f 1,95.
Gooch, G.P., Frederik de Grote. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 480 pp., f
5,90.
Gottes reiche Gaben. - Ars Sacra, München, 1966, 196 pp., geb. DM. 10.80.
Greshoff, J., Wachten op Charon. - Nijgh & v. Ditmar, Den Haag, 1966, 76 pp.,
f 6.90.
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Haaren, Drs. J. van, Zijn er nog gelovigen op aarde? - Malmberg, Den Bosch,
1966, 76 pp., f 3,90.
Haazen, M., Middenstand: Kuituur en bedrijf. - Middenstandsinstituut,
Louizastraat 12, Antwerpen, 1966, 96 pp., F. 40.
Hesse, E. & Erharter, H., Liturgie der Gemeinde. - Herder, Freiburg, 1966, 184
pp., ing. DM. 12.80.
Jappe Alberts, Prof. Dr. W., Geschiedenis van Gelderland. - Nijhoff, Den Haag,
1966, 277 pp., f 25,-.
Jaspers, K., Leonardo en Nietzsche. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 153
pp., f 2,25.
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