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[Bespreking inhoud]
Vietnam, p. 3
De auteur pleit allereerst voor deskundigheid bij het vormen van oordelen over de
grote kwesties. In verband met het Vietnam-conflict analyseert hij de emotionele,
niet-rationele benadering van de feiten door beide partijen en de onmogelijkheid die
daaruit resulteert om tot een oplossing van het conflict te komen. Hij eindigt zijn
artikel met vier stellingen over het benaderen van conflicten, waarbij de voornaamste
is, dat niet primair gezocht moet worden naar de schuldvraag, maar naar de fouten
in het systeem. Niet achteruit, maar vooruit kijken levert een reële bijdrage.

Bisschoppensynode en medezeggenschap in de Kerk, p. 15
De bisschoppensynode, die eind september in Rome begonnen is, wekt bij de enen
hoge, bij de anderen slechts geringe verwachtingen. Is het een voortzetting van het
Concilie of slechts een Romeinse commissievergadering? Veel zal afhangen van de
vraag wat de bisschoppen die eraan deelnemen én de kerkelijke publieke opinie ervan
willen maken. Dit artikel wil in de synode een eerste stap zien naar een meer radicale
democratisering van de Kerk.

Marshall McLuhan en de media, p. 22
McLuhan is tot een modeverschijnsel geworden, hoewel hij zijn ideeën al vanaf 1961
verkondigt. De sterkste kant van zijn suggestieve gedachten is wel, dat hij aandacht
vestigt op de invloed van het medium als vorm, nog afgezien van de inhoud, de
boodschap.

Martial Raysse aan het woord, p. 29
Het is niet de eerste keer dat Martial Raysse in Streven aan bod komt. Bij gelegenheid
van een grote tentoonstelling in Amsterdam werd hij hier al voorgesteld door Paul
Mertz (december 1965) en Marc Callewaert schreef over hem naar aanleiding van
een expositie in Brussel (april 1967). Bij die laatste gelegenheid heeft Raysse enkele
dagen in België rondgelopen en, zoals altijd, heel veel gepraat. Enkele van zijn meest
markante uitlatingen over de kunst en de mens van vandaag hebben we opgetekend.

Interkerkelijke vredesweek 1967, p. 39
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Dit artikel behelst het thema van de interkerkelijke vredesweek, gezien tegen de
actualiteit van de onderhandelingen over het verdrag tegen verspreiding van
kernwapens en de komende tweede Wereldhandelsconferentie.

Het Arabisch-Israëlisch conflict, p. 43
Een jonge Arabische intellectueel heeft een aantal punten opgesteld die naar zijn
mening noodzakelijk in het oog gehouden moeten worden, wil men het
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standpunt van de Arabieren begrijpen. Het hoofdaccent in zijn betoog ligt op het feit,
dat de zionisten als kolonisten in Palestina zijn gekomen en geleidelijk aan heel
Palestina in bezit hebben genomen, met steun van de grootmachten en de UNO. In
de ogen van de Arabieren een groot onrecht.

De geperverteerde mens, p. 49
De studie van de geperverteerde mens (‘geperverteerd’ in de technische betekenis
van het woord) lijdt, zoals zovele andere menswetenschappen, nog vaak onder een
al te positief-wetenschappelijke approach, volgens welke alleen wat objectief meetbaar
is, wetenschappelijke waarde zou hebben. Binswanger heeft eens geschreven: ‘Jede
so objektivierende Psychologie sägt sich den Ast ab, auf dem sie sitzt’. Wie een te
vlugge theorievorming wil vermijden, voelt steeds meer behoefte aan een
exemplarisch onderzoek, waarvan de werkhypothese van Dr. De Batselier hier een
voorbeeld wil geven.

Doorbraak van de kleurentelevisie, p. 57
Vanuit Duitsland is de kleurentelevisie definitief in Europa gestart. Dat is een
aanleiding om nog eens even samen te vatten hoe deze technische topprestatie tot
stand is gekomen. De kleurentelevisie is bijzonder symptomatisch voor de
hedendaagse evolutie van wetenschap en techniek: vele problemen kunnen slechts
opgelost worden door een bewuste confrontatie en samenwerking van heel
gespecialiseerde vormen van wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Vijf herfstgedichten van Vasalis, p. 64
Vasalis heeft maar drie bundels gepubliceerd; ogenschijnlijk eenvoudige en
doorzichtige verzen. Wie ze langzaam en herhaaldelijk leest, weet dat hij te doen
heeft met een van de grootste dichteressen van ons taalgebied. Hij ontdekt sublieme
formuleringen, een directheid en openheid die op weg zijn naar een groeiende
bezonnenheid. Aan vijf herfstgedichten wordt zo'n geleidelijke ontwikkeling
toegelicht.

Mens en woord als mysterie bij Marguerite Duras, p. 71
De roman L'amante anglaise (1967) is de bewerking van een toneelstuk van
Marguerite Duras, Les viaducs de la Seine-et-Oise (1960). De esthetische motieven
die de auteur ertoe aangezet hebben het werk van 1960 te herschrijven, wijzen op
grondige twijfels over de mogelijkheden van het verhaal. L'amante anglaise biedt
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dan ook een gelegenheid om, weliswaar in het korte bestek van een artikel, de hele
romankunst van Duras in het onderzoek te betrekken.

Hongersnood in Dembidollo?, p. 78
Tijdens haar laatste reis, naar Ethiopië, is Schrijfster niet alleen getroffen door de
bevolkingstypen (zie haar tekeningen), maar ook door de problemen waarmee de
missionarissen te maken hebben. Daarvan getuigt dit artikel.
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Vietnam
Enkele opmerkingen over het benaderen van conflicten
H.W. Tromp
In het algemeen houdt de professionele wetenschapsbeoefenaar zich ver van het
beoordelen van actuele politieke gebeurtenissen, tenzij hij enige bekwaamheid heeft
verworven op bv. het gebied der scheikunde of de dermatologie. Hij heet dan
‘intellectueel’ en ondertekent ingezonden brieven, petities en andere uitingen van
maatschappelijke bewogenheid (positief) of onlustgevoelens (negatief) compleet met
behaalde titulatuur. Zo lijkt het soms dat wij omtrent Vietnam worden voorgelicht
door scheikundigen, en dat dermatologen hun verhelderend licht laten schijnen over
de verwikkelingen in het Midden-Oosten. Enige deskundigheid op het terrein waarom
het gaat lijkt zelfs niet gewenst. Sinologen bv. zeggen heel andere dingen over China
dan wat de publieke opinie wáár wil hebben1. Wat kenners van het Nabije Oosten te
vertellen hebben over de kwestie Israël staat lijnrecht tegenover wat de gemiddelde
krantenlezer vindt dat ‘wáár’ is2: maar hun mening wordt zelden gevraagd.
Nu moet deskundigheid worden bewezen, en op het gebied der sociale wetenschappen
is de kundigheid nog niet zover gevorderd, dat de beoefenaren ervan ongevraagd
hun licht durven te laten schijnen over actuele maatschappelijke problemen. Ze lijken
zelfs eerder geneigd hun studie-objecten te kiezen op een terrein waarvoor weinig
publieke belangstelling bestaat, en dat niet alleen omdat het geen leuk werken is als
iedereen over je schouders meekijkt en commentaar levert. Er zijn nog andere redenen.
Bv. dat de meeste thans bestaande methoden van onderzoek en verificatie, ontwikkeld
en getoetst zijn aan niet-actuele problemen. Ze zouden op zijn minst opnieuw geijkt
moeten worden voordat je er een actuele moeilijkheid mee te lijf kunt gaan. En wat
nog belangrijker is: wetenschap kun je eigenlijk alleen maar verwerven omtrent wat
al is geweest, of wat nog bestaat; er zijn geen methoden die toekomstige
ontwikkelingen met enige zekerheid kunnen voorspellen3. Je begeeft je dus op een
nogal

1
2

3

‘Chinese “agressie” is noch in het heden noch in het recente verleden aantoonbaar’. De
sinoloog Prof. Zürcher in ‘De Groene Amsterdammer’ van 19 augustus 1967.
Bv. het artikel van drs. L.C. Biegel in De Internationale Spectator, XXI, n. 12, d.d. 12 juni
1967: Zoeklicht op het Midden-Oosten.
Z.o. een interview met drs. Biegel, afgedrukt in het Pax Christi blad Wereldvrede, september
1967.
Wie voorspelt de toekomst van de futurologie? Cfr. Daedalus, zomer 1967: Toward the year
2000: work in progress.
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glibberig pad, als je het vizier richt op het heden in relatie tot de toekomst, in plaats
van op het heden in het perspectief van het verleden. Je kunt prognoses maken of
aanwijzingen geven die er volmaakt naast zijn, en daarmee zou je alle gezag dat de
sociale wetenschap langzamerhand heeft verworven, weer te grabbel kunnen gooien.
In de derde plaats tenslotte bestaat er nog het oude probleem van de
‘waardevrijheid’ van wetenschap en wetenschapsbeoefenaar. Mag de
wetenschapsbeoefenaar de waarde-oordelen waarvanuit het handelen bepaald wordt
zonder meer accepteren, of moet hij die ook in zijn onderzoek betrekken? Mag hij
zoeken naar, en wijzen op, inconsistenties in waardepatronen (‘de staatsgreep in
Griekenland ter verzekering van de democratie’) en de onzin ervan in het licht stellen?
Het is naar mijn mening niet de eerste opdracht voor de socioloog om nieuwe
waardepatronen te ontwerpen, ze als dwingend voor te schrijven en zich met have
en goed te committeren. Het is éérst zijn taak na te gaan in hoeverre waardepatronen
consistent zijn, of mensen geen dingen najagen die onverenigbaar zijn; en te
onderzoeken welke waarden onverenigbaar zijn.
Nu kan er getwist worden over de vraag in hoeverre de beoefenaren van sociale
wetenschappen hun licht niet teveel onder de korenmaat steken en of ze niet tot meer
in staat zijn dan ze op het ogenblik zelfs maar proberen. Van Dam c.s. hebben het
gezag van de sociologie een grote dienst bewezen met hun
bliksem-verkiezingsonderzoekjes. In wetenschappelijk opzicht weinig nieuws, behalve
waar het de snelheid betrof; maar voor de niet-sociologen moet het zoiets als een
openbaring zijn geweest. Wég waren plotseling de koffiedik-kijkers, die voor grote
borden vol verwarrende cijfers glasheldere verklaringen ten beste gaven waarvan
niemand de waarheid kon nagaan; wég waren de partijcommentatoren die allemaal
altijd winst voor hun partij uit de uitslagen wisten te lezen. We wisten nu direct, hoe
Nederland had gestemd; we wisten welke verschuivingen hadden plaatsgevonden,
in welke richting; welke leeftijdsgroepen hun opinie het meest gewijzigd hadden,
enz..
Maar zoiets blijft een uitzondering - al geef ik graag toe, dat op verkiezingsgebied
nu vrijwel alles verder overhoop is gehaald door sociologen en politicologen van
verschillende universiteiten4. Het gebied is afgebakend, de methodes zijn bekend en
worden steeds meer verfijnd. Waar het om gaat is dat er belangrijke andere gebieden
niet braak mogen blijven liggen.

De oorlog in Zuid-Oost-Azië
De oorlog in Zuid-Oost-Azië lijkt, zoals zoveel recente, maatschappelijk-relevante
problemen, uit de politieke discussie geheven5. Het wordt langzamerhand een
speelterrein voor de Vietnamdeskundigen: een klein, select gezelschap van
4
5

Cfr. A. Hoogerwerf: De Nederlandse kiezers en het partijbestel. In Acta Politica, jrg. II, afl.
4.
Het kamerdebat had met een zinnige discussie weinig te maken. Intern-politieke overwegingen
domineerden. Men had ook over de kolen-prijzen kunnen praten; de stemverhouding zou
dezelfde zijn geweest, zo lijkt het. Cfr. het artikel van drs. J.B. Th. ter Veer in het Pax Christi
blad Wereldvrede, september 1967.
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lieden die samen alles weten over Vietnam en diepgaand van mening verschillen
over de evaluatie van die kennis. Men vindt er militairen naast studenten van het
seminarium voor Zuid-Oost-Azië van de Universiteit van Amsterdam; men treft er
hoogleraren in de filosofie (Delfgaauw) aan contra infanterie-generaals b.d. (Koning);
een enkele verdwaald lijkende polemoloog (Everts), een hoogleraar in de ethiek (de
Graaf), de directeur van het Defensiestudiecentrum (Broekmeijer), naast journalisten
(Huizinga) en politieke commentatoren (de Jong, ten Cate). Ik noem maar wat, de
lijst is niet uitputtend. Opvallend is het ontbreken van de sociologen,
sociaal-psychologen of politicologen, om van een psychiater nog maar te zwijgen
(daarover later). Ik ken er géén die iets in het openbaar over Vietnam te berde heeft
gebracht (mijn collega Everts, die als polemoloog te boek staat is evenals zijn
leermeester Röling jurist van professie). Het doet denken aan de samenstelling van
de commissie Enschedé ter bestudering van de gebeurtenissen in Amsterdam:
achtenswaardige lieden, allemaal. Hoogleraren in het recht, oud-vakbondsbestuurders
- géén socioloog. Het roept herinneringen op aan de samenstelling van de commissie
Warren, die rond 88 delen vulde over achtergronden van de moord op Kennedy: in
die commissie evenmin een ‘maatschappijdeskundige’ qua opleiding6.
Het kan ook anders.
Het ‘Foreign Relations Committee’ van de Amerikaanse Senaat (voorzitter: William
Fullbright) heeft ‘hearings’ gehouden over de Vietnampolitiek van de regering, alsook
over de Amerikaanse Chinapolitiek. Deze commissie legde het oor te luisteren bij
sinologen, en schroomde zelfs niet een (wereldberoemd) psycholoog en psychiater
uit te nodigen vanuit zijn professionele kennis van menselijk gedrag de consequenties
van de Amerikaanse Chinapolitiek te beoordelen. ‘De Groene Amsterdammer’ heeft
Jerome Frank's verklaring later in haar geheel gepubliceerd. Hieruit enkele uitvoerige
citaten:
‘Wanneer nu volken een conflict met elkaar hebben, nemen hun
voorstellingen van elkaar steeds dezelfde trekken aan. Elke partij ziet
zichzelf als vreedzaam, en de ander als agressief. Deze laatste zienswijze
zal dikwijls aanleiding geven tot een “profetie die zichzelf vervult”.
Daarmee is het verschijnsel bedoeld, dat iemands verwachtingen hem er
soms toe brengen, dingen te doen die zijn verwachtingen in vervulling
doen gaan. (....) Het klassieke voorbeeld van de zichzelf vervullende
profetie in de internationale betrekkingen is de bewapeningswedloop. (....).
Staan naties eenmaal op voet van oorlog, dan zien zij bepaalde handelingen
als slecht, wanneer ze door de vijand, en als moreel onaanvechtbaar,
wanneer ze door henzelf worden begaan. (....) De communistische leiders
in Vietnam straffen de Amerikanen, omdat zij “de wreedste en meest
barbaarse middelen aanwenden om de bevolking uit te roeien”; daarmee
bedoelen ze de vernietigingswapens, de chemische verwoesting van de
oogst en de napalmbommen,
6

Even merkwaardig als een commissie van waterbouwkundige ingenieurs om de oorzaak van
een pestepidemie op te sporen.
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die mogelijk gemaakt werden door onze superieure techniek. Naar onze
mening gaan wij tot deze maatregelen slechts met tegenzin en
noodgedwongen over. Zo kunnen wij onszelf blijven zien als een menselijk
volk, niet gespeend van meegevoel. Helaas plegen handelingen naar hun
effect, en niet naar hun motieven beoordeeld te worden, zodat de rest van
de wereld minder clement oordeelt. (....) Hun kritische reacties roepen in
ons een gevoel wakker van beledigde onschuld en dat versterkt weer ons
besef, dat dit optreden een noodzakelijk middel is voor een rechtvaardig
doel. (....)
Voor de oorlog in Vietnam zijn aan beide zijden psychologische facetten
van groot belang geworden. (....) Wij zien achter de strijd om terreinwinst
psychologische twistvragen als: of onze wil of die van China de sterkste
is, of andere volken op onze toezeggingen kunnen vertrouwen en vooral:
wiens wereldbeschouwing tenslotte de heersende zal zijn. (....) Zo heeft de
oorlog in Vietnam een ideologisch karakter gekregen dat doet denken aan
de kruistochten van vroeger eeuwen, en dit heeft rampzalige gevolgen.
Mensen die voor hun idealen vechten, kunnen zoal ooit dan toch zelden
door bestraffing tot overgave worden gedwongen. (....) Of bestraffing de
eigenlijke instelling van een kind verandert, dat hangt in hoofdzaak
daarvan af, of het (kind) meent dat het straf verdiend heeft. (....) Volken
in oorlog, voor zover men hen met kinderen kan vergelijken, komen
nauwkeurig overeen met degenen die bestraffing voor onrechtvaardig
houden. Daar ze zichzelf als rechtschapen beschouwen wordt een
bestraffing door hun vijanden, in plaats van berouwvol aanvaard, bitter
kwalijk genomen.
In een tegenstelling tot oorlogen die om een tastbare buit worden gevoerd,
hebben ideologische oorlogen geen natuurlijk einde. (....) Tegenwoordig
met wapens van onbeperkte vernietigingskracht, die in hun schuilplaatsen
op de loer liggen, dreigen zulke oorlogen zo lang gerekt te worden tot ze
de hele beschaving vernietigen.
Van een psychologisch standpunt uit gezien, bestaat de centrale taak op
lange termijn daarin, dat wij leren andere volken met hun eigen maatstaven
te meten en met hen om te gaan.(....) Een urgente, directe taak is het, tussen
het continentale China en de Verenigde Staten bruggen te bouwen. (....)
Het vereist een grote moed... De eigen partij van de bruggenbouwer is
geneigd hem van illoyaliteit te betichten, terwijl de tegenpartij misschien
zal proberen, van zijn goede wil gebruik te maken om hem te misleiden of
om achter zijn geheimen te komen. De eerste stap, en psychologisch
waarschijnlijk de moeilijkste, zou voor de Verenigde Staten moeten zijn,
de eigen voorstelling van China te controleren. Wij weten, dat de Chinezen
onze bedoelingen verkeerd beoordelen. Kunnen wij er zeker van zijn, dat
wij de hunne niet ten dele verkeerd zien?...’.
(Geciteerd naar de vertaling gepubliceerd in ‘De Groene Amsterdammer’ van 3
december 1966, p. 5)7.
7

Zie voor een uitvoeriger studie hierover: Ralph K. White, Misperception and the Vietnam
War, in The Journal of Social Issues, vol. XXII, 3 (1966).
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Hoe zal de oorlog in Zuid-Oost-Azië aflopen?
Frank geeft een duidelijk antwoord (‘Zulke oorlogen dreigen zolang gerekt te
worden tot ze de hele beschaving vernietigen’). U Thant heeft al maanden geleden
beweerd dat Vietnam het eerste stadium is van een derde wereldoorlog. Zelfs van
president Johnson deed het bizarre verhaal de ronde, dat hij het niet onwaarschijnlijk
acht als ‘de man die de derde wereldoorlog ontketende’ de geschiedenis in te gaan.
Is er dan geen ‘self-defeating prophecy’, een profetie die zichzelf onwaar maakt? Is
juist het inzicht in de waarschijnlijkheid van een derde wereldoorlog niet toereikend
om maatregelen tot voorkoming ervan te nemen?
Frank heeft duidelijk gewezen op de krachten die werken tégen beëindiging van het
conflict. Dat zijn geen bewuste, beredeneerde argumenten. Het heeft meer te maken
met houdingen, meningen, opvattingen (‘attitudes’), dan met feiten.
Herman Kahn meent echter dat bij elke escalatie ook de tegendruk groter wordt:
wie hoger de ladder opgaat, neemt ook steeds hogere risico's, en op de duur zal het
escalatieproces tot stilstand moeten komen omdat de risico's niet meer opwegen tegen
de ‘winst’ van beslechten van het conflict, ten gunste van de meestbiedende partij.
Een psycholoog (Osgood) heeft juist hierop kritiek geleverd. Kahns redenering dat
elke vergroting van het conflict ook een vergroting van de tegendruk oproept, is een
psychologische hypothese - aldus Osgood - en de psychologie geeft Kahn dan weinig
grond om op te staan. Want Kahns redenering houdt in, dat mensen óók in
stress-situaties, óók in crisisperioden, rationeel blijven handelen. Er is géén bewijs
voor die veronderstelling.
Je kunt er nog aan toevoegen dat het zelfs allerminst zeker is dat mensen in normále
situaties rationeel handelen8.
In alle discussies tussen deskundigen wordt, zeker in Nederland, te weinig aandacht
besteed aan de factoren die niet direct met rationeel en bewust handelen hebben te
maken, maar die in hoge mate gedragsbepalend kunnen zijn. Steeds wordt
gesuggereerd, dat ‘de feiten voor zichzelf spreken’, en dat hoogstens van mening
verschild wordt omdat bepaalde feiten betwist of verschillend geëvalueerd worden.
Feiten spreken niet. Het zijn mensen die feiten laten spreken. Buiksprekers laten hun
pop zeggen wat zij willen dat hij zegt. Het verschil tussen de buiksprekers is
beslissend9.

Een prognose over de ontwikkeling in Vietnam
Er is weinig ruimte nodig voor speculaties inzake de verdere ontwikkeling in Vietnam.
Er zijn globaal genomen drie mogelijkheden (drempels), als het proces niet kwalitatief
verandert:

8
9

Vgl. Prof. Dr. N.H. Frijda's aanvaardingsrede: Kunnen mensen denken?, Amsterdam, 1965.
(Antwoord: ‘Ja, een beetje’).
Vgl. het uitstekende artikel Vietnam en de objectiviteit, van jhr. drs. G. van Benthem van
den Bergh, in Oost-West, 6e jaargang, n. 7, september 1967.
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1. Een invasie van Noord-Vietnam;
2. de inzet van een kernwapen; (eerst één, later meer).
3. uitbreiding van de landoorlog tot op het vaste land van China. (De oorlog is in
feite al uitgebreid tot Noord-Vietnam en Laos, terwijl in Thailand guerillas
opereren).

Daartussen liggen nog diverse treden, zoals: het bezetten van de gedemilitariseerde
zone in Noord-Vietnam; het wegbombarderen van de voornaamste steden in
Noord-Vietnam; het beproeven van een kernwapen ondergronds in een ontvolkt
gebied in Zuid-Vietnam; het officieel, en niet bij toeval, aanvallen van doelen in
China. Ook kan de oorlog nog officieel worden uitgebreid tot Thailand, Laos10 en
Cambodja, door de acties die daar nu regelmatig worden ondernomen meer
bekendheid te geven en ze duidelijk te relateren aan wat er in Vietnam gebeurt.
De escalatie van Amerikaanse zijde kan worden beantwoord op elk niveau. Dat
is een gegeven dat niet uit het oog mag worden verloren. Of het zal gebeuren is een
punt voor discussie; Rusk heeft verklaard dat iedereen die hem twee jaar geleden
had voorspeld dat de Amerikanen met Vietnam zouden kunnen doen wat ze inderdaad
in die twee jaar hebben gedaan, zonder dat de Chinezen of de Russen ingrepen,
destijds voor gek verklaard zou zijn. Je weet m.a.w. niet precies waar de tegenpartij
de rode streep heeft getrokken.
De totale Amerikaanse oorlogsinspanning heeft tot nu toe niet tot enige verbetering
in de situatie geleid. Dat wil zeggen, dat de komst van 460.000 man, naast vloot en
luchtmacht, niets heeft uitgehaald of iets van de doelstellingen die oorspronkelijk
werden opgegeven, heeft gerealiseerd.
Westmorelands recente verzoek om méér troepen, de sombere berichten omtrent
de oorlogvoering in Vietnam zelf, de cijfers omtrent recrutering van Vietcongleden
en desertie uit het regeringsleger, de gegevens die uit officiële Amerikaanse bron
bekend worden over mislukte pacificatiepogingen en vooral over de omvang van
land en bevolking dat effectief onder controle is gebracht, wijzen dat uit. De
tegenpartij ís in staat gebleken met elke escalatie mee te gaan. De Vietcong heeft
volgens Amerikaanse bronnen enorme verliezen geleden, maar dezelfde Amerikaanse
bronnen geven aan dat de Vietcong sterker is dan ooit. De Amerikaanse
bombardementen op Noordvietnam, bedoeld om infiltratie te stoppen, hebben niet
kunnen voorkomen dat Amerikaanse bronnen een vermenigvuldiging van toevoer
uit Noord- naar Zuidvietnam constateren, én, direct na het begin van de
bombardementen11, een regelmatig binnentrekken van geregelde Noordvietnamese
legereenheden. Daarbij moet nog worden vermeld, dat nog steeds géén Chinese
troepen en dat al evenmin Russische eenheden aan het front zijn gesignaleerd.

10

11

De Internationale Herald Tribune, opvolger van mede de New York Times voor Europa,
berichtte bv. op 14 augustus j.l. dat de Verenigde Staten al drie jaar lang delen van Laos
bombarderen. ‘Op verzoek van de regering’.
In februari 1965 begonnen de bombardementen op Noord-Vietnam. Half april 1965 verklaarde
McNamara dat ‘within the last month’ geregelde Noord-Vietnamese eenheden in
Zuid-Vietnam waren binnengetrokken.
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Verdere speculatieve beschouwingen zijn overbodig. Men leze Kahns escalatieladder.
Tot nu toe is het escalatieproces geleidelijk verlopen: het strekt zich uit over ongeveer
tien jaar. De mogelijkheid van een plotselinge explosie moet echter onder ogen
worden gezien. De laatste treden zouden in een ‘rush’ kunnen worden afgelegd. (Het
escalatieproces naar de Tweede Wereldoorlog begon in 1934. Het duurde zes jaar
voor de eerste oorlogshandeling plaatsvond. Daarna verliep de escalatie tot
wereldoorlog steeds sneller).

De discussie over Vietnam
Er zijn verschillende prioriteiten waarover de discussie gaat. Belangrijk voor deze
beschouwing zijn er tenminste drie:
(1) de militair-strategische benadering, (2) de internationaal-politieke en (3) de
ethisch-ideologische.
(1) Voor de militair zijn van primair belang de onmiddellijke militaire problemen
waarmee hij te maken heeft. Hij zal zich niet in eerste instantie opwinden over ethische
implicaties of politieke consequenties van een bepaalde militaire actie. Die zijn voor
hem van ondergeschikte betekenis. Je kunt het een beroepsdeformatie noemen.
(2) De politicus zal steeds rekening dienen te houden met binnenlandse en
buitenlandse complicaties van alles wat er in Vietnam gebeurt. Hij zal proberen die
gevolgen te voorzien, en het is zijn beroep die gevolgen tegen elkaar af te wegen.
Fullbright en Robert Kennedy bv. beoordelen de interne en externe gevolgen kennelijk
anders dan Johnson.
(3) Een ethisch-ideologische benadering staat in feite op de achtergrond bij militaire
en politieke overwegingen. Het militaire apparaat is opgebouwd vanuit
ethisch-ideologische overwegingen, vanuit waarde-oordelen, vanuit een bepaalde
wereldbeschouwing, een wereldbeschouwing die ook ten grondslag ligt aan de richting
van de buitenlandse politiek (maar niet altijd consistent blijkt met de binnenlandse,
zoals nu bv. ten aanzien van Amerika blijkt). Moeilijkheden treden op wanneer de
oorspronkelijke opvattingen - hier gemakshalve ethisch-ideologisch genoemd gewijzigd worden, of op zijn minst tot verschillende interpretaties aanleiding geven.
Begrippen als ‘democratie’, ‘pacifisme’ zijn eigenlijk zinledig geworden omdat ze
in teveel betekenissen worden gehanteerd: hun meerzinnigheid leidt tot zinloosheid.
Eén opvatting van democratie rechtvaardigt het ingrijpen in Vietnam; een andere
opvatting verklaart zo'n ingrijpen er falikant mee in strijd. Het behoud van de vrede
eist afstraffing van agressie, zo luidt één redenering; de vrede wordt het meest
bedreigd door unilateraal optreden zoals in Vietnam, is de pendant daarvan. Beide
overtuigingen noemen zich pacifistisch.
De discussie wordt daarmee tegelijk onoverzichtelijk, verward en onzindelijk. Een
redelijk vergelijk lijkt alleen daarom al niet mogelijk omdat de discussianten eikaars
prioriteitenvolgorde niet accepteren. Voor wie de Amerikaanse stel-

Streven. Jaargang 21

10
ling ‘Agression from the North’ als axiomatisch gegeven aanvaardt, heeft discussie
bovendien geen enkele zin - en de meeste discussies worden nu juist aangebonden
op punten die voor een of meer van de partijen tot politieke dogmata zijn verhard.
Daarom is de woordenstrijd soms onaangenaam fel. De discussie gaat niet om een
onbevooroordeelde interpretatie van feitelijke gegevens, of over het beoordelen van
de betrouwbaarheid van de gegevens. Bij de meeste discussianten lijkt de interpretatie
al vast te staan voordat de gegevens beschikbaar zijn. Onwelgevallige gegevens
worden vervolgens terzijde gelegd, als onbetrouwbaar gebrandmerkt, als zijnde van
weinig gewicht niet in de beschouwing betrokken, of beantwoord met argumenten
op andere punten (‘denk eens aan München!’). Zo dreigen Vietnamdeskundigen al
vrij snel tot apologeten te worden van een onfeilbaar geloof, die met scholastieke
vaardigheid dogmata hanteren en uit zijn op het winnen van proselieten. In plaats
van een open discussie treedt de inquisitoire ondervraging, in stede van tot elkaar
richt men zich tot het grote publiek (‘kijk eens wat voor onzin hij nou uitslaat’). Het
‘argumentum ad hominem’ wordt driftig gehanteerd en het eindpunt is geen communis
opinio, of zelfs maar begrip voor elkaars fundamentele overtuigingen, maar, gelijk
in de middeleeuwen, verkettering of bekering.

De tegenstelling in ‘houdingen’
Mensen blijken ontoegankelijk voor redelijke argumenten, wensen bepaalde feiten
niet te accepteren, of verwringen feiten tot ze met hun opvattingen overeen stemmen.
Dat alles zal met name in het oog lopen in landen die een of andere vorm van
democratie hebben bereikt: in ieder geval zo'n vorm, dat er een open discussie
mogelijk is.
Het lijkt duidelijk, dat mensen met feiten, argumenten en bewijzen iets doen, dat niet
direct te maken heeft met rationaliteit. Ze verwringen de werkelijkheid tot die is
aangepast aan het geheel van opvattingen, houdingen en meningen dat het unieke
produkt is van een unieke levenservaring. Dat is geen rationeel proces; het gebeurt
meestal ook niet bewust. Er zijn verschillende factoren die het functioneren van een
dergelijk proces verklaren. Mensen verdedigen zich tegen psychische bedreigingen
van hun persoonlijkheid. Zij verzetten zich niet alleen tegen fysieke dwang, maar
misschien nog meer tegen veranderingen van mening. Fysieke dwang kan worden
gerationaliseerd; je kunt je bewust neerleggen bij een situatie die je boven het hoofd
is gegroeid. Maar verandering van meningen kan vaak zo ingrijpend zijn dat iemands
wereldbeeld letterlijk ‘ineenstort’.
Wie bv. zijn opvattingen over communisme ingrijpend wijzigt, zal dan ook zijn
houding moeten wijzigen tegenover kerk en samenleving, tegenover economisch
bestel en zijn eigen werkgever, tegenover China, Rusland en Vietnam. Dat is niet
leuk. Bovendien zitten er directe maatschappelijke consequenties aan vast. Mensen
maken deel uit van groepen; hun leven voltrekt zich in groepsverband.
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Ze leven sociaal; kluizenaars bestaan om die regel te bewijzen. Wijziging van
opvattingen en meningen heeft directe consequenties voor de participatie in groepen.
Je hoort er plotseling niet meer bij; je zult moeten overlopen naar andere groepen.
Als de verandering groot is, kom je terecht bij juist die groepen die tot het moment
van de bekering - want dat is het - niet erg hooggeacht werden. Een goed voorbeeld
is misschien de verhouding van een beroepsmilitair tot een politieke partij als de
CPN of de PSP, of zelfs de PvdA. Het openlijk accepteren van zelfs maar een deel
van de beweringen en opvattingen uit die groepen zou een directe verwijdering
betekenen van wat in een van de belangrijkste referentiegroepen voor de
beroepsmilitair, nl. het leger, als normaal wordt beschouwd. Totale acceptatie van
standpunten die met die van de krijgsmacht in het algemeen in strijd worden geacht,
moet leiden tot ontslagname. Die consequentie heeft een aantal beroepsofficieren
destijds getrokken toen hun kerk (een andere, voor hen belangrijker referentiegroep)
in een rapport over de kernwapens uitspraken voorlegde die in het leger niet werden
geaccepteerd.
Er bestaan m.a.w. ‘egodefensieve mechanismen’ die weinig met een rationele
verwerking van feiten te maken hebben maar veel met een bescherming van de
persoonlijkheidsstructuur en de integratie van het individu in zijn directe omgeving.
Dat ondergraaft alle getheoretiseer over de volmaaktheid van de democratie die
we thans hebben bereikt. Democratie betekent niet: het langs elkaar heen schreeuwen
van meningen, wat nu meestal schijnt te gebeuren. Het is een vóórwaarde voor
democratie, dat partijen hun mond mogen opendoen; maar het is niet méér dan een
voorwaarde. Een ander criterium voor democratische meningsvorming is, dat die
mening ook inderdaad gevormd kan worden op basis van de overwegingen, feiten
en gegevens die ter beschikking worden gesteld. Er zijn weinig gegevens voorhanden
waaruit blijkt dat iets dergelijks gebeurt, bv. in een ‘democratische’ staat als
Nederland. Dat geldt met name voor het parlement: hoe gestemd wordt ligt al vast
voordat de debatten zijn begonnen, en er is geen partij, zelfs niet één lid van een
fractie, die door de beschouwingen van andersdenkenden ooit tot een andere visie
wordt gebracht. Nu is dat óók het resultaat van een historisch groeiproces, en er zijn
nog andere invloeden aanwijsbaar dan die welke boven zijn genoemd. Maar een fraai
voorbeeld biedt het schouwspel niet. De vorming van democraten zal er op lager
niveau niet door worden bevorderd, vrees ik. De nieuwste vorm van democratische
meningsvorming, de teach-in, biedt hetzelfde beeld: degenen die elkaar daar het
leven zuur maken, komen allerminst met gewijzigde opvattingen thuis. Eerder verlaten
ze fier de zaal, gesterkt in de overtuiging het bij het rechte eind te hebben.
Wie dus op zoek is naar een verklaring voor het alsmaar verdergaan van de
oorlogvoering in Vietnam, en wie zich afvraagt waarom Nederland zoveel lieden
telt die elkaar op dat punt ook zo bitter bestrijden, kan in de sociaal-psychologische
benadering misschien wat grond onder de voeten krijgen.
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Mensen laten blijkbaar hun gedrag maar voor een zeer beperkt deel bepalen door
hun verstand. Er zijn andere, en waarschijnlijk veel zwaarder wegende factoren die
meningsvorming en gedrag bepalen.

Tot slot:
Vier stellingen over het benaderen van conflicten
1. De wijze waarop doorgaans conflicten worden benaderd is niét-rationeel,
niét-pragmatisch, niét-neutraal en niet gericht op het oplossen van het conflict. Die
benadering is eerder emotioneel dan rationeel, veeleer gebaseerd op vermoedens en
wishful thinking dan op feitenkennis en lijkt vooral bepaald door
sociaal-psychologische factoren. De ‘manicheïstische’ wereldbeschouwing speelt
daarbij een grote rol: de wereld wordt gezien als het slagveld voor de strijd tussen
goed en kwaad, en men kiest partij - uiteraard voor wat men de verpersoonlijking
van ‘het goede’ acht12.
De benadering van conflicten zou echter vóór alles gericht moeten zijn op het
‘afremmen’ en beëindigen van het conflict. (Voor het beslechten van een burenruzie
is geen burgeroorlog nodig, maar dat wórdt het, wanneer politie en buurt partij kiest.
De politie grijpt echter in zonder in eerste instantie de schuldvraag op te lossen - dat
kan later, bij de rechter). In de internationale politiek prevaleert echter de schuldvraag,
waarmee een polarisatie van standpunten in de hand wordt gewerkt.
2. Een dergelijke benadering verdient om tenminste twee redenen de voorkeur. De
eerste reden is een diagnostische. De diagnose van het internationale systeem
impliceert, dat internationaal-politieke conflicten niet in eerste instantie voortspruiten
uit de perverse aberraties van willekeurige machtswellustelingen, maar uit de aard
van het systeem van unilaterale defensie. Conflicten horen bij het systeem. Ze zijn
endemisch. Dat Hitler, Alexander, Napoleon en Johnson de rol kunnen spelen die
de geschiedenis hen toekent, heeft wel wat te maken met hun individuele
persoonlijkheidsstructuur (en met de wijze van geschiedschrijving), maar wordt in
eerste instantie mogelijk gemaakt door het systeem. Zij zijn kapstokken waaraan de
geschiedschrijving zich ophangt.
Dat is een diagnose van het ontstaan van conflicten die afwijkt van wat de ‘publieke
opinie’ (die soms associaties oproept aan ‘das gesunde Volksempfinden’) voor juist
houdt.
Een vergelijking moge dienen om de systeemaspecten te verhelderen. Dagelijks
sterven acht tot tien mensen in Nederland tengevolge van verkeersongelukken. Die
ongelukken zijn in eerste instantie te wijten aan het verkeerssysteem. Dat sommige
mensen een persoonlijkheidsstructuur hebben die hen tot een gevaar op de weg maakt,
of dat ze slechte ogen hebben, zijn factoren waarop men zich blind staart. Men
veronderstelt dat het verkeer zoveel veiliger zou zijn als alle
12

Cf. Karl Deutsch: Changing Images of International Conflict, in The Journal of Social Issues,
vol. XXIII, n. 1, jan. 1967.
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chauffeurs behalve een vaardigheidsproef ook een psychologische en een medische
keuring zouden moeten ondergaan. Het is niet onmogelijk dat het aantal ongelukken
(rebus sic stantibus) dan wat zou verminderen. Beoordelingsfouten - bv. bij
inhaalmanoeuvres op onoverzichtelijke punten - zouden daarmee niet worden
uitgesloten: ongelukken zouden blijven voorkomen. Bij de generale preventie dient
het accent niét primair te liggen op de uitsluiting van een individuele brokkenmaker,
maar op verbetering van het systeem.
3. De tweede reden om bij conflicten alle energie en aandacht in eerste instantie te
richten op het afremmen van het conflict en niet op de schuldvraag is een empirische.
Het is feitelijk onmogelijk op het moment van het uitbreken van een conflict de
schuldvraag op te lossen. Die schuldvraag wordt desondanks beantwoord en dat
antwoord wordt in aanzienlijke mate bepaald door de behoeften van de individuele
persoonlijkheidsstructuur, door de referentiegroepen waarvan men deel uitmaakt, en
door het bestaande ‘wereldbeeld’. Feitenkennis speelt nauwelijks een rol:
communistenvreters van professie hadden dan ook al op de eerste dag een verklaring
voor de oorlog in het Midden-Oosten paraat: de USSR poogde wederom zijn macht
uit te breiden. Men leze bv. Elsevier, de militaire medewerker. Maar er zijn in feite
te weinig stukken voor een bewijsvoering. Oordelen over recente politieke
ontwikkeling en conflicten wordt pas mogelijk, als alle archieven voor iedereen
toegankelijk zijn. Dat is te laat voor een positiebepaling ten tijde van het conflict13.
Studies over vrij recente conflicten, die nu zijn verschenen en die al enigszins
gebaseerd zijn op de grotere toegang tot archieven die historici pas krijgen als het
conflict politiek niet meer relevant is, wijzen vaak in richtingen die men ten tijde
van het conflict niet waar wilde hebben. Zo bleek onlangs dat Nederland tijdens de
Eerste Wereldoorlog overwegend pro-Duits is geweest. De schuldvraag is inzake
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog eigenlijk niet op te lossen (helemaal een
systeemkwestie?); Duitsland alléén ervoor verantwoordelijk te stellen is onzin. Ook
de tien jaar na dato verschenen studies over de Suezcrisis van 1956 wijzen allemaal
in de richting van een samenzwering met voorbedachten rade op initiatief van
Frankrijk tussen Israël, Engeland en Frankrijk - wat ook niemand destijds wilde
geloven.
Daarbij nog twee kanttekeningen. Een oordeel over de schuldvraag hangt óók af van
de maatstaven die men hanteert. Over die maatstaven bestaat geen overeenstemming.
Het getuigt van een ideologisch of cultureel imperialisme, als een staat of een groep
van staten (een cultuur) haar eigen maatstaven bepalend acht voor de rest van de
wereld.
De tweede: Elk oordeel heeft min of meer ethische trekken. Een oordeel is

13

Het zal wel een moeilijk te verteren stelling zijn. Gebrek aan feitenkennis: ook Galtung, met
instemming geciteerd door de NRC in een Vietnam-hoofdartikel van 21 augustus heeft daar
op gewezen. De invloed der Manicheeërs op het christendom en de westerse cultuur moet
niet worden onderschat.
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echter alleen ethisch, wanneer het die betiteling waar kan maken. Een oordeel dat
consistent is met de heersende opvattingen van wat juist is, voldoet niet geheel aan
die eis. Het oordeel moet ook gebaseerd zijn op de feiten: op álle feiten. De graad
van ethiek in een oordeel hangt af van de mate waarin het gebaseerd is op de feiten.
Waarschijnlijk schakelt dat het ethisch oordelen over het ontstaan van recente politieke
conflicten uit. Maar van kerken en vertegenwoordigers van kerken wordt keer op
keer verwacht dat ze als ethici zich uitspreken over actuele problemen. Ik kan het
niet toejuichen. Het ‘geestelijk leidinggeven’ - een vak waartoe overigens steeds
minder zich geroepen voelen - zou wat meer rekening moeten houden met de
beperkingen die er door de harde werkelijkheid aan worden gesteld. De relativerende,
zoekende middenpositie tussen het diplomatiek zwijgen (Pius XII over de Joden) en
het dogmatisch proclameren (zoals het Synodale rapport over de kernwapens werd
geïnterpreteerd, maar niet werd bedoeld) is geen historische verworvenheid van (b.v.)
de R.K. Kerk. Men vraagt van oudsher niet om bezinning en voorbehoud, maar om
aanvaarding, vertrouwen en berusting.
4. Alle bovenstaande opmerkingen zijn onverkort van toepassing op Vietnam. De
discussie gaat in Nederland niet over het ‘afremmen van het conflict’ noch over het
voorkomen van verdere escalatie. De discussie gaat primair over de schuldvraag, en
over de rechtvaardiging. ‘Onvoorwaardelijke stopzetting van bombardementen’
wordt door de voor- en tegenstanders gezien als een concessie van de Amerikanen,
en een inpliciete erkenning daarmee van hun ongelijk - en niet als een noodzakelijke
stap op weg naar beëindiging van de geweldfase van het conflict. Alle staten hebben
in alle conflicten altijd gelijk; zij hebben ‘hun’ recht aan hun zijde en zij betwijfelen
niet dat ook van Boven goedkeurend op hun handelingen wordt neergezien. Wie zich
blindstaart op de schuldvraag, handelt in de eerste plaats irrationeel en in de tweede
plaats onverantwoordelijk. Het gaat erom het conflict te beëindigen en dat zal
waarschijnlijk niet lukken als alle stappen, verklaringen en acties in eerste instantie
worden gerelateerd aan de schuldvraag. Die vraag is belangrijk, maar zij kan pas
worden beantwoord als de escalatie van het conflict tot staan is gebracht. Dat is in
het belang van alle betrokkenen - en er is niemand die er niet meer bij betrokken is.
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Bisschoppensynode en medezeggenschap in de Kerk
Jan Kerkhofs S.J.
Van de bisschoppensynode, die eind september begonnen is, werd tot nog toe door
de meeste gelovigen, ook priesters en religieuzen, niet veel méér verwacht dan van
een gewone Romeinse commissievergadering. En toch kan zij in zeker opzicht even
belangrijk zijn als het Concilie. Volgens de enen moet zij laten zien of er op de vraag
of ‘Rome bekeerd’ is1, nu een positief of een negatief antwoord komt. Anderen hopen
dat zij de toenemende desoriëntatie in vele delen van de Kerk drastisch zal afremmen.
Weer anderen willen er het bewijs in vinden dat collegiaal bestuur in de Kerk mogelijk
is en dat de bisschoppen met de paus wel degelijk de Vaticaanse Curie leiden en niet
de Curie de paus en de bisschoppen. En tenslotte kan men in de synode een eerste
stap zien naar een meer radicale ‘democratisering’ van de Kerk. In dit artikel willen
wij vooral op dit laatste punt ingaan. Eerst echter willen we de synode zelf even
situeren.
Op de openingsdag van de vierde sessie van Vaticanum II (14 september 1965)
kondigde Paulus VI de instelling aan van een synode; 's anderendaags werd in het
motu proprio Apostolica Sollicitudo2 bepaald dat die synode een permanent karakter
zou hebben en overwegend samengesteld zou zijn uit door de bisschoppenconferenties
gekozen leden. Deze stap in de richting van de collegialiteit ligt in de lijn van de
dogmatische constitutie over de Kerk (Lumen Gentium) en van het decreet over de
pastorale taak van de bisschoppen (Christus Dominus). De synode moet representatief
zijn voor het wereldepiscopaat (‘partes agens totius catholici episcopatus’); naast
haar consultatieve bevoegdheid kan zij ook deliberatieve macht hebben indien de
paus haar deze toekent. Er zijn drie soorten van synode voorzien: een algemene
synode, zoals die welke nu plaatsheeft; een buitengewone, waaraan alleen de
patriarchen, de voorzitters van de bisschoppenconferenties, drie religieuze oversten
en de curiekardinalen deelnemen; een bijzondere, waarvan het opzet en de
samenstelling beperkt zijn tot een of meer kerkprovincies.
Wat wordt de synode echter in werkelijkheid? Wordt ze méér dan een consultatief
orgaan, theoretisch misschien boven, maar in werkelijkheid naast de gewone
commissies van de Romeinse congregaties? Wordt ze een orgaan naast,

1
2

H. Fesquet, Rome s'est-elle convertie?, Paris, 1966.
A.A.S., 57 (1965), pp. 775 ss.
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onder of boven het college van kardinalen? In hoeverre is de paus gebonden door
adviezen van de synode? Is de synode inderdaad representatief voor de Kerk? Over
al deze vragen bestaan zoveel meningsverschillen, dat één ding alvast duidelijk is:
in het organigram van het kerkelijk beleidsapparaat is de synode een zo vaag
omschreven lichaam, dat veel zal afhangen van de vraag wat de leden van de synode
en de kerkelijke publieke opinie ervan willen maken.
Jammer genoeg schijnt een aantal kerkleiders de synode en wat hier kan gebeuren,
te herleiden tot een kwestie van ‘kerkelijke administratie’. Hetzelfde doen vele
gelovigen. Beiden echter uit tegenovergestelde overwegingen. Sommige kerkleiders
hopen dat de synode de huidige beleidsstructuren zo weinig mogelijk en in ieder
geval niet fundamenteel zal wijzigen, zij vrezen dat het reeds deerlijk aangetaste
gezag anders nog meer ondermijnd wordt. Vele gelovigen daarentegen, al diegenen
die in de categorie van ‘le troisième homme’3 thuishoren, vinden het totaal overbodig
zich nog druk te maken over structuurveranderingen in de Kerk. Voor hen wordt de
afstand tussen roomskatholieke kerkstructuur en evangelisch beleefd geloof alsmaar
groter. Velen onder hen (verhoudingsgewijs vooral priesters en religieuzen?4) hebben
inwendig allang besloten, van de kerkstructuren slechts datgene over te houden wat
het leven dient en de rest, zonder commentaar, links te laten liggen: het leven is al
lang genoeg aan de structuren geofferd, het wordt nu tijd de verhoudingen om te
keren.
Tussen deze twee belangrijke, doch numeriek betrekkelijk kleine groepen staat de
massa van de min of meer onverschilligen en van de gedesoriënteerde herders en
gelovigen. Deze laatsten weten wel dat er iets moet veranderen, maar achten de
evolutie van het binnenkerkelijk mutatieproces te snel en de gehele problematiek te
ingewikkeld om zich constructief voor een nieuw kerkbeeld in te zetten of het oude
te verdedigen. De verwarring wordt nog gecompliceerd door de generatieverschillen,
vaak verscherpt door een nog recente democratisering van het onderwijs, waardoor
de mentale afstand tussen ouders en kinderen, tussen oude en jonge priesters en
religieuzen groter werd dan ooit tevoren. Bestaat er een groter verschil dan tussen
een statisch en een evolutief wereldbeeld, tussen een sacraal en een geseculariseerd
denken, tussen een overwegend door de traditie en een vooral door de toekomst
bepaald normensysteem?
De actualiteit van de synode moet gezien worden tegen deze achtergrond. Dan
kan de vraag naar haar bevoegdheidsomschrijving van vitale betekenis zijn voor het
kerkbeeld van morgen. Het kernprobleem van de synode is geen ander dan dat van
de zin zelf van de kerkstructuren. Voor de moderne christen en vanuit het evangelie
hebben deze structuren slechts zin in zoverre zij het kerkelijk leven dienen, in de
mate dat zij de ‘vrijheid van de kinderen Gods’ bevorderen en bijdragen tot het
voltooien van de verloste schepping. Dit kerkelijk leven, deze vrijheid en deze
schepping zijn veelzijdig van aard, nooit tot één

3
4

Cfr. J. Kerkhofs, Naar nieuwe kerkstructuren in België? in Streven, januari 1967, p. 321.
Het is normaal dat zij die in hun hele bestaan het sterkst door de structuren bepaald worden,
de conflictsituatie het scherpst ervaren.
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enkele vorm of tot één cultuurpatroon of één cultuurfase te herleiden. Noch de inhoud
en de aard van dit leven, noch het ritme van zijn evolutie kunnen a priori door het
beleid gedecreteerd worden. In een tijd van ongeëvenaarde historische versnelling
zoals de onze impliceert kerkelijk beleid een grote soepelheid om te luisteren naar
de verscheidenheid en om zich dadelijk en zo doelmatig mogelijk door de
verscheidenheid te laten beïnvloeden5. Indien beleid dienst is aan de Kerk, die zelf
dienst is aan de wereld, en indien deze diakonie niet alleen in teksten en principiële
verklaringen wil bestaan, maar in de werkelijke wereld werkzaam wil zijn, dan kan
de eerste opdracht van de synode niet zijn de hervorming van het kerkelijk recht, de
verdediging van de orthodoxie, noch een van de andere punten die nu op de agenda
staan. Zij moet er in de eerste plaats voor zorgen dat zij een levend orgaan wordt van
de levende Kerk, een orgaan in dienst van de dialoog tussen de ‘werkelijke’ en de
‘wettelijke’ kerk. Van de levenskracht, resp. het herstel van de levenskracht van deze
dialoog hangt het bestaan af van de Kerk als zichtbaar teken van heil, vooral onder
de intellectuelen en jongeren, dus in de wereld van morgen.
Keren wij daarom terug naar de theologie van de synode. Sommigen maken een
onderscheid tussen synode en concilie vanuit het begrip van de collegialiteit: de
collegialiteit wordt aan het concilie toegeschreven, niet aan de synode. Zij zeggen
dat een synode onvoldoende representatief is voor het universele episcopaat en dus
niet onfeilbaar kan spreken of wetten uitvaardigen die de hele Kerk binden. Een
interessant dossier van het Londense maandblad The Month wijst deze zienswijze
van de hand: ‘Om te beginnen is het verschil tussen synode en concilie verre van
duidelijk. En ten tweede zijn collegiale daden niet beperkt tot die welke in
oecumenische concilies gesteld worden’6. Het dossier besluit dat de daden van een
synode werkelijk collegiaal kunnen zijn op voorwaarde dat de aanwezige bisschoppen
het hele bisschoppencollege vertegenwoordigen (getallen zijn hier evenmin als in
het verleden van de kerkgeschiedenis relevant) en dat de paus hun besluiten aanvaardt.
De meeste auteurs evenwel zeggen dat in feite de huidige synode geen collegiaal
bestuursorgaan is omdat de paus de synode bij de samenroeping ervan niet als zodanig
heeft bedoeld. Professor Alberigo van Florence en de kardinalen Marella en Colombo
beschouwen ze als louter consultatief. In een uitvoerig artikel verdedigt J. Neumann
hetzelfde standpunt7. Op grond van een terminologische analyse stelt hij dat de
bisschoppensynode niet bedoeld is als een orgaan van het bisschoppencollege, noch
als een werkelijk permanente vergadering; ze is niet opgevat om het college van
kardinalen te vervangen, noch als een ‘hoogste instantie’ tegenover de Curie. Haar
juridische positie is daarom zeer zwak8. In
5
6
7
8

Cfr. Y. Congar, Le développement historique de l'autorité dans l'Eglise, in Problèmes de
l'Autorité, Unam Sanctam 38, Paris, 1962, p. 180.
What is the Synod of Bishops? in The Month, juli-augustus 1967, p. 13. De tekst van het
motu proprio Apostolica Sollicitudo schijnt deze interpretatie te steunen.
J. Neumann, Die Bischofssynode in Tübinger Theologische Quartalschrift, 147 (1967), pp.
1-27.
A.c, pp. 20-21: ‘Wenn schon die Gesamtheit der zum Konzil versammelten Bischöfe gegen
die Herrschaft der Kurie, die Härte höflich und Schlauheit demütig zu handhaben weiss,
nicht aufkommen konnte, wieviel weniger wird es dann der viel kleineren Bischofs-synode
gelingen, zumal in ihr das kuriale Element noch stärker wirksam zu werden vermag’.
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de voordrachten-cyclus welke te Rome georganiseerd werd door IDO-C in februari
1967 was Prof. E. Schillebeeckx meer genuanceerd; hij ziet in de beslissingen van
de synode niet-conciliaire, doch wel collegiale daden. Hoe dan ook, Mgr. L. Rubin,
secretaris-generaal van de synode, verklaarde op 19 april 11. dat de synode slechts
consultatief is, hetgeen een beperking betekent van de mogelijkheden welke voorzien
zijn in het motu proprio.
Is de aldus in haar bevoegdheid nogal beperkte synode sociologisch representatief
voor de Kerk? Aangezien volgens art. 6 § 3 van het synodaal reglement de namen
van hen die door de bisschoppenconferenties gekozen worden, niet mogen bekend
gemaakt worden voordat ze door de paus zijn goedgekeurd, kunnen wij hier voor
het ogenblik slechts iets zeggen over de theoretische samenstelling van de synode.
In totaal telt de synode 193 leden; daarvan zijn er 132 gekozen door de
bisschoppenconferenties van Latijnse ritus (34 voor Europa, 20 voor Azië, 31 voor
Afrika, 43 voor Amerika, 4 voor Oceanië), 13 patriarchen, aartsbisschoppen en
bisschoppen van Oosterse ritus, 10 curiekardinalen, 3 kardinalen van de
post-conciliaire secretariaten, 10 religieuze oversten gekozen door de romeinse unie
der hogere oversten en 25 bisschoppen of clerici te benoemen door de paus. De grote
meerderheid is dus gekozen en slechts 15% wordt rechtstreeks door de paus benoemd.
In tegenstelling met het concilie zijn er geen niet-katholieke waarnemers, ook geen
leken en geen vrouwen, en aangezien de bisschoppenconferenties vermoedelijk
oudere leden zullen zenden, schijnt het ‘jongere’ element eveneens te zullen
ontbreken. In vergelijking echter met het college van kardinalen is er een duidelijke
verbetering in het representatieve karakter van de synodale groep.
Veel blijft echter nog onduidelijk. De rol van de curie-kardinalen is niet scherp
omschreven. Zijn zij aanwezig als bisschoppen of als vertegenwoordigers van de
paus? Vervolgens, wat is de bevoegdheid van de vertegenwoordigers van een groep
bisschoppen? In hoeverre zijn zij gemandateerd door hun collega's om in hun naam
te spreken?
De agenda, door The Month beoordeeld als ‘not exciting’, is opgesteld zonder
medezeggenschap van de bisschoppen; zij lag trouwens vast vóór de
vertegenwoordigers aangeduid waren. Het eerste punt, de gevaren voor het geloof
in de hedendaagse wereld, is heel erg negatief uitgedrukt en gaat terug op het bekende
rondschrijven van kardinaal Ottaviani: de wereld is eerst en vooral een gevaar voor
het geloof en niet het geloof een kracht voor de wereld. Wat met de hervorming van
het kerkelijk recht bedoeld wordt, is voor niet-ingewijden niet duidelijk. Dit is om
twee redenen jammer: juist in de hervorming van het recht zou de sensus Ecclesiae
geraadpleegd kunnen worden en, ten tweede, het heeft niet veel zin te gaan denken
aan de hervorming van een recht dat gewoonterecht is, vóórdat er gelegenheid geboden
werd tot de ontwikkeling van enig post-conciliair gewoonterecht. De drie andere
punten van de dagorde zijn: de seminaries, de gemengde huwelijken en de liturgische
hervorming. Over
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vragen als de vrede, de ontwikkelingshulp, de missionering, de geboorteregeling,
wordt niet gesproken. Het is een feit dat men sinds het concilie bijna geen stap verder
is gekomen inzake missionering in het algemeen en de hervorming van de congregatie
van de Propaganda in het bijzonder. Velen hopen dat de benoeming van Mgr.
Pignedoli hierin snel verandering zal brengen. De mogelijkheid die door kardinaal
Suenens eens geopperd werd, dat namelijk de synode het kardinaalscollege zou
kunnen vervangen en o.m. de paus zou kunnen kiezen, schijnt voorlopig nog niet
gerealiseerd te worden, nu de paus in het consistorie van 26 juni zijn bedoeling heeft
kenbaar gemaakt het heilig college in zijn traditionele functies te bevestigen en zelfs
te versterken9.
Met deze vragen keren wij terug naar de kern van het probleem. De Kerk als structuur
is geen monarchie, geen oligarchie en ook geen democratie. Zij is een realiteit sui
generis. Zij heeft echter slechts zin wanneer zij reëel aanwezig is in de wereld en
voor de wereld. Daartoe heeft zij in het verleden beleids- en informatie-organen
opgebouwd, grotendeels ontleend aan de gangbare cultuurpatronen. Men kan hetzelfde
niet meer zeggen van de Kerk van nu. Zij is gedeeltelijk een ‘vreemd’ lichaam in
een veranderende wereld. Het concilie heeft dit voor velen in de Kerk duidelijk
gemaakt en heeft de hoop gewekt dat daarin spoedig verandering zou komen. De
vreemdheid van de Kerk is vaak meer te wijten aan het verouderd sociaal systeem
waarin zij zich kleedt dan in de bevreemdende en onthutsende nieuwheid van Gods
aanspraak. De onzichtbare ‘protestantisering’ van grote groepen van denkende
gelovigen, het uitermate snelle dalen van de mannelijke en vrouwelijke roepingen
voor de zichtbare kerkelijke structuren10, de vertrouwenscrisis bij vele clerici die zich
door het beleid min of meer verraden voelen, zijn harde feiten. Men kan nu eenmaal
niet ongestraft de tekenen van de tijd miskennen juist wanneer die tijd snel verandert11.
Is er dan geen oplossing en moet de kerkleiding machteloos toezien dat vitale
groepen haar verlaten (niet opstandig, doch uit gemis aan belangstelling voor iets
wat niet meer inspireert)? Hoezeer de weg naar morgen ook in het duister

9

10
11

Met de recente hervorming van de Curie (motu proprio Regimini Ecclesiae universae van
15 augustus 1967) worden daarentegen enkele belangrijke stappen in de goede richting gezet:
de ambtsduur wordt beperkt voor de hogere functionarissen van de Curie; het vroegere
overwicht van de politieke sectie van het staatssecretariaat, het secretariaat voor de
buitengewone kerkelijke aangelegenheden (nu: ‘voor openbare zaken’), wordt voortaan
duidelijk vervangen door dat van het meer expliciet godsdienstige ‘pauselijk secretariaat’,
de andere sectie van het staatssecretariaat; een drastische internationalisering wordt
aangekondigd (motu proprio Pro comperto sane van 6.8.1967, waarbij 7 diocesane
bisschoppen aan het bestuur van elk der Romeinse Congregaties worden toegevoegd); en
tenslotte wordt een soort ministerie van financiën opgericht waardoor eindelijk een technische
controle van de Vatikaanse gelden zal mogelijk worden (hopelijk gevolgd door een meer
democratische controle, eerst door de synode, later ook door de gelovigen).
Zie o.m. de Pro Mundi Vita-bulletins 4, 10 en 18 over respectievelijk de priester-, broederen zusterroepingen in West-Europa.
Terecht zei abt Butler, nu hulpbisschop van Westminster: ‘The trouble in the body ecclesiastic
is far more deep-seated than it is comfortable - for those in authority - to contemplate’,
geciteerd door Mgr. S.J. Adamo, The story of Charles Davis in America, 27.5.1967, p. 778.
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ligt, toch zijn er enkele lijnen aan te duiden waarlangs een vruchtbare ontwikkeling
mogelijk wordt. Een der voornaamste lijkt wel de voorziening in een diepgaande
medezeggenschap in de Kerk, zodat het volk in zijn verscheidenheid werkelijk en
niet alleen fictief betrokken wordt bij alle beleidsbeslissingen en bij het concreet
verwoorden van het huidige geloofsverstaan. Zo zou bijvoorbeeld in ieder land een
adviescommissie van theologen, zielzorgers en leken het episcopaat terzijde kunnen
staan bij het luisteren en zoeken naar een eigentijds geloofsleven, met de vormen
van verkondiging en praktijk die daaraan beantwoorden. Op die manier zullen dank
zij een betere doorstroming van volk naar kerkleiding en omgekeerd de kritische
bezinning en de noodzakelijke evolutie vlotter en meer genuanceerd plaats kunnen
vinden. De agenda van de komende synoden zou dan bijvoorbeeld ook door de
bisschoppenconferenties kunnen worden opgesteld na een geordende, doch open
raadpleging van de gelovigen. Natuurlijk zullen dan nieuwe problemen ontstaan,
doch dat is nu eenmaal een teken van leven. Onder meer zou kunnen blijken dat in
de meest geëvolueerde delen van de Kerk de gelovigen tot op zekere hoogte
medezeggenschap vragen in het aanduiden van hun kerkelijke leiders zelf en dat zij
verlangen dat de meeste, zoniet alle kerkelijke functies slechts tijdelijk zouden zijn
(6, 8 of 10 jaar)12. Het zou kunnen blijken dat alleen als er meer medezeggenschap
komt, de nu wel heel dunne draad die kerkelijk kader en belangrijke delen van het
volk nog verbindt, op organische wijze versterkt kan worden.
In dit perspectief mag de uitslag van de nu bijeengeroepen synode, zelfs al valt
hij minder positief uit, niet a priori te pessimistisch gewaardeerd worden. Pas wanneer
in de onderscheiden kerkprovincies door de druk van het leven de huidige structuren
gewijzigd zijn, kan de synode hiervan de weerspiegeling worden. Daarvoor is het
nu nog te vroeg.
Twee vragen komen hierbij echter naar voren. In de eerste plaats, er valt geen tijd
te verliezen. Op niet weinige plaatsen vraagt men zich immers af of het niet reeds te
laat is om bij de gelovigen, vooral de jongeren, nog voldoende belangstelling te
vinden voor moeizame en - zo menen zij - nutteloos tijdrovende
structuurveranderingen13.
12

13

xxx, Die Verantwortung der Bischöfe (Ihre Rolle bei der Erneuerung der Kirche nach dem
Konzil) in Wort und Wahrheit, 22 (1967), 19: ‘Die Frage, ob nicht auch bei der Bestellung
der Pfarrer und der Bischöfe die Gemeinde entscheidend mitwirken müsste, lässt sich zur
Zeit sicher noch nicht durch eine positive oder negative Entscheidung endgültig beantworten,
sie lässt sich aber auch nicht mehr abweisen’.... ‘Sollte nicht daran gedacht werden, für das
Bischofsamt etwa einen Zehnjahrzyklus einzuführen? Es ist heute nicht einzusehen, warum
ein Priester, der Bischof war, nicht wieder zur Pfarrseelsorge oder auf einen theologischen
Lehrstuhl sollte zurückkehren können, nachdem sein Werk getan ist’ (p. 21). Is zulks niet
voor vele missiebisschoppen het geval? Zie ook: F. Klostermann, Gibt es noch Pfarrer?
(Ueberlegungen zur Amovibilität der Pfarrer) in Der Seelsorger, 37 (1967), pp. 255 ss.; x,
Towards an effective Episcopate, in Herder-Correspondence, July-August 1967, p. 243.
Kardinaal J. Ritter van St Louis (onlangs overleden) en bisschop Clarence G. Issenmann van
Cleveland hebben al een begin gemaakt met een systeem om priesters en volk te consulteren
bij bisschopsbenoemingen. Hetzelfde gebeurde in Nederland na de dood van Mgr. Bekkers
en van Mgr. de Vet. En waarom kunnen de functies in de bisdommen niet tijdelijk worden,
nu Paulus VI het voorbeeld gaf door de hogere Curie-functies tot 5 jaar (en tot de duur van
elk pontificaat) te beperken?
De bekende Amerikaanse socioloog Andrew Greeley onderstreepte dit in een opmerkelijk
artikel: ‘I vacillate between optimism and pessimism and will not assay any guess as to what
the ultimate outcome shall in fact be. But I will conclude by observing that it is very late -
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Vervolgens zal de voorziening in echte medezeggenschap het pluralisme14 in de Kerk
beter tot uitdrukking kunnen brengen, o.m. door werkelijk toe te laten dat ook in de
Latijnse Kerk, het patriarchaat van het Westen15, diverse historische fasen en dus
diverse beleidssystemen kunnen coëxisteren16. Waarom bijvoorbeeld zou men in
Afrika, waar de democratie vooralsnog niet tot het cultuurpatroon behoort, niet een
ander benoemingssysteem van kerkelijke ambtsdragers kunnen aanvaarden dan in
de U.S.A., waar de democratische benoeming een wezenstrek is van de ‘american
way of life’? Dat deze coëxistentie van systemen spanningen zal oproepen in het
centraal beleid is normaal - doch dan zullen het spanningen zijn die de echte
werkelijkheid van de wereld weerspiegelen en niet voor een goed deel resulteren uit
artificiële intern-curiale machtsverhoudingen. Dit zal daarenboven bijdragen tot de
decentralisering van de beslissingscentra. Of dit alles echter zal gebeuren, zal in hoge
mate afhangen van de manier waarop de bisschoppen hun taak als leiders van de
particuliere kerken in de éne wereldkerk opvatten en van de graad van relatieve
autonomie die zij zichzelf in de praktijk willen toekennen. Het zal ook afhangen van
een intelligente romeinse benoemingspolitiek wat de nuntiaturen betreft, zodat dezen
het vertrouwen terug kunnen winnen van de plaatselijke kerken.
De synode kan het begin zijn van een heilzame ontmythologisering van grotendeels
verstarde kerkstructuren. Zij kan een nieuwe vorm geven aan het binnenkerkelijk
gesprek, waarbij de norm niet meer gezocht wordt in gebruiken en tradities die vaak
alleen maar sacraal zijn geworden omdat ze zo lang in een statische maatschappij in
gebruik zijn geweest, maar in de aandacht voor de manier waarop God vandaag in
zijn volk en in de wereld werkzaam is17.

14
15
16

17

indeed much later, I fear, than most of our decision-makers realize’. Adolescent American
Catholism, in The Sign, nov. 1966. 18.
Joseph Höffner (bisschop van Münster), Kirche im Pluralismus, in Trierer Theologische
Zeitschrift, 76 (1967), pp. 155-163.
In hoeverre kan men van de Paus nog spreken als patriarch van het Westen, wanneer dit
begrip in feite alle continenten omvat?
In verband met een mogelijke en nodige sociologische studie van het kerkelijk beleid
signaleren we: Mgr. J.D. Conway, The Election of Bishops in The Catholic World, nov. 1966,
pp. 77-81; Mgr. John Tracy Ellis, On Selecting American Bishops in Commonweal, 25.2.1967;
CERIS-report on Brazilion Bishops in Herder-Correspondence, june 1967, p. 179 ss.; E.
Poulat, Le catholicisme français et son personnel dirigeant in Archives de Sociologie des
Religions 19 (1965), p. 117 ss.; Patrick M. O'Meara, Church Management Systems in America,
10.9.1967, p. 835 ss.; H.C. Laan, De Rooms-Katholieke Kerk-organisatie in Nederland. Een
sociologische structuur-analyse van het bisschoppelijk bestuur, Utrecht, 1967.
Bij het ter perse gaan van dit artikel verscheen het moedige boek van René Laurentin, L'enjeu
du Synode, Suite du Concile. - Le Seuil, Paris, 1967, 223 pp..
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Marshall McLuhan en de media
J.G. Stappers
In 1937 stelde de Rockefeller Foundation fondsen beschikbaar aan de Princeton
University voor een onderzoek naar het effect van de radio op de sociale structuur
van Amerika. Leider van het onderzoeksproject was de bekende socioloog Paul
Lazarsfeld. Van een nachtmerrie die hij in die dagen had vertelde hij1 - in een lezing
aan de Sorbonne - een en twintig jaar later. Hij droomde dat hij in 1467, dus twintig
jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst, de leiding kreeg van een onderzoek naar
de invloed van de boekdrukkunst op de samenleving. Het rapport dat in 1477 werd
uitgebracht (zo'n rapport vergt altijd tien jaar) luidde: De boekdrukkunst kan geen
enkele invloed op de samenleving hebben, en wel om drie redenen: Ten eerste,
niemand, of dan toch bijna niemand kan lezen, dus waarom zou men boeken drukken?
Ten tweede: de weinigen die lezen kunnen zijn monniken en professoren, en die
hebben geen geld om boeken te kopen; Ten derde: het enige wat de moeite waard
is, zijn religieuze onderwerpen, en die kunnen beter door een predikant behandeld
worden dan door middel van drukwerk. Deze voorspellingen, zo besluit Lazarsfeld
het relaas van zijn droom, zouden wetenschappelijk volkomen verantwoord zijn
geweest.
Een dergelijke nachtmerrie zou iedere wetenschapsbeoefenaar tot voorzichtigheid
manen. Maar tien jaar later schrijft Marshall McLuhan naar aanleiding van Lazarsfelds
opmerkingen over de effecten van de radio - dus naar aanleiding van het verslag dat
wakend werd uitgebracht: ‘Professor Lazarsfelds helpless unawareness of the nature
and effects of radio is not a personal defect, but a universally shared ineptitude’2.

Wie is Marshall McLuhan?
Herbert Marshall McLuhan werd in 1911 te Edmonton geboren. Zijn opleiding
ontving hij aan universiteiten in Engeland en Canada; daarna ging hij Engels doceren
aan de universiteit van Wisconsin, later aan die van Toronto. Uit

1

2

Paul F. Lazarsfeld: Tendances actuelles de la sociologie des communications et comportement
du public de la radio-tèlévision américaine, in Cahiers d'Etudes de radio-télévision 1959,
23, p. 254.
H.M. McLuhan: Understanding Media, New York, 1964. In de paperback editie van 1965
(vijfde druk, juni '66), pag. 298. De Nederlandse vertaling verschijnt eind oktober bij uitgeverij
Ambo onder de titel Mens en media, f 14,50.

Streven. Jaargang 21

23
pogingen om de literatuurkritiek van de ‘New Criticism’ toe te passen op pop cultuur,
met name op advertenties, ontstond in 1951 zijn boek The Mechanical Bride.
In de loop van de daaropvolgende jaren verschenen zijn publikaties over
communicatieaangelegenheden in tijdschriften als Audio Visual Communication
Review, Canadian Communications en Teachers College Record, in het begin vooral
onder invloed van de werken van de Canadese econoom Harold Innis (The Bias of
Communication; Empire and Communications) over de relaties tussen de
communicatiemedia, en de verschuivingen in die relaties door de komst van nieuwe
mogelijkheden. Samen met o.a. de antropoloog Edmund Carpenter redigeerde hij
korte tijd Explorations. Een bundel van de belangrijkste artikelen uit dit tijdschrift
werd later uitgegeven als Explorations in Communications (1960). De kern van zijn
theorieën was in die tijd al bekend onder vakgenoten, die verre van eensgezind er
over oordeelden - en oordelen. Buiten die kring verwierf hij bekendheid met The
Gutenberg Galaxy (1962) en vooral met Understanding Media (1964), dat eerder in
wat andere vorm in zeer kleine oplage was verschenen als proeve van een leerboek
voor media-begrip, onder auspicien van de National Association of Educational
Broadcasters. De hoofdzaken van het laatste boek, dat inmiddels een bestseller werd,
worden nog eens uiteengezet in de hevig geïllustreerde Bantam-Pocket The Medium
is the Massage (1967).
Vanaf 1964 was hij directeur van het ‘Centrum voor Cultuur en Technologie’ aan
de universiteit van Toronto, of beter: was hij dat centrum, zowel figuurlijk als
letterlijk. Dit jaar bezet hij de Albert Schweitzer-leerstoel aan Fordham University
(de katholieke universiteit in New York). Inmiddels is hij van een curieuze professor
die onbegrepen theorieën verkondigt, geworden tot een fenomeen; bijna tot een
religie. Zijn naam verschijnt in de onderschriften van de getekende humor in The
New Yorker en andere bladen; C.B.S. maakt een kleurentelevisieprogramma van
een uur over hem; kortom hij is een modeverschijnsel geworden - wat nog niet wil
zeggen dat hij nu dus wel begrepen wordt. Het feit dat hij over advertenties,
comic-strips en beatmuziek spreekt en schrijft, ze even serieus neemt als de
onderwerpen waarover professoren worden geacht te spreken - James Joyce of
William Shakespeare bijvoorbeeld -, en het feit dat hij al die onderwerpen op een
weinig serieus aandoende toon behandelt, geven hem een faam als ‘de dokter Spock
van de pop cultuur’3. De aandacht die hij krijgt, wordt door hem verwelkomd, maar
‘the trouble is, because I'm interested in these things, they think I'm in favor of them
- things like hippies and beatmusic: I'm not. I find all pop things dull and mostly
detestable. I can't stand the noise’4.

Wat beweert McLuhan?
Voor een systematische uiteenzetting van McLuhans theorieën is het nog te vroeg,
vooral omdat hij zelf zijn opinies allesbehalve systematisch presenteert.

3
4

Newsweek, 6 maart '67.
Interview in Sunday Times, 13 augustus '67.
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Integendeel, zijn Gutenberg Galaxy kan men, volgens de auteur, bij elk van de (enkele
pagina's tellende) hoofdstukken beginnen, omdat steeds het hele probleemgebied
opnieuw wordt geëxploreerd. Op soortgelijke wijze is Understanding Media
opgebouwd: hoofdstuk na hoofdstuk houdt de schrijver een causerie over zijn visie
op de cultuur naar aanleiding van een wisselend thema. Het lijkt alsof hij al sprekend
alles wat hem daarbij invalt in zijn verhaal verwerkt. Wil men bijvoorbeeld weten
wat McLuhan zegt over Radio of Televisie, dan moet men ook zoeken in de
hoofdstukken die andere onderwerpen behandelen. ‘I explore, I don't explain’5 zegt
hij, en men heeft hem maar te volgen. Men ontdekt dan allerlei aspecten waar men
zelf niet aan gedacht zou hebben, maar die het overdenken waard zijn, waarvan men
zegt ‘daar zit wat in’. Zekerheid vindt men niet bij Marshall McLuhan, hij geeft
visies en voorbeelden, geen logische opzetten of bewijzen. En hij haalt er zoveel bij
dat iedere lezer op gebieden komt waarvan hij weet dat hij er niet over kan oordelen.
De media die in Understonding Media besproken worden zijn: het gesproken woord,
het geschreven woord, wegen, getallen, kleding, behuizing, geld, klokken,
boekdrukkunst, comic strips, het gedrukte woord, het wiel, de fiets, het vliegtuig,
het alfabet, de foto, de pers, de auto, reclame, spelen, telegraaf, schrijfmachine,
telefoon, gramofoon, film, radio, televisie en wapens. Plaatst men dit alles tegen een
cultuurhistorische achtergrond, wereldwijd gezien, dan ligt hier een gebied waar wel
niemand tot oordelen competent is. Het zou niet moeilijk zijn aan te tonen dat
McLuhan dat ook niet is, wel is het duidelijk dat McLuhan zich daardoor niet heeft
laten hinderen.
McLuhan spreekt over de cultuur, de mens, de samenleving, de stad, automatie.
Iedere opsomming is onvolledig: wil men met zekerheid beweren dat hij over een
of ander onderwerp niets gezegd heeft, dan zou men alles opnieuw moeten gaan
doorlezen. Waarschijnlijk zal men daarbij toch weer zo geboeid raken dat men vergeet
op te letten.
Wij willen ons hier uitsluitend beperken tot McLuhans visie op de massamedia
(dat wil zeggen wat men in de pre-mcluhan dagen onder media verstond), wellicht
een van zijn sterkste kanten. Men hoeft het niet met hem eens te zijn om in te zien
dat hij daarover iets te zeggen heeft. Wel moet men zich enige inspanning getroosten
om te begrijpen wat hij precies bedoelt, want McLuhan is dermate dol op
woordspelingen, dat de beweringen soms daarin verdrinken.

The Medium is the message
Steeds terugkerend in de geschriften van de laatste tien jaar is de uitspraak ‘the
medium is the message’. Deze als slogan gebrachte, en later ook als zodanig
gehanteerde opmerking heeft de nodige verwarring gebracht. ‘Het medium is de
boodschap’ is ons inziens vooral een provocatie, een verzet tegen de te grote aandacht
die onderzoekers aan de inhoud van boodschappen besteedden. De bezorgdheid over
welk effect deze of gene inhoud van boodschappen op de toeschouwers of toehoorders
heeft, doet ons voorbijzien aan wat McLuhan het werkelijke probleem acht. Hij drukt
dat uit in een woord5

Newsweek, 6 maart '67.
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speling op de Amerikaanse zegswijze, vooral in reclamekringen gehanteerd, ‘getting
the message across’ = ‘zorgen dat 't effect heeft’.
Wat McLuhan met ‘het medium is de boodschap’ wil zeggen is: dat de invloed
die de ontvangers van boodschappen ondergaan voor een groot deel terug te voeren
is op het medium dat gebruikt wordt; en dat die invloed veel en veel groter is dan
die welke afgeleid moet worden van de inhoud. Het zijn de media die ons vormen,
vervormen en hervormen, ze kneden ons als het ware - vandaar de titel The Medium
is the Massage, een woordspeling op een woordspeling. ‘He's not talking about the
content of the media, but of the nature of the media. That's what really affects us’6.
De invloed van de uitvinding van het alfabet, van het schrift, is enorm groot, en
deze invloed is nagenoeg onafhankelijk van wat er nu precies geschreven wordt. De
invloed van de boekdrukkunst is veel omvangrijker geweest dan men destijds kon
inzien: hoewel oorspronkelijk gezien als een middel om sneller handschriften te
reproduceren, heeft de boekdrukkunst in feite het eerste massaprodukt opgeleverd.
Volgens McLuhan heeft onze cultuur massaprodukten dank zij de boekdrukkunst.
De uitvinding van de losse letter, gekoppeld aan het schrijven van woorden en zinnen
door het aan elkaar rijgen van letters, ‘continuous and connected’, dat wil dus zeggen
de uitvinding van het alfabetisch schrift en later de boekdrukkunst, leerde ons het
uiteenrafelen van alle processen, en was daarmee de uitvinding van de lopende band,
van de industrialisatie.
Alle media zijn verlengstukken, verwijdingen van een of ander menselijk vermogen.
‘All media are extensions of some human faculty - psychic or physical’7. In elk
medium verwijden en veruiterlijken wij een aspect van onszelf. Het wiel is een
verwijding van onze voeten; het boek een verwijding van onze ogen; kleding een
verwijding van onze huid; onze woning een verwijding van ons warmteregulerend
vermogen; elektriciteit een verwijding van ons centraal zenuwstelsel. Dergelijke
verwijdingen zijn in wezen een soort zelfamputaties en vragen daarom om een nieuw
equilibrium, een nieuwe ‘sense ratio’.
Elk nieuw medium plaatst ons op een nieuwe wijze in de wereld, verandert ons
milieu. ‘Media, by altering the environment, evoke in us unique ratios of sense
perceptions. The extension of any one sense alters the way we think and act - the
way we perceive the world. When these ratios change, men change’8. Een nieuw
medium wordt steeds gehinderd door de oude media. Wij zien een nieuw medium
ook steeds in termen van het oude: een auto is een paardloos rijtuig, televisie is een
huisbioscoop of radio met plaatjes. Dit ‘horseless carriage’ syndroom verhindert ons
in te zien dat het medium de boodschap is, de

6
7

8

Sunday Times, 13 augustus 1967.
H.M. McLuhan, Q. Fiore: The Medium is the Massage, p. 26. Overigens is dit thema terug
te vinden als Leitmotiv in Understanding Media; the extensions of man.
Het Genootschap voor reclame houdt op 26 en 27 oktober in het congresgebouw van de RAI
zijn 28e congres onder de titel Stimulans. Daar wordt de film van en over McLuhan vertoond:
‘The medium is the massage’.
The medium is the massage, p. 41.
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oude media hinderen ons bij het inzicht krijgen in de aard van de nieuwe media.
Vandaar ook McLuhans aanval op de grote aandacht voor de ‘content’ van de media.
Die inhoud is in wezen oude koek, wij gebruiken het nieuwe medium als ‘container’,
als verpakking voor het oude: oude wijn in nieuwe zakken. Met een nieuw medium
wordt gezegd wat wij al in het oude medium konden zeggen: De inhoud van het
geschreven woord was het gesproken woord, de inhoud van het gedrukte was het
geschrevene, de inhoud van de film is literatuur, de inhoud van televisie is film, ‘the
medium is the message, the content is another medium’.
Deze stelling klinkt zeer gewaagd wanneer men haar op face-value gaat beoordelen.
Ziet men haar echter als een provocatie, een verwijt, dan is het duidelijk dat er meer
in zit dan McLuhan in even zoveel woorden zégt. Dat de inhoud van televisie film
is, betekent dan eigenlijk dat televisie ons beelden biedt, zoals de film dat ook doet
- de produktieverschillen zijn minder relevant -. Hoe meer men nu let op de inhoud
van tv-programma's, hoe meer men alleen dat ziet wat de film eventueel precies zo
of nagenoeg zo zou kunnen doen. Het bijzondere van televisie is niet dat zij een
beeldtaal heeft, maar b.v. dat ze die beeldtaal bij iedereen in huis brengt en wel zo
dat produktie en consumptie van boodschappen simultaan zijn (‘instant information’).
Daar zit dan ook de specifieke invloed van tv, niet in wát ze brengt, maar in hóe ze
het brengt: the medium is the message.
Een verschilpunt tussen film en televisie is volgens McLuhan dat film een ‘hot’
medium is, televisie in haar huidige vorm een ‘cool’ medium. Heet zijn media die
zelf veel informatie bieden aan onze zintuigen, koel zijn media die weinig aan de
waarneming bieden, en waar de consument zelf veel moet aanvullen. ‘Koel’ is alles
waarin wij als persoon ten diepste geïnvolveerd worden. Dit gebruik van ‘heet’ en
'koel is net tegenovergesteld aan wat men zou verwachten, maar is in harmonie met
het woordgebruik van de Amerikaanse jeugd, - vandaar wellicht de populariteit van
McLuhan -. McLuhans argumenten om media heet dan wel koel te noemen zijn niet
altijd overtuigend, maar de gedachte dat een medium dat ons persoonlijk involveert
een ander effect heeft dan een dat ons distantie laat, is logisch genoeg.
In het voorwoord bij de paperback-editie van Understanding Media geeft McLuhan
een duidelijk voorbeeld van de hinder die het oude medium ons bezorgt bij het inzien
van de aard van het nieuwe medium. De luchtbeveiligings-methode van sperballonnen
was niet alleen verouderd toen radar kwam, maar zelfs gevaarlijk omdat de kabels
waaraan de ballonnen bevestigd waren, de terugkaatsing van signalen in de war
stuurden. Zo gaat het volgens McLuhan bij elk nieuw medium, alleen hebben wij
dat niet in de gaten terwijl het gebeurt, pas achteraf wil dat besef wel eens
doordringen.
Het nieuwe medium: elektriciteit, heeft via radio en televisie één groot effect: wij
zijn zo snel en zo goed op de hoogte van alles wat er in de wereld gebeurt als in
primitieve culturen de inboorling op de hoogte is van wat er in zijn dorp plaats vindt.
Wij zijn gekomen in de cultuur van de ‘global village’, het wereldwijde dorp. Door
het t.v.-journaal en de radio is de andere kant van de wereld
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niet meer dan een paar straten van ons verwijderd. De mens leeft weer als vroeger
in stamverband, de wereld is zijn stam.

Hoe nieuw is McLuhan?
In het werk van McLuhan komen zeer veel elementen voor die men bij andere auteurs,
dat is andere dan door hem geciteerde auteurs, terugvindt. De invloed van zijn
landgenoot Harold Innis is duidelijk en openlijk. Vele andere denkbeelden zijn door
McLuhan wat nieuwer vertolkt en veelal in slogans verpakt. De indruk van
revolutionair denker, die McLuhan in Amerika maakt, moet dan ook voor een groot
deel verklaard worden uit zijn stijl, en uit de onbekendheid van andere werken.
De invloed van de media op het denken en handelen, zoals die door McLuhan
uitvoerig besproken wordt, is op te vatten als een uitwerking en uitbreiding van de
hypothese van Whorff, die stelt dat de taal die wij gebruiken ons denken bepaalt.
Dat een nieuw evenwicht nodig is voor ons, nu door nieuwe media nieuwe
waarnemingsmethoden tot ons komen, schreef Cohen-Séat al in 1947 naar aanleiding
van de film. Cohen-Séat formuleerde het zelfs beter, met meer begrip voor psychologie
en fysiologie, en deed het op een manier waarop onmiddellijk met empirisch
onderzoek begonnen kon worden. Maar Cohen-Séat werd nauwelijks gelezen.
McLuhans beschouwingen over het waarnemen, over de relaties van horen, zien en
tasten, over de media als verwijdingen van de mens, zijn wellicht beter gedaan in de
fenomenologische psychologie.
Het nieuwe van McLuhan is dat hij al deze gegevens bijeenbrengt (zonder ze
verzameld te hebben uit andermans werk, schijnt het), ze plaatst tegen de achtergrond
van de culturele veranderingen, en dat hij zijn ideeën aan de man weet te brengen.
Toch een wonderlijke zaak, als men bedenkt dat er ongeveer een decennium nodig
is om met een aantal denkbeelden van onbegrepen theoreticus tot verkeerd begrepen
modefenomeen te worden.

Conclusie
McLuhan heeft ongetwijfeld gelijk in beweringen als ‘het medium is de boodschap’,
‘door nieuwe media verandert de mens zonder dat hij het in de gaten heeft’ en
dergelijke. Hij verpakt zijn theorieën in kreten en hanteert vaktermen vaak op een
irritante manier. Wie hem letterlijk wil verstaan, ziet in hem slechts een charlatan.
Daarbij citeert hij weinig, en dan nog alleen uitspraken van lieden die volgens
hem apert gelijk of apert ongelijk hebben; er is weinig ruimte voor nuances. Evenmin
geeft hij echte bewijzen, of verklaart hij of weerlegt hij feiten die met zijn theorieën
in strijd zouden kunnen zijn (tenzij nadat men hem jaren lang zulks in concrete punten
verwijt). Tegenover elk onderzoek dat hij vermeldt, staan vele die hij onbesproken
laat. Juist dit selectieve, dit eclecticisme is het zwakke punt van McLuhan.
Toegegeven moet worden dat het wèl consequent is, want deze handelwijze van
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exploreren, niet verklaren, is precies wat volgens McLuhan hoort in het elektronisch
tijdperk.
Helemaal niet duidelijk wordt of hij alle veranderingen sinds de komst van de
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boekdrukkunst heeft onderzocht en meent te kunnen verklaren, dan wel dat hij alleen
opsomt wat past in zijn kader. Van de andere kant lijkt het dat het opzetten van een
theorie over de veranderingen die mens, samenleving en cultuur sinds Gutenberg
ondergingen, na vijf eeuwen zinvol en mogelijk is, en dat het onderzoek naar de
juistheid van de theorie uitvoerbaar is. Maar of dat al mogelijk is voor film, radio en
televisie? Volgens zijn eigen theorieën zou men McLuhan kunnen voorstellen als de
man die in de achteruitkijkspiegel de veranderingen van de Gutenberg Era overziet,
en daaruit concludeert wat de veranderingen van de Electronic Age zijn. Misschien
maakt hij niet de fouten die in de eerder geciteerde nachtmerrie voorkomen, maar
wellicht andere, nieuwere. McLuhan maakt niet de indruk dat hij zich ooit door
nachtmerries tot voorzichtigheid heeft laten manen.
Voor een eindoordeel is het nog te vroeg. Veel van de theorieën moeten nader
onderzocht en geselecteerd worden. Uitspraken als ‘the medium is the message’ kan
men vergelijken met ‘De kleren maken de man’. Tegen die laatste bewering hoeft
men niet in te brengen dat ‘de man de kleren maakt’, maar kan men verwijzen naar
een ander spreekwoord: ‘de kleren maken de man niet’. Zo heeft men dan drie elkaar
tegensprekende beweringen, die elk op hun manier waar zijn.
McLuhan is naar onze mening het beste verstaan als een modern leverancier van
spreekwoorden. In spreekwoorden gaat zoveel wijsheid schuil, dat men ze au serieux
moet nemen, ook al zijn ze vaak onjuist, spreken ze elkaar tegen, en moeten ze vooral
niet al te letterlijk genomen worden.
H.M. McLuhan: The Mechanical Bride; Folklore of Industrial Man, New York
1951.
H.M. McLuhan and E.S. Carpenter: Explorations in Communication, Boston
1960.
H.M. McLuhan: The Gutenberg Galaxy; The making of Typographic Man,
Toronto 1962.
H.M. McLuhan: Understanding Media; the Extensions of Man, Toronto 1964.
H.M. McLuhan and Q. Fiore: The Medium is the Massage, New York 1967.

Inleidingen in McLuhans ideeën:
W.J.M. Evers: De Wereld van Marshall McLuhan, in Communicatie Cahiers,
1967-1. (in gewijzigde vorm ook in Euros), sept. 1967.
A. Hodgkinson: McLuhan ontrafeld, in Beeldcultuur en Opvoeding, sept. 1967.
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Martial Raysse aan het woord
Geert Bekaert
Wanneer Martial Raysse aan het woord is, kan men er niet veel tegen in brengen en
hoeft men er ook niet veel aan toe te voegen. In een verbijsterend tempo en met de
handigheid van een dialecticus heeft hij een antwoord op elke vraag, is hij soms zelfs
de vraag voor. De hygiëne van de visie, waar hij het geregeld over heeft, is ook op
zijn denken van toepassing. Dit is zelfs een beetje al te hygiënisch om de
werkelijkheid, ook de werkelijkheid van zijn eigen visie, nog helemaal te dekken.
Maar dit neemt niet weg dat zijn interpretatie van zijn werk, die een interpretatie is
van onze wereld, relevant blijft.
Martial Raysse is geboren te Golfe-Juan in 1936. Zijn jeugd sleet hij te Nice. Nooit
heeft hij aan een andere dan een artistieke carrière gedacht. Twaalf, dertien jaar oud
richtte hij zich op de literatuur. Spoedig zag hij echter in - ik citeer zijn eigen verhaal
- dat daar iets tragisch in zat. De taal bond hem aan een streek, een territorium, een
clan. De schilderkunst daarentegen bezit een internationaal vocabularium. Neon is
in Nice hetzelfde als in Tokio of in Zanzibar.
Raysse is echter niet met neon begonnen. Hij betaalde leergeld aan de moderne
schilderkunst waar hij zich nu tegen afzet. In 1959 ontdekt hij de onversleten
schoonheid van opeengestapelde objecten in een warenhuis. Ze zijn onbesmet,
onverbruikt, hygiënisch, vrij van interpretatie. In 1960 is hij met zijn twee
jeugdvrienden, Arman (cfr. Streven, juli 1966) en Klein, betrokken bij de stichting
van het ‘Nieuwe Realisme’. De radicale positiename van Restany maakte ineens veel
duidelijk. Nu kon hij zijn eigen weg gaan. 1961 is het jaar van de ‘Etalages’,
voorwerpen uit de ‘Prisunic’ die hij op zijn manier te koop aanbiedt. Datzelfde jaar
duiken ook de spiegels op, de foto's, de affiches. Een jaar later presenteert hij zijn
werk in Amsterdam onder de flitsende titel, in neonletters: ‘Raysse Beach’. Zelfs in
de neon draagt hij nog het image van Nice mee: het strand met gebronzeerde,
geparfumeerde, koele vrouwen, de vakantiewereld met al haar toebehoren. In 1962
nog vertrekt hij naar New York waar hij nogmaals met een Raysse Beach uitpakt.
Nu begint zijn internationale carrière. Hij leeft niet meer in Nice alleen, maar ook in
New York en Los Angeles. In 1965 heeft hij, nog geen dertig jaar oud, een
retrospectieve in het Stedelijk Museum te Amsterdam. In maart jongstleden was deze
in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel te zien. In 1966 kreeg hij op de biennale

Streven. Jaargang 21

30
van Venetië de David Bright-prijs, bestemd voor kunstenaars onder de veertig jaar.
Bij gelegenheid van zijn tentoonstelling te Brussel verbleef hij enkele dagen in België.
Te Gent, in het Museum voor Schone Kunsten, hield hij een levendig gesprek met
de Parijse kunstcriticus Otto Hahn en met het talrijke en enigszins geïrriteerde publiek.
De Vlaamse Televisie maakte over hem een schitterend life-document, waarin hij
eveneens aan het woord is. Hetgeen volgt is de neerslag van die gesprekken.

Bent u beïnvloed door Magritte?
Je hebt altijd ergens een aanknopingspunt, je maakt nooit iets uit niets. Er zijn altijd
vocabularia die op elkaar lijken. Magritte heeft bepaalde ideeën gehad, vele andere
kunstenaars hebben die ook gehad. Ik geloof echt niet dat ik een rechtstreekse invloed
van Magritte heb ondergaan.

Bent u zich van geen enkele rechtstreekse beïnvloeding bewust?
Als je wil weten waar een schilder vandaan komt, moet je terug naar de oorsprong
van zijn schilderkunst. Ik ben beginnen te werken in een stad die Nice heet, een stad
die vijftigduizend jaar achter staat. Men kende er vaag de naam van Picasso, Braque,
Matisse, maar werk van hen had men er nooit gezien. Nog minder wist men er wat
een moderne schilderkunst kon betekenen zoals die in Parijs of in de U.S.A. beoefend
werd. Er liepen een paar sousmaîtres rond die de slechtste sohilderijen van Montmartre
namaakten. Als student werd ik opgepept met de oorlogsherinneringen van mijn
ouders - in Nice zijn die zeer levendig - en geconfronteerd met een algemeen gevoel
van levensvoldaanheid. Het enige wat we zagen waren Amerikaanse, Parijse of
Italiaanse tijdschriften, die het niet over schilderkunst hadden, maar ons een wereld
lieten zien die we hadden willen beleven, waar we echter geen toegang toe hadden,
een moderne wereld, met koelkasten. Nu lijkt dat allemaal heel simpel, maar in 1955
had niet iedereen een koelkast, er waren geen reactievliegtuigen, geen raketten. In
Nice wist men van het bestaan van die dingen nog niets af. Onwillekeurig vergeleken
wij deze toekomstvisie met de schilderijen die wij onder ogen kregen. De slapheid
en de belachelijke onmacht van deze schilderkunst schokte ons, en wij gingen op
zoek naar andere, nieuwe bronnen van inspiratie. Ik veralgemeen hier mijn eigen
ervaring, maar voor mijn vrienden Arman, Yves Klein, met wie ik lang heb
samengewerkt, was het probleem juist hetzelfde: een reactie tegen het milieu van de
familie, tegen het schilderkunstig klimaat van Nice. Deze reactie bracht ons naar
Parijs. Toen ze ons in Parijs zagen aankomen, krulden ze van het lachen. In Parijs
zijn er nog altijd mensen, vooral schilders, die op de grond rollen van het lachen bij
de gedachte dat er grote schilders kunnen zijn in Amerika, of onder de zwarten, of
onder de Japanners, of dat er ooit iemand met talent uit de provincie zou kunnen
komen. We voelden ons diep gekwetst, maar die kwetsuur was ook heilzaam. Algauw
zagen we in dat het onmogelijk was hier een carrière als schilder op te bouwen en
we kwamen tot het inzicht dat het er alleen op aan-
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kwam zich zo volledig en zo oprecht mogelijk uit te drukken. Niet alleen tegen wat
er in Nice, ook tegen wat er in Parijs werd gemaakt.
Op dat ogenblik heb ik werken ontdekt waarmede ik me verwant voelde en waarvan
ik pas later de betekenis helemaal heb begrepen, werken van mensen die ouder waren
dan ik en die op precies dezelfde manier als ik hadden gereageerd. Later nog kwam
ik in contact met het werk van Robert Rauschenberg, Jasper Johns en anderen,
schilders die eveneens tegen de School van Parijs hadden gereageerd, tegen de goede
Franse schilderkunst. Die mensen hebben me niet zozeer beïnvloed als wel de moed
gegeven om mijn eigen werk voort te zetten. Ik kan natuurlijk niet beweren dat ik
door niemand beïnvloed ben geweest, maar wat ik het meest ontroerend vind in de
schilderkunst is juist dat ieder schilder radicaal verschilt van de anderen, dat er geen
perfecte navolging bestaat. Een schilderij kun je niet namaken, het is nooit helemaal
hetzelfde. En het merkwaardige is ook: in sommige perioden ziet men kunstenaars
op eenzelfde wijze reageren op een gegeven situatie, ze horen vanzelf samen. Als u
begrip hebt voor Magritte, voor Permeke, voor Rembrandt of voor mij, dan komt dat
omdat u dezelfde reacties hebt als ik, dezelfde emotie. Dit soort verwantschap vind
ik bijzonder ontroerend. In die zin kan ik me - en ik ben daar heel gelukkig mee een geestelijk kind noemen van mensen als Rauschenberg of Yves Klein.

Hoe ziet u de relatie van het kunstmatige en het organische in uw werk?
Dat wordt moeilijk, ik bedoel een beetje vervelend. U kent misschien mijn ideeën
nog niet, maar ik ken ze, ik kan niet anders dan altijd maar mezelf herhalen. Het
grootste probleem voor mij is dit: er heerst onder de mensen een grote stilte en
niemand durft die vrijuit onder ogen zien. Dat is voor mij het belachelijke algemene
probleem van de dood. Ik kom altijd terug op de periode van het begin, waarover ik
het al had. Na de oorlog was iedereen getraumatiseerd en wij beseften allemaal heel
scherp dat we van vandaag op morgen, als er ergens een gek een bom op ons hoofd
gooide, in het niet konden verdwijnen. Eén seconde, dertig seconden, een dag, een
week, een maand, en we zijn allemaal weggeveegd. Het menselijk lot is iets
schrikwekkends. Ik ben diep pessimistisch. Daardoor word ik bewogen. Ik vind dat
het een werk van fundamentele morele hygiëne is, dingen te maken die een beetje
hoop geven, een begrip van vreugde uitdrukken.
Voor mij is het heel simpel in zijn werk gegaan. Ik ben opgegroeid in een generatie
van schilders die wel in verschillende richtingen werkten, maar die allemaal tachisten
genoemd kunnen worden, d.w.z. mensen die veel van hun moeder hielden, die werken
maakten waarin het fenomeen van de verrotting van de cellen wordt weergegeven.
Ze laten zien dat we allen zullen sterven, dat de vergankelijkheid ons allen bedreigt.
In de schilderkunst is het altijd pakkender als je arme, ongelukkige mensen kunt
laten zien, mensen die stervende zijn, met zware balken onder de ogen. Schilderkunst
en beeldhouwkunst speculeerden in die tijd op de vergankelijkheid van de materie:
het ijzer was roest, de sculptuur droop weg, het schilderij liep af. Dit was een nieuwe
voorstelling
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van de dood. Men speculeerde op de dood. Spontaan heb ik daarentegen een wereld
willen voorstellen gebaseerd op een toekomstige technologie, een gelukkige wereld,
een wereld waarop we hopen, een wereld waarin de objecten die we gebruiken niet
meer sterven. Automatisch ben ik gaan werken met materialen die me de indruk
gaven onveranderlijk te zijn, immaterieel, die de vergankelijkheid overstegen. Het
is een wanhopige poging om niet te sterven, heel prozaïsch en heel simpel. Daarom
heb ik plexiglas gebruikt, en neon, en fluorescerende kleuren. Daarom verkies ik een
weide in plastic boven een echte weide, een plasticbloem boven een echte roos en
ik hoop dat we morgen in huizen zullen leven waarin een onvergankelijke natuur zal
zijn gereconstrueerd. Wonderlijk vind ik in de mens wat hij zelf heeft gemaakt ten
overstaan van wat hij heeft ontvangen. Nu, in 1967, denk ik - misschien verander ik
ooit van gedacht, maar nu ben ik ervan overtuigd - dat belangrijk voor een kunstenaar
en voor een mens is, datgene wat hij zelf tot stand brengt in verhouding tot wat hem
gegeven is door de cultuur en de sociale traditie, belangrijk zijn alle menselijke
waarden, alle vooruitgang, technologie, in verhouding tot de traditionele en
reactionaire erfenis van de culturele wereld.

Betekent dit een afwijzing van de traditie?
Beslist. Het is een afwijzing van traditie, maar geen domme afwijzing, in deze zin,
dat ik niet van vandaag op morgen kan zeggen dat ik het enige wezen op aarde ben,
dat ik alles zelf hebt ontdekt. Ik ben me van de traditie bewust, maar het is een
averechts bewustzijn. Bijvoorbeeld, als ik ergens een van mijn werken terugzie, kan
ik dat rustig bestuderen, maar ik kan nooit een beslissing nemen over iets dat ik nog
moet maken. Als dat kon, dan zou ik niet meer schilderen. Ik zou misschien een
roman schrijven, of praten zoals nu. Als ik iets zie dat ik gemaakt heb, dan merk ik
dat het tegen de traditie inging, want de traditie wil altijd stevig gevestigde dingen,
nogmaals: dingen die op een of andere manier op het leven lijken. Maar ik vind dit
leven affreus. Wat me interesseert is, het leven te veranderen, het begrip dat de
mensen van het leven hebben te vernieuwen. Dat vind ik interessant. Daar ligt mijn
probleem.

Een klassiek kunstwerk is een venster op het leven en deze opvatting vindt
men nog terug bij een Cézanne, een Renoir en ook bij de abstracte meesters
van de eerste generatie. Uitgaande van een Mondriaan kan men een hele
stad reconstrueren, uitgaande van een Klee vindt men de sentimenten terug
die ook een bloem oproept. Bij Vasarely is dat niet meer het geval. Ook bij
Martial Raysse vindt men geen gevoelens terug die men op de bestaande
wereld kan overdragen. Een foto bijvoorbeeld is een object, geen interpretatie
van de wereld. In die zin spreekt men van een tableau-objet.
Het voorbeeld van de foto is sprekend. Lange tijd heb ik in de mening verkeerd dat
een foto het leven voorstelde en dat het leven was als op de foto's. Stilaan heb ik
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ontdekt dat dit een te simplistische opvatting was, en dat het leven helemaal niet op
de foto gelijkt. Als men van deze zaal hier een foto zou
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nemen, zou men kunnen denken dat het hier zo was, maar dat is helemaal niet het
geval: het gaat om een interpretatie. Die kwestie van de fotografische weergave is
een lange geschiedenis, want de foto heeft een sleutelpositie bekleed in de
ontwikkeling van de moderne schilderkunst. Als men bedenkt dat Ingres zijn laatste
schilderijen naar foto's maakte en dat sedert Ingres alle schilders foto's hebben
gebruikt, zelfs de niet-figuratieven! De heerlijke composities van Degas bijvoorbeeld
zijn niets anders dan fotografische a-priori's. Het impressionisme is een reactie tegen
het mechanisme van de foto, een wanhopige poging van de schilder om het
geglaceerde, het mechanische van de foto te vervangen door de eigen toets, het
vrouwelijke, het artisanale, het individuele, het menselijke, om m.a.w. het efemere,
snelle, voorbijgaande tegenover het ‘opgelet, niet bewegen’ van de foto te zetten.
Om zeven uur schilder je een hooischelf zo, om kwart voor zeven anders. Maar de
fotografie zette dat allemaal op zijn kop: een kwartier lang mocht men niet meer
bewegen; veranderde het licht, dan was alles om zeep. Daartegen wilde het
impressionisme reageren. Maar het was een traditionele reactie. Ze hebben prachtige
dingen gemaakt, maar ze reageerden vanuit een immens complex van de schilderkunst
ten overstaan van de fotografie. Het was een echte malaise. Men dacht dat alleen de
schilderkunst de werkelijkheid kon weergeven en opeens kwam er nu een apparaat
dat de werkelijkheid reproduceerde. De schilders voelden zich bedreigd door de
techniek. Hun enige rechtvaardiging én verdediging was de impressionistische toets,
daarmee konden zij iets doen wat het apparaat niet kon. Met de tijd is de vlek van
de impressionisten groter geworden, ze ging de hele dimensie van het schilderij
innemen. Dat was het tachisme. Die opvatting vindt men nog bij Rauschenberg. Een
foto is voor hem niets anders dan een tweede tube verf. Hij gebruikt foto's omdat hij
geen verf heeft. Het kleine ideetje dat ikzelf heb gehad - en honderdduizenden anderen
zijn op hetzelfde idee gekomen - is dit: ik gebruik de foto vrankweg, zonder bedrog,
ik gebruik de foto om de kleur vrij te maken. De foto heeft ons bevrijd van de
tekening. Het was een groot probleem om een exacte tekening van de werkelijkheid
te geven. Een tekening bestaat niet. Er zijn honderdduizenden tekeningen. Iedere
schilder tekent op zijn manier. Maar men probeert te doen geloven dat er maar één
tekening is. En dat er mensen zijn die goed kunnen tekenen. En in elke academie
voor schone kunsten tekent men zoals de leraar het heeft geleerd en die tekent zoals
hij het heeft geleerd. Dus tekent niemand. Picasso denkt dat hij beter tekent dan
Rafaël, maar als Rafaël het zag, lag hij tegen de grond van het lachen. De foto gaf
in zekere zin een universele tekening. Dus dacht ik: het is nutteloos daar nog tijd aan
te verspillen. Mijn probleem was een koloristisch probleem. Ik ben direct naar de
kleur gegaan. Een foto gebruikte ik als een brok realiteit, als een object. Op het
ogenblik sta ik echter weer verder. Nu besef ik dat ook een foto nog slechts een
a-priori is. Nu probeer ik, uitgaande van de foto, te komen tot prototypen, archetypen;
ik probeer bepaalde krachtlijnen naar voren te halen, bepaalde omtrekken; ik wil een
soort van alfabet opstellen. Daar ligt voor mij nu het probleem, maar ik sta nog
nergens. Ik kan er nog niet veel over zeggen.
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Vindt u dat tekeningen, dat penselen gedemodeerde middelen zijn?
Ik geloof het wel. Dat is niet altijd zo geweest. En misschien is er ergens een
fantastische schilder die zegt: al die kunstenaars tegenwoordig, dat is heel leuk, ze
werken allemaal met neonlicht, (toen ikzelf daarmee begon, was ik alleen, maar nu
zijn er zeshonderdduizend schilders die met neon werken en iedereen werkt met
plexiglas en in alle galeries vindt men heldere, voyante kleuren), maar ik zal eens
laten zien dat ik een meesterwerk kan maken met verf en penselen. Ik heb ervan
gedroomd te komen tot een begrip van modernisme, tot heldere, nette, smetteloze
schilderijen, zonder vlekken, zonder vuiligheid, helemaal clean. En nu zijn alle
schilderijen meesterlijk proper, meesterlijk licht, alles in plexiglas, reukloos,
smaakloos, brandvrij. Fantastisch. Maar waarom zou een schilder niet kunnen zeggen:
ik ga het anders doen? Het is beslist een geldige formule. Maar van de andere kant
geloof ik toch dat er om een moderne wereld uit te drukken niets beter is dan moderne
middelen. Ik kan geen Nederlands spreken, dus spreek ik geen Nederlands, ik spreek
Frans. Je kunt geen modern schilderij maken met oude technieken, je kunt geen
moderne wereld uitdrukken met oude technieken. Zo zie ik het. Van één ding ben ik
overtuigd: alle grote kunstenaars uit alle perioden van de kunstgeschiedenis zijn ook
vernieuwers geweest van de schilderkunstige techniek. Men heeft daar nooit aandacht
aan geschonken, en zelf heb ik dat ook lange tijd niet gezien. Of wij iets zien of niet,
is zo iets wonderbaars. In de schoenen van Van Gogh zagen de mensen confituur.
Het was voor hen abstract. Lange tijd heb ik mezelf wijsgemaakt: ik ben een groot
abstract schilder, en toch maak ik figuratieve dingen. Omdat de mensen nu een
abstract oog hebben. Ze dragen abstracte kleren, ze hebben abstracte tafelkleden,
abstracte gordijnen. Ze herkennen, ze houden van abstracte schilderijen. De Pop-art
of het Nouveau Réalisme daarentegen zien ze niet. De visie is een mentale
aangelegenheid. Het oog wordt gevormd. Dat is het werk van de schilders. Men
werkt op de sensibiliteit en op de visie. Er bestaat een opvoeding van het oog. En
dat is heel belangrijk. Daarom ook is de taak van de musea zo belangrijk. Of het
publiek gunstig reageert of niet, heeft geen belang. Belangrijk is dat de mensen leren
zien. Heel de stad zou hier naar het museum moeten komen. De manier van zien is
een formidabel fenomeen. Het is de sleutel van het menselijk geluk. Daarvoor zijn
er musea nodig: om het grote publiek kennis te laten nemen van de schilderijen. De
musea moeten dan wel evolueren in de richting van cultuurcentra. Het wonderbare
is dat een museum niet belangrijk is voor een kunstenaar. Ik moet geen schilderijen
bekijken. Overal in de straat, in elk detail van het leven zie ik een werk. Dit draag
ik dan eerst in mijn hoofd rond. Dat is de sleutel tot het geluk van de schilder.... Maar
wat was ik eigenlijk aan het zeggen? Ja, dat alle kunstenaars ook technische
vernieuwers zijn geweest. Alle mogelijkheden blijven natuurlijk open. In de kunst
is de paradox de enige logica. Als Martial Raysse vandaag de grootste kunstenaar
is, dan moet iemand die morgen nog wil bestaan, het omgekeerde doen van wat
Raysse doet. Ik had bijvoorbeeld kunnen zeggen: Rauschenberg, Lichtenstein, pop-art,
het is alle-
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maal formidabel; welnu, ik ga het omgekeerde doen, want in de grond is alles wat
ze maken al verouderd. Dat is een heel logische en simpele houding. Steeds kan
iemand zeggen: iedereen werkt met moderne materialen, ik ga werken met penselen
of met een gewoon potlood. Maar dan moeten we wel nuanceren: er bestaat geen
‘spontane generatie’. Negenennegentig kansen op honderd is men om een moderne
wereld uit te drukken aangewezen op moderne middelen. En die ene resterende kans
is nog heel problematisch. Ik vind het erg, dat velen die werken met traditionele
technieken compromissen sluiten, terwijl ze in staat zouden zijn om belangrijke
dingen voort te brengen. Ze maken kantwerkjes, kleine sympathieke spelletjes, maar
die houden geen verband met het leven dat we nu leiden of dat we zouden willen
leiden.

U schildert niet alleen?
Ik wil ontkomen aan het begrip van het schilderij. De toeschouwer moet als het ware
fysisch in het kunstwerk betrokken worden. Fysisch, maar zonder te bewegen, zonder
te hoeven springen. Neem bijvoorbeeld mijn ‘L'appel des cimes’ (zie illustraties).
Voilà, dat is een formidabel kunstwerk en ik zal u uitleggen waarom. In plaats van
geld uit te geven om op vakantie te gaan, zet je deze sculptuur bij je in huis. Je koopt
je picknick, legt een tafelkleed op de grond, en je gaat er, met je vrouw en kinderen,
bij zitten eten. En je bekijkt de top, de Mont Blanc, of de Himalaya, wat je ook maar
wilt, en je bent gelukkig. Je spaart veel geld uit. Je kunt nog een fles zuurstof kopen
om je longen te vullen. Je bent niemand tot last. Het is magnifiek. Je kunt een fles
wijn op je berg zetten. Je bent rustig. Iedereen is gelukkig. De mensen komen voorbij.
Water is er in overvloed. Je zet de kraan van de badkamer of van de keuken open.
De kinderen kunnen wat op de berg klauteren, niet te veel om hem niet te erg te
beschadigen. En de buren komen om je berg te bewonderen. Het is magnifiek. Dat
is het echte sociale realisme. Of een ander voorbeeld. Ik heb een sculptuur gemaakt,
bestaande uit een rij neonpijlen en een bloem (zie illustratie). Neon is een fantastisch
materiaal. Laat je twee pijlen achtereenvolgens branden, dan krijg je de indruk van
beweging zonder dat er iets beweegt. Ik vind dat formidabel. Je hebt de indruk dat
de engel vliegt en hij vliegt niet. Het is een wereld van kunstmatigheid. Het is een
poging om uit te drukken wat men van het leven denkt. Het leven is zo. Iedereen
weet dat het vals is, maar het wonderbare is dat iedereen denkt dat het waar is. Daarin
bestaat de waarheid. Met neon krijg ik de indruk dat ik loop. Bekijk je die sculptuur,
dan ga je vooruit zonder je te verplaatsen en je komt voor de grote sculptuur, die als
een bloem is en die de opgaande zon symboliseert, de grote beweging van het licht.
Heel mijn werk is op licht gebouwd, op een overdaad aan kleur. Het is een grote
bevrijding. Wat me in de kunstenaar interesseert, is dat hij het maximum aan vrijheid
beleeft. Als ik een goed schilderij zie, moet ik glimlachen. Het maakt me gelukkig.
Dan zeg ik bij mezelf: dat is 'n slimmerik, kijk eens hoe hij het probleem aanpakt,
hoe hij verschilt van de anderen, hoe hij vrij is. Schilderkunst is interessant omdat
ze een school van vrijheid is. Wie een schilderij begrijpt, begrijpt de vrijheid, krijgt
dorst naar vrijheid, wil vrij zijn in
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het leven, en dat is toch wel iets groots. Hij kan terug naar huis gaan en alles het
venster uitgooien of gelukkig zijn en met de voeten op tafel gaan zitten.

Moet al wie uw expositie bezoekt daarna alles het venster uitgooien?
Er zijn er ook die veel te veel weggooien. Je kunt ook tevreden naar huis gaan in de
overtuiging dat je je leven goed hebt aangepakt. Anderen zullen inzien dat in onze
samenleving toch niet alles zo prettig is.

Staan sommige van uw werken niet dichter bij het surrealisme dan bij de
pop-art?
Ik weet het echt niet. Ik kan mezelf moeilijk situeren. Ik ondervind er geen enkele
hinder van bij de ene of de andere ingelijfd te worden. Het surrealisme heeft prachtige
dingen tot stand gebracht. Alleen vind ik dat het in zijn bevrijdingsbeweging niet
heel consequent geweest is en dat er ook iets reactionairs in zit, bijvoorbeeld in de
afwijzing van de moderne techniek, van de vooruitgang. In de grond zijn de
surrealisten bang van de moderne evolutie. Ze vinden het onderzoek naar het
onderbewuste interessanter dan de intelligentie. In een bepaalde periode is dat
misschien waar geweest. Persoonlijk vind ik dat pop-art en nieuw realisme door hun
heel eenvoudige en prozaïsche aanvaarding van het leven dichter bij mijn werk staan
dan het surrealisme.

Je moet toch geen neon gebruiken om van je tijd te zijn?
Natuurlijk niet. Je kunt in 1967 leven en toch te voet gaan, geen vliegtuig nemen, je
hemd strijken met een strijkijzer dat je warmt op de kachel. Uw vraag zegt echter
niet: Mr Raysse, u bent modern, u gebruikt moderne middelen, dat is logisch, maar
u zou eigenlijk modern moeten zijn met voorvaderlijke middelen. Uw vraag verraadt
dat u door mijn werk niet geraakt wordt, u vindt mijn werk kunstmatig. Maar
kunstmatigheid is toch een zeer bekend levensfenomeen. De emotie komt op de
eerste plaats, kunstmatigheid is slechts een middel om die emotie weer te geven. Het
spijt me erg als u geen emotie hebt, maar dat is eigenlijk uw zaak.

Tien jaar geleden bestond de avant-garde erin Mathieu of Riopelle na te
doen.
Dat is helemaal niet waar. De avant-garde bestond erin Martial Raysse's te maken,
dat was echt modern. Daarin vergist u zich. Ik verkies trouwens een sous-mathieu
boven een sous-permeke. Mathieu zal blijven. De sous-mathieu's en de sous-raysse's
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zullen weggeveegd worden. Ikzelf trouwens ook. Er zijn beslist al mensen die duizend
keer moderner zijn dan ik.

Wat denkt u van de nieuwe figuratie, Bacon, Maryan?
Deze schilders zoeken hun taal te vernieuwen, maar ze gaan van een verkeerde basis
uit. Daar ligt de fout.

Ze drukken toch de angst van deze tijd uit?
Helemaal niet! Uw angst is helemaal geen angst van deze tijd. Het is een angst die
voortkomt uit scrupules. De schilderijen van Bacon, dat is niet de oorlog in
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Vietnam. De schilderijen van meneer Francis Bacon hebben niets met de moderne
angst te maken. Hij doet me denken aan een soort Engelse Baudelaire: een
negentiende-eeuwse emotie, die aan geen enkel modern sentiment beantwoordt. Het
spijt me zeer. De ziekte van onze tijd is een collectieve ziekte van een ongehoorde
brutaliteit. En daar maak je geen tableaus mee. Over zulke belangrijke dingen mag
je geen schilderijen maken. Het is gênant, mensen die zich in het middelpunt plaatsen
met bombardementen die ze niet hebben meegemaakt.

En Maryan?
Er zijn in Frankrijk nog vijf miljoen politieke gevangenen. Dat is een schandaal.
Daar mag men niet op speculeren. Ik vind de houding van Maryan beschamend. Zijn
situatie mag nog zo tragisch zijn - hij is een overlevende - maar ze kan niet op die
manier uitgedrukt worden. Hij maakt artistieke schilderijen over schrikwekkende
dingen. Er bestaat een middel om die dingen uit te drukken. Andy Warhol bijvoorbeeld
heeft de elektrische stoel voorgesteld, met een maximum aan waardigheid, schroom
en doelmatigheid. Kent u dat schilderij van Warhol? Daardoor zoudt u ontroerd
moeten worden. Het is een les van een extreme koelheid, vol angst. Dat is moderne
angst. Eenzaamheid, boosheid en hardheid van onze wereld. In de schilderijen van
Maryan vind ik een soort saveur, iets gracieus, dat niet past bij zulke tragische
onderwerpen. Het is misplaatst, gênant, vooral nog na vijfentwintig jaar.
Ik vind het prachtig dat u met deze schilders gelukkig bent. Buffet bijvoorbeeld.
Zijn schilderijen worden tien keer duurder verkocht dan de mijne. Hij bezit kastelen.
Ik vind zijn werk horribel. Maar hij heeft zijn publiek. Misschien zijn er honderdvijftig
mensen in Frankrijk die kunnen aanvoelen wat ik maak. Buffet heeft er misschien
duizend of tweeduizend. Iedere schilder drukt een of ander sentiment uit. Ik ben
overtuigd dat u het met deze schilders verkeerd voor hebt. En ik durf hopen dat u
ooit eens zult proberen ons probleem te begrijpen en de echte zin van de angst van
de moderne wereld te herkennen.

Is er in uw werk een analogie met de muzikale onderzoekingen van een
Stockhausen bijvoorbeeld? Ik denk bijvoorbeeld aan het begrip vrijheid dat
u gebruikt hebt.
Dit probleem houdt verband met de mathematica en dat is niet gemakkelijk uit te
leggen. U kent de probabiliteitstheorieën. Als die waar zijn, dan is alles om zeep.
Als ze niet waar zijn, dan is het magnifiek. Volgens mij zijn ze niet waar. Een
kunstenaar is zoals elk individu gedesequilibreerd, misschien een beetje meer dan
de anderen, en hij probeert - ieder mens is een kunstenaar, er zijn mensen die
kunstenaar zijn aan de machine, anderen aan de schoonmaak, anderen als ze met hun
vrouw wandelen, ik ben artist als ik mijn werk maak - hij probeert voor een wit doek
zijn evenwicht een beetje te herstellen, en door dit evenwicht kunnen ook andere
personen wat rust vinden. Het komt er op aan een klimaat te scheppen waarin de
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erop aan dat ik erin slaag om
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een kader te scheppen. De elementen binnen dit kader kunnen gewijzigd worden, er
kunnen andere elementen voor in de plaats komen. Maar als iemand echt gevoelig
is, zal hij zich niet vergissen in hetgeen hij aan een schilderij toevoegt. Ik vind dat
men ten overstaan van een schilderij alle vrijheid heeft. Er moet alleen een basis
geschapen worden, een structuur, waarin de elementen op een heel natuurlijke,
spontane manier hun plaats kunnen krijgen. Natuurlijk gaat dit gepaard met veel
onderzoekingen en god zij dank zijn er tegenwoordig veel mensen bezig met hetzelfde
probleem.
In de hedendaagse muziek is er een probleem. In zekere zin hebben schilders
invloed uitgeoefend op de muziek. Op 'n mooie dag is men gaan merken dat viool
spelen een soort spektakel is, een nogal belachelijk spektakel, en dus is men gaan
zoeken om dat spektakel bewust in de muziek te integreren. Daarna kreeg men met
een probleem van de visie te doen. En dat is het werk van schilders. Vandaar dat er
in die onderzoekingen sommige dingen op elkaar schenen te lijken. Er zijn sommige
bewegingen van Xenakis, en waarschijnlijk ook van Stockhausen, die aan
Rauschenberg doen denken. Maar door het feit dat het om muziek gaat, wordt het
probleem daar toch heel anders gesteld. Persoonlijk denk ik dat we ons in een
doorgangsstadium bevinden op weg naar andere instrumenten en naar de zuivere
klank. Denk maar aan een concertzaal, hoe braaf en triestig het er allemaal aan toe
gaat!
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Interkerkelijke vredesweek 1967
G.A. Zuidberg
Van 8 tot 15 oktober organiseren de kerken in Nederland gezamenlijk een vredesweek,
waarin zij zich met elkaar zullen bezinnen op de actuele vragen rond oorlog en vrede.
Dit is een van de eerste concrete resultaten van het vredesberaad dat in vrij korte tijd
tussen de verschillende kerken op gang is gekomen. Dit overleg is voortgekomen uit
het groeiend besef dat de vrede een te belangrijke zaak is geworden dan dat zij nog
door elke kerk afzonderlijk benaderd zou moeten worden. Vrede - werken voor de
vrede - is geen vrijblijvende, persoonlijke liefhebberij meer noch een aangelegenheid
van enkele groepen of bewegingen alleen. De tijd is aangebroken, dat de kerken zich
moeten afvragen, wat zij gezamenlijk voor de wereldvrede kunnen doen. Dit zou
wel eens een testcase kunnen betekenen voor de hele oecumene.
Het Interkerkelijk Vredesberaad (I.K.V.), heeft naast de voorbereiding van een
aantal gezamenlijke publikaties besloten nu reeds te starten met een vredesweek,
omdat de kerken bij hun inzet voor de vrede nu eenmaal behoefte hebben aan een
concreet plan, aan goede organisatievormen en duidelijk omschreven doelstellingen.
Deze doelstellingen moeten niet in het vage blijven hangen, maar aanknopen bij
realiseerbare mogelijkheden. De kerken zullen zich niet mogen verliezen in enkele
theoretische beschouwingen of algemene uitspraken, maar zij zullen alle aandacht
moeten vragen voor de actuele kwesties van nu. Het thema van de vredesweek: ‘Geen
spreiding van kernwapens, wèl spreiding van welvaart’, zal de meesten op het eerste
gezicht nogal vaag en algemeen voorkomen, maar wij menen, dat hiermee in wezen
een hoogst actuele en belangrijke problematiek wordt geraakt. Het I.K.V. is ervan
overtuigd, dat de kerken nu een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de
opinievorming over twee actuele zaken: de totstandkoming van een werkelijk verdrag
tegen spreiding van kernwapens (non-proliferatie) en het welslagen van de tweede
Wereldhandelsconferentie in New-Delhi volgend voorjaar. De kerken kunnen, als
ze willen, meehelpen om de publieke opinie in een aantal landen te beïnvloeden en
zij kunnen m.n. een bepaalde aandrang uitoefenen bij de politieke partijen en bij de
regering om te bereiken, dat Nederland in de vergaderingen van de
volkeren-organisaties, op ontwapeningsconferenties en bij andere gelegenheden een
helder en klaar vredesgeluid laat horen.
Het lijkt me allereerst hoogst belangrijk, dat uit de gehele bewapeningsproble-
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matiek juist het vraagstuk van de verspreiding van kernwapens is gekozen. Slaagt
men er niet binnen afzienbare tijd in die spreiding van kernwapens te voorkomen,
dan zou dat een ontwikkeling kunnen inleiden die uitloopt op een nucleaire anarchie,
en dit zou ongetwijfeld een aanzienlijke achteruitgang teweeg kunnen brengen in
het internationale politieke klimaat. Het is eenvoudig een directe noodzaak dat de
Nederlandse regering niet alleen zich voorstander verklaart van een verdrag, maar
zich ook actief inzet voor de realisering ervan. Men kan rustig zeggen, dat een
mislukken van het non-proliferatie-beleid en met name het niet tot stand komen van
een non-proliferatie-verdrag de nekslag zal kunnen betekenen voor talloze andere
maatregelen op het gebied van wapenbeheersing en wapenbeperking, die immers in
een multi-nucleaire wereld nog moeilijker zullen zijn te verwerkelijken.
N.a.v. het thema van de vredesweek is nogal eens de opmerking gevallen, dat de
kwestie van de niet-verspreiding van kernwapens in de algemene opinie niet zo'n
probleem meer is. Zo werd door het PSP-blad ‘Radikaal’ van 27 juli opgemerkt: ‘Er
is in de nederlandse politiek bijna geen spreker te vinden die verspreiding van
kernwapens wil verdedigen.... Daarnaast is het voor de nederlandse buitenlandse
politiek niet eenvoudig op dit punt met veel eigen initiatieven te komen in de
eerstkomende maanden. Dit betekent, vrezen wij, dat bezinning op de verspreiding
van kernwapens op dit moment een tamelijk academische aangelegenheid zal worden’.
Het is echter helaas nog niet zover, dat er bijna niemand te vinden is die oppositie
voert tegen de pogingen in Genève om aan de kernwapenspreiding een halt toe te
roepen. Belangrijke persoonlijkheden uit politieke, parlementaire, industriële en
andere kringen in West-Europa blijven zich verzetten tegen een wezenlijk onderdeel
van een internationaal niet-verspreidingsverdrag: een algemeen aanvaarde
internationale controle. ‘In vele gevallen zullen landen, bedacht op hun eigen
veiligheid, het besluit nemen om kernwapens aan te schaffen, omdat ze in onzekerheid
verkeren of hun lokale tegenstander daar ook niet mee bezig is. (Bv. Pakistan - India;
Egypte - Israël). Deze onzekerheid kan alleen worden weggenomen als alle nucleaire
materialen en installaties voor vreedzame doeleinden aan een internationaal
controle-systeem zijn onderworpen, dat waakt tegen hun aanwending voor militaire
doeleinden. Het spreekt immers vanzelf, dat alleen een controle-systeem waarin
beide tegenstanders in een conflict vertrouwen hebben, hen gerust kan stellen. Voor
de Oost-Europese landen is het onvoldoende, dat er binnen de Europese gemeenschap
voor kernenergie (Euratom) een onderlinge controle wordt uitgeoefend, evenmin als
het voor Israël voldoende zal zijn dat de Arabische staten elkaar op vreedzaam gebruik
controleren in een eventueel “Arabtom”’ (B. ter Veer). We zullen geen stap verder
komen, zolang onze eigen westerse kernclub voor industriële doeleinden de controle
op het vreedzaam gebruik van kernenergie uitsluitend in eigen hand houdt. Dat schept
op geen enkele wijze vertrouwen, en geen basis voor verdere ontwapening en
wapenbeheersing. Misschien heeft de PSP gelijk, wanneer zij de NATO-kwestie
actueler vindt. Misschien zou dat de discussie in een vredesweek heviger, en misschien
nog boeiender ook, maken.
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Maar is de kwestie van de non-proliferatie niet nóg belangrijker? Raakt dit niet nog
meer de structuur? Want wat hiér achter ligt, heeft te maken met een langzame
opbouw van een werkelijke wereldorde, die internationale veiligheid en vertrouwen
waar maakt. Nederland hoeft niet persé eigen initiatieven te nemen. Dat lijkt me ook
niet zo belangrijk. Belangrijker is, dat de algemene opinie volledig gaat staan achter
alle pogingen om een verouderd West-Europees nationalisme te doorbreken. En
daaraan kunnen de kerken veel doen. Juist omdat de kerken, sociologisch gezien,
nog steeds een belangrijke plaats innemen in de opinievorming: zij staan midden
tussen de gevestigde traditionele meningen èn de periferie, waar de nieuwe ideeën
worden geboren.
Er moet heel nadrukkelijk en onophoudelijk tegen iedere vorm van westers,
Europees en ander nationalisme geageerd worden. Het moet de parochie en de
gemeente in allerlei vormen, door catechese, gespreksgroepen, prediking,
vormingswerk enz., duidelijk gemaakt worden, dat er wegen zijn om tot vrede te
komen in een wereld, die zoveel mogelijkheden en kansen biedt. Zo kan een
interkerkelijke vredesweek op haar wijze een startschot betekenen, een nieuw begin
om de politieke wil te mobiliseren. ‘Het ontbreekt de wereld niet aan ideeën,
instrumenten en deskundigheid, doch slechts aan de politieke wil om deze tot het
welzijn van de wereld aan te wenden’ (Oe Thant).
Hetzelfde kan men zeggen t.a.v. de pendant van het thema van de vredesweek:
wèl spreiding van welvaart.
Tussen spreiding van kernwapens en spreiding van welvaart bestaat een pikant
verband. Al tezeer immers wordt uit het oog verloren, op welke wijze het streven
naar verhoging van ontwikkelingshulp en verhoging van het welvaartspeil in de
ontwikkelingslanden wordt bedreigd door de mogelijkheid, die nog steeds reëel is,
dat landen als India, Pakistan, de VAR, Brazilië, Argentinië, binnen een of twee
decennia zouden besluiten tot de produktie van kernwapens over te gaan. Met geringe
verbeelding kan men zich voorstellen welke frustratie-gevoelens zich zullen kunnen
openbaren in de geld- en hulp-verlenende landen, indien ontwikkelingslanden
miljoenen guldens per jaar gaan investeren in de kernwapenproduktie. Daarom zou
men - voorzichtig - wel eens kunnen opmerken, dat zij die zich professioneel of
anderszins voor de ontwikkelingshulp inzetten, er in het belang van hun werk goed
aan zouden doen zich meer in te zetten voor een internationaal
non-proliferatie-verdrag.
Een belangrijke doelstelling van de gehele ontwikkelingshulp zou in dit verband
ook omschreven kunnen worden als: alles doen om de behoefte bij de
ontwikkelingslanden weg te nemen een eigen kernmacht op te bouwen. Als we het
een schande noemen, dat ontwikkelingslanden als China kernproeven doen, omdat
ze het geld maar beter hadden kunnen besteden aan de eigen ontwikkeling, is dit dan
geen hypocrisie van de rijke landen die aan kernproeven doen? Het is de hoogste
tijd, dat wij, ook als kerken gaan beseffen, dat ontwikkelingshulp geen liefdadigheid
meer betekent. Nu zal aan de structuren zelf getimmerd moeten worden. Het is daarom
van belang dat de vredesweek inhaakt op de voorbereiding van de tweede
Wereldhandelsconferentie te New Delhi, voorjaar 1968. De eerste conferentie te
Génève in 1964 was een teleurstelling voor
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de ontwikkelingslanden. Zij zagen hun vraag naar verlaging van invoerrechten op
hun produkten in de rijke landen op geen stukken na beloond. Het gaat om rechten,
niet om giften. Nederland zal er alle druk op moeten zetten, dat de jonge landen hun
agrarische produkten, hun industriële expansie en daarmee de verhoging van hun
nationale inkomen eindelijk eens kunnen realiseren mede dank zij de besluiten van
de rijkere landen. Dit is - indirect - ook dienst aan de vrede. En dit moet de gemeente
weten. Daar moeten alle kerken achter staan. Het is eigenlijk een zaak van gezond
verstand, maar waarom zouden de kerken deze zaak niet krachtdadig ondersteunen?
Het zou al een goede stap zijn, wanneer ook door middel van de vredesweek een
discussie in ons land op gang komt, die belangrijk kan bijdragen tot een terzake
deskundige, eigen inbreng van Nederland op de komende conferentie. Laten wij
hopen, dat een behandeling van deze problematiek een belangrijke plaats zal innemen
op de agenda van ons Parlement, vóórdat de Nederlandse delegatie vertrekt!
De vredesweek is bedoeld als een start voor de discussie, als een goede informatie
en een beïnvloeding van de publieke opinie. Er worden gesprekken georganiseerd
in allerlei verbanden, in gespreksgroepen, jeugdkringen, op middelbare scholen,
catechesaties, vormingscursussen enz. De werkgroep ‘vredesweek’ heeft daarom
gezorgd voor de uitgave en verspreiding van een ‘vredeskrant’ en een ‘vredesmap’1.
De ‘vredeskrant’ zal kunnen dienen als uitgangspunt en illustratie bij de informatie
en discussie, terwijl voor de leiding van gespreksgroepen, leraren, priesters,
predikanten enz., een documentatie-map ter beschikking wordt gesteld om op
verantwoorde wijze informatie te kunnen geven over de achtergronden van de
problemen rond proliferatie en wereldhandelsconferentie, die in de krant aan de orde
worden gesteld. Het documentatie-materiaal is samengesteld door een aantal
deskundigen, en men kan er zeker van zijn, dat deze map een rijkdom aan gegevens
biedt, waarmee ook de mogelijkheid is gegeven om na de vredesweek op dit thema
verder door te gaan. Belangrijk is, dat de map een instructie bevat, die met enkele
voorbeelden aangeeft hoe men kan werken met de gegevens die geboden worden
over het probleem van de verspreiding van kernwapens, de ontwikkelingshulp, de
betekenis van de wereldhandelsconferentie enz.
Voor de gespreksgroepen is het nuttig zich te beperken tot enkele belangrijke
vragen. Zo kan men zich bv. bezig houden met het probleem van de alternatieve
dienstplicht in de vorm van sociale dienst t.b.v. ontwikkelingslanden, met het belang
van de oprichting van een nationaal instituut voor vredesvraagstukken, met de
aanpassing van het onderwijs in geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer,
literatuur, godsdienst, aan de opvoeding tot vrede.
Het is te hopen, dat een groot aantal priesters, predikanten, leraren, enz., de
vindingrijkheid en de moed zullen bezitten het thema van de vredesweek ter sprake
te brengen. Het gaat niet om de vredesweek, het gaat ook niet om de kerken, het gaat
vóór alles om de poging het evangelie ook juist in deze zaken volkomen serieus te
nemen. En die poging hoeft niet tevergeefs te zijn.

1

‘Vredeskrant’ en ‘Vredesmap’ zijn te bestellen bij: Vredesweek 1967, Parkweg 20a, Voorburg.
Kosten: krant f 0,10; map f 4,50.
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Het Arabisch-Israëlische conflict
Youssef Corm
Onderstaand stuk ontvingen wij van een Egyptenaar, die uitdrukkelijk verklaart enige
punten te willen aangeven voor discussie en debat. Het is geschreven voor Europeanen
en als zodanig menen wij het ook aan u te mogen presenteren. Het is een stuk dat
ons getroffen heeft, omdat wij van deze kant van de zaak geen weet hadden. Het is
niet aan ons om uit te maken aan welke kant het gelijk ligt, maar deze mening van
een jonge Arabische intellectueel mag o.i. ook gehoord worden. Redactie.
Mijn opzet is, enige punten aan te geven voor een discussie en een debat. Daartoe
zal ik, als Arabier, antwoord geven op drie vragen:
1. Wie zijn in de ogen van de Arabieren de mensen die Palestina gekoloniseerd
hebben vanaf 1881?
2. Heeft die kolonisatie met of zonder instemming van de Arabieren plaats gehad?
3. Welke realiteit kent de Arabier toe aan de Staat Israël?

Bij wijze van slot zal ik aangeven wat naar mijn mening de enige basis kan zijn voor
een dialoog over de vrede.
Laten we, om de eerste vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld het jaar 1930 nemen.
Op dat tijdstip waren er in Palestina 170.000 zionistische kolonisten. In de ogen van
de Europeanen zijn het joden die de vervolgingen en de pogroms ontvluchten, voor
de Arabieren in Palestina zijn het louter en alleen Europeanen. Ze zijn groot, blond,
hebben blauwe ogen; ze spreken Russisch, Pools, Duits of Oostenrijks; ze leven in
geïsoleerde nederzettingen; ze hebben veel geld en kopen grond voor goudprijzen,
goud dat ze uit Europa krijgen. Hun nederzettingen zijn welvarend: goed onderhouden
en goed ontgonnen. Ze wekken de bewondering op van de Arabieren, maar ook vrees
bij hen: deze vreemdelingen komen in onophoudelijk groter getal en altijd met geld
en met materiaal. Daarin is op de dag van vandaag niets veranderd. Voor de
Europeanen zijn die mensen nog steeds vervolgde joden, voor de Arabieren Europese
avonturiers, een soort ‘Boeren’ die hun onafhankelijkheid hebben uitgeroepen. De
Arabieren hebben nooit geweten wat nu eigenlijk ‘het joodse probleem’ was, of
liever, zij hebben nooit een joods probleem gekend. Dat verklaart waarom de
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Arabieren Israël ‘het bruggehoofd van het imperialisme in onze landen’ noemen. In
hun ogen heeft de kolonisatie plaats gehad onder dekking van het Engelse mandaat,
ook al hebben de Engelsen zich tegen het einde van hun mandaat tegen hun vroegere
beschermelingen gekeerd. En dit kolonialisme heeft een Europees gelaat.
Dit brengt mij tot mijn tweede punt: Heeft de kolonisatie met of zonder instemming
van de Arabieren plaats gehad?
U weet, dat dit idee van agrarische nederzettingen in Palestina voor de eerste keer
is opgekomen in het hoofd van Russische studenten in 1881. De verwerkelijking
ervan is begonnen door een Weense journalist: Herzl. Hij heeft van begin af aan de
Tsaar, de Turkse Sultan, de Paus en Engeland om hulp gevraagd. Nooit de autochtone
bevolkingen. De kolonisatie heeft zich onder het Engelse mandaat slechts kunnen
verwezenlijken dank zij de Balfour-verklaring. De Staat Israël is slechts kunnen
ontstaan in 1948 dank zij het besluit tot verdeling in november 1947, een besluit dat
een Sovjet-Amerikaanse politieke zet is geweest. De daadwerkelijke oprichting heeft
plaats kunnen vinden dank zij fondsen die in heel Europa en Amerika bijeengebracht
zijn door de Internationale Zionistenbond. De grote Europese bankiers hebben moeten
bijdragen en speciaal Rothschild. Wat de aankoop van grond in Palestina betreft,
verwijs ik naar het artikel van Pierre Rolle, Sionisme et Economie, in Le Monde,
28-29 mei 1967, p. 3.
Tegenover de steeds toenemende ontwikkeling van de nederzettingen is er van
Arabische kant al vanaf 1922 oppositie geweest. De moeilijkheden tussen de
autochtone bevolking en de kolonisten zijn voortdurend toegenomen in ernst. Ze
hebben zich uitgebreid - de Arabieren van de nabuurstaten van Palestina zijn er aan
mee gaan doen - toen men van het idee van ‘Nationaal tehuis’ (Balfourverklaring)
overging tot het idee van verdeling en de Zionistische staat: dat betekende voor alle
Arabieren uit die streek het vestigen van de agrarische politieke nederzettingen als
autonome politieke macht.
Men heeft de plaatselijke bevolking niet naar hun mening gevraagd over de kwestie
dat op hun grondgebied joden afkomstig uit Europa werden gevestigd. Als men ze
wel zou hebben gevraagd, hoe zouden ze dan ooit aanvaard kunnen hebben hun land
over te leveren aan vreemden? De enige aanvaardbare oplossing voor de Arabieren
is steeds geweest, wat Palestina betreft, een Arabische Staat, waarin de joden hetzelfde
recht zouden hebben op een eigen plaats als de christenen en de mohammedanen.
De gevolgen van de feitelijke gang van zaken zijn tweevoudig. Op de eerste plaats
moet Israël om te kunnen voortbestaan een militaire staat zijn, waarin iedere man
een soldaat is. Een land dat leeft met het geweer aan de voet. Maar voor hoelang?
Wat gaat men met de Arabieren doen? Hen in zee gooien? Uitgesloten. Ze zijn daar
te talrijk voor. Dan moet men ze iedere keer dat ze agressief worden, bestrijden. Men
moet iedere keer strategische posities zien te veroveren, gebied annexeren, de
immigratie tot verdere ontwikkeling brengen.
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Vervolgens, en in het licht van dit eerste gevolg manifesteert zich de ware aard van
de zionistische kolonisatie: heel Palestina in handen zien te krijgen, ten koste van de
plaatselijke Arabieren. Dit tweede gevolg zou ik willen uitwerken in mijn derde punt.
Hoe hebben zich de bedoelingen van de kolonisten gemanifesteerd en welke zijn dat
feitelijk geweest?
Tot 1947 zag Palestina er als volgt uit. Het is een Arabisch land zoals Syrië of de
Libanon. Het is onderworpen aan het Engels mandaat, zoals Syrië en de Libanon
onderworpen zijn aan het Frans mandaat. Het is bezaaid met zionistische
nederzettingen, gesticht door de Internationale Zionistenbond. Het Joods Agentschap,
dat uit deze organisatie is voortgekomen, belast zich met de immigratie en de
financiering. De verspreide nederzettingen beschikken over een geheim beroepsleger
van 60.000 man: de Haganah. Bovendien bestaan er twee groepen terroristen die tot
openlijk erkend doelwit hebben het grote Palestina: de Irgun en de groep Stern. Het
totaal van de door de zionisten gekochte en in cultuur gebrachte grond bedraagt 6%
van Palestina.
In 1947 is de situatie tussen Arabieren en zionisten zo slecht geworden, dat de
Engelsen de zaak voor de UNO brengen. Een internationale commissie van onderzoek
beveelt de verdeling van Palestina in twee delen aan: 54% voor de kolonisten, 46%
voor de Palestijnen. Het verdelingsvoorstel wordt op 29 november 1947 door de
Verenigde Staten en door de Sovjet-Unie aangenomen. De zionisten geven hun
principiële instemming, en daar was alle reden voor. De Arabieren weigeren. Zoiets
is voor hen alleen nog maar erger. Gekant als ze reeds waren tegen de agrarische
nederzettingen kunnen ze logischerwijze niets anders doen dan zich verzetten tegen
de onafhankelijke zionistische Staat, die plotseling en brutaal overgaat van het bezit
van 6% van de grond van Palestina naar een bezit van 54%, door een pennestreek
van de UNO.
Van 29 november 1947 tot 15 mei 1948, datum van vertrek van de Engelsen en van
de uitroeping van de staat Israël door de zionisten, en dus vóór het begin der
vijandelijkheden van de kant der Arabische staten, vallen de Arabieren van Palestina,
geholpen door vrijwilligers uit Syrië, Libanon en Irak, de zionistische nederzettingen
aan. Voor hen is het een bevrijdingsoorlog die direct door het volk gevoerd wordt
tegen een vreemde bezetter die uit Europa is gekomen. Maar de Haganah is daar,
60.000 man sterk, waarvan er 36.000 van 1940 tot 1945 de oorlog meegemaakt
hebben aan de kant van de Engelsen en dus uitstekend getraind zijn. Zij drijven niet
alleen de Arabieren terug, maar weten ook beslag te leggen op 80% van het land.
Hun tegenstoot is van een verschrikkelijke gewelddadigheid: in Deir Yassin maken
de zionisten 250 Arabieren af, waaronder 100 vrouwen en kinderen. De Arabieren
vluchten en vinden een toevlucht in de naburige Arabische landen. Van deze
guerillastrijd nog vóór de officiële oorlog van 1948 dateert het beruchte probleem
van de vluchtelingen.
Op 15 mei 1948 proclameert Ben Goerion, voormalig hoofd van het Joods
Genootschap, door de zionisten benoemd tot hoofd van de regering, de ge-
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boorte van de staat Israël. De nieuwe Staat wordt onmiddellijk erkend door Amerika
en de Sovjet-Unie. De Arabische staten begonnen de oorlog onder druk van de
volkswil. Het is een verwarde oorlog geweest, waarin de Israëlische listen slechts
geëvenaard werden door het verraad van de Arabische staatshoofden. De zionisten
blijven meester van het terrein en er komt een wapenstilstand. In de loop van de
oorlog wordt de kaart van Palestina nog een keer door elkaar gegooid, maar de
verhouding van de grond die men heeft veroverd blijft 80%. Gaza en Cis-Jordanië
is alles wat van het Arabische Palestina overblijft. En rond deze 80% worden in
1949 bij de wapenstilstand de Israëlische grenzen gesloten. De oorlog heeft zijn
voordeel opgeleverd.
Maar hiermee houdt de catastrofe voor de Arabieren nog niet op. Twee weken na de
wapenstilstand en tegen de bepalingen ervan in annexeert Israël een klein Arabisch
dorpje aan de Rode Zee, dat het omdoopt tot Eilat. Maar de uitweg naar de zee wordt
door Egypte geblokkeerd in het nauw van Tiran. En vanuit Gaza, Jordanië, Syrië
voeren de Palestijnen commandoraids uit tegen de grenskibboetsen, die ware vestingen
worden. Tenslotte gaan de Arabische staten, waarvan er twee hun corrupte monarchie
omvergeworpen hebben en republieken geworden zijn, zich bewapenen,
industrialiseren, ze worden sterk: ze bedreigen Israël. Dan besluit Israël in 1956, in
overleg met Engeland en Frankrijk, een ‘preventieve’ actie te ondernemen. Dat is
de aanval op Suez. Het Egyptische militaire potentieel wordt vernietigd. Het nauw
van Tiran wordt opengesteld, dank zij de verovering van de Sinaï. Eilat heeft tenslotte
toch zijn uitweg naar de zee. De ‘preventieve’ oorlog heeft de moeite geloond.
Tien jaar later, in 1967, bedreigt Levi Esjkol, minister-president van Israël, Syrië
openlijk met een ‘preventieve’ oorlog, met een militaire actie tegen de stad Damascus
zelf. Het voorwendsel ervoor zijn de Palestijnse commando's die vanuit Syrië
opereren. De Egyptische en Syrische geheime diensten menen te weten dat als datum
voor deze militaire actie vastgesteld is 13 mei van dit jaar. Nasser kan niet toekijken
met de armen over elkaar: hij heeft de Israëlische verrassingsaanval van 1956 al aan
den lijve gevoeld. Hij verlangt het vertrek van de blauwe helmen (van het
UNO-detachement) en legert zijn troepen aan de grens van de Sinaï, sluit het nauw
van Tiran af, waarvan de openstelling slechts gebruikt zou worden om Suez aan te
vallen. U kent het verdere verloop. Heel het oude Arabische Palestina wordt bezet.
De Egyptische Sinaï en het zuiden van Syrië zijn zich bij Palestina komen voegen.
De oorlog is lonend voor de derde maal in twintig jaar. Wij zijn nu van 6% van
Palestina overgegaan tot 100%. En er zijn opnieuw vluchtelingen.
Parallel met de preventieve oorlog waardoor het grondgebied van Arabisch Palestina
in zijn geheel overgegaan is in de handen van de kolonisten, moeten we een ogenblik
de bevolkingsstatistieken van Israël bekijken. Bij het eigenlijke geboortecijfer moeten
we nog voegen de immigratie van joden uit de hele wereld, zodat de bevolkingscijfers
de volgende zijn:
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24.000 in 1882, één jaar na de eerste stroom kolonisten.
629.000 in 1947, het jaar van de verdeling.
2.000.000 in 1956, het jaar van de aanval op Suez
2.600.000 in 1966.

Nu, na zijn overwinning, heeft Israël kort geleden een nieuw beroep gedaan op een
toenemende immigratie: er is plaats genoeg, er is nieuwe grond.
Het is mogelijk, dat u dit niet kunt geloven. En toch ligt dit geheel in de lijn van de
eigen dynamiek van deze mensen die over de hele wereld verspreid zijn en die menen
geen ander vaderland te hebben dan de Palestijnse grond. De preventieve oorlog en
de immigratie gaan hand in hand. Hier volgen enige uitspraken van Israëlische leiders
met betrekking tot dit punt:
‘Ik geloof vast in de noodzaak van een preventieve oorlog tegen de
Arabische staten zonder de minste aarzeling. Door deze oorlog kunnen
wij twee dingen verwezenlijken:
1. vernietiging van de Arabische kracht.
2. uitbreiding van ons grondgebied’.
Ben Goerion, Jaarboek van de Israëlische regering, oktober 1951.
‘De taak om zich op de oorlog voor te bereiden hangt van het volk af, maar
de taak om de oorlog te voeren hangt af van het Israëlische leger, om het
uiteindelijke doel te verwerkelijken, dat is: de vestiging van het Rijk Israël’.
Moshe Dayan, Toespraak voor de Israëlische radio, 1952.
Welke Arabier kan, van dichtbij of van veraf, ongevoelig blijven voor dit probleem?
En thans bied ik u bij wijze van slot aan wat in de ogen van een Arabier kan helpen
om de wegen van de vrede terug te vinden: een internationale en in het bijzonder
Franse (dit stuk werd voor Fransen geschreven, Red.) publieke opinie die onpartijdig
is. Die onpartijdigheid kan tot stand komen door drie belangrijke punten goed te
weten:
1. Er bestaat geen oorlog tussen joden en mohammedanen. Voor de volkeren van
het Oosten is het een oorlog tegen een Europees kolonialisme; voor hen is elke
verklaring die ten doel heeft het debat op een ander vlak te brengen, leugen en
propaganda, die de zaak van de vrede niet dienen. Zoals u heeft kunnen zien in de
loop van mijn betoog zijn de angsten van de Arabische bewoners van Palestina
ruimschoots gerechtvaardigd gebleken door het verloop van de gebeurtenissen. De
kolonisten wilden meer dan een Tehuis, zij wilden een Staat. Zij wilden meer dan
een stuk Palestijnse grond, zij wilden heel Palestina.
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2. De vrede gaat via de historische waarheid - een waarheid waaraan de predikers
van de vrede uit Europa zich wonder weinig gelegen laten liggen. Het past de
Europeanen toch helemaal niet om van een volk te vragen vrede te sluiten, niet eens
met een erfvijand (zoals bijv. de vrede tussen Fransen en Duitsers), maar met een
vreemde nederzetting die uit Europa gekomen is en die, op grond daarvan, geen enkel
recht heeft in een politieke vorm op Arabisch grondgebied. Geen enkel recht tenzij
door de gewapende macht en de zionisten weten dit heel goed, want zij leven op voet
van oorlog. Als dit door Europa zou worden ingezien en erkend, zouden de Arabische
staten misschien wat minder krampachtig reageren op de zionistische trauma's en
zouden dezen wat minder militaire pretenties hebben.
3. Het joodse probleem en het zionistische probleem zijn twee verschillende dingen:
als iedere jood zionist is en dus Israëliër, dan zijn er geen Franse of Engelse of
Amerikaanse joden meer. En als niet iedere jood zionist is, zoals de realiteit bevestigt,
dan moeten we het religieuze joodse probleem onderscheiden van het politieke
probleem dat de zionistische kolonisatie aan de Arabieren stelt. En al is dit onderscheid
niet gemakkelijk te maken voor een Europees christendom dat de joden vervolgd
heeft totdat die zin kregen om weg te gaan, de Arabieren hebben geen enkele reden
om dit onderscheid niet te maken.
De vrede die Europa wil, zal nooit voortvloeien uit de verminkte waarheid die op dit
ogenblik opgeld doet bij de publieke opinie. De dingen half zeggen is niet werken
voor de vrede.
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De geperverteerde mens
Steven De Batselier
Het lijkt alles bij elkaar nog veel te vroeg om nu reeds een algemene theorie van de
menselijke seksualiteit te ontwerpen. De seksualiteit moet immers niet alleen in haar
concrete verschijningsvormen, maar ook, en vooral, in haar medemenselijke
betrokkenheid worden gezien. Een opsomming van alles wat mensen op seksueel
gebied dóen, kan zijn belang hebben, maar leidt natuurlijk niet vanzelf tot een beter
inzicht in de zin en de betekenis van het menselijke fenomeen. De seksualiteit is een
opgave, een ontwerp; van meet af aan is zij betrokken in de medemenselijke dialoog
en heeft zij deel in de zingeving van het bestaan. De ontwikkeling van de totale
persoonlijkheid vindt een uitdrukkelijke weerklank in de seksuele ontwikkeling.
Ieder al te vlug conceptualiseren leidt tot versmalde, op vooroordelen steunende
opvattingen. Slechts een onbevooroordeeld intreden in de klinische werkelijkheid
van het dagelijkse bestaan stelt in staat de seksualiteit te kennen in haar
verwijzingswaarde, in haar symptoomwaarde.
Ook als wij, zoals in dit artikel, over de seksuele ‘perversies’1 spreken, moeten
wij goed voor ogen houden dat seksuele problemen altijd verwijzen naar dieper
liggende affectieve problemen, naar verhoudingsproblemen, naar processen van
identificatiestoringen. Afwijkende of onvermogende seksuele expressie hangt samen
met een gestoord bestaansontwerp.
Zodra de menswetenschappen de eenheid mens - wereld verbreken, worden de
vragen die zij stellen onoplosbaar. Men gaat uitsluitend in de persoon zoeken wat
wezenlijk ook buiten hem, in zijn intentionele gerichtheid, in zijn betrokkenheid op
de door hem gecreëerde wereld gelegen is. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de oplossingen
welke de wetenschappelijke literatuur voorstelt om de geperverteerde mens te
begrijpen, hoe tijdgebonden methodologische benaderingen als een scherm tussen
de onderzoeker en de werkelijkheid kunnen staan.
Toen von Krafft-Ebing met zijn Psychopathia Sexualis in 1886 de
Sexualwissenschaft in het leven riep, werd de seksuele perversie van meet af aan als
een curiosum buiten het normale leven gezet; seksueel geperverteerden waren
‘gedegenereerden’, ‘Stiefkinder der Natur’. Meteen bleef de verklaring van de seksuele
perversie wetenschapplijk volkomen ondoorzichtig.

1

Met nadruk zij gesteld dat de term ‘perversie’ hier uitsluitend in een technische betekenis
gebruikt wordt, zonder enige ‘ethische’ of andere connotaties.
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Ook Freud is er in zijn Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie niet in geslaagd voor
het seksueel-afwijkend gedrag een bevredigende verklaring te geven. De seksuele
perversie is uiteindelijk niet te verklaren, omdat, zoals hij aan het einde van de Drei
Abhandlungen schrijft, ‘wij de biologische processen niet kennen die er het wezen
van uitmaken’. Voortdurend worden wij bij Freud geconfronteerd met de dualiteit
tussen zijn psycho-dynamisch denken en zijn natuurwetenschappelijk, causalistisch
en analytisch-reducerend denkkader: hij ontdekt een psycho-genetisch proces en
vindt er het corresponderend biologisch substraat niet van. Betekenis echter krijgt
de discussie in ons perspectief daar waar Freud het inversie-verschijnsel en het
fetisjisme behandelt. Havelock Ellis in herinnering roepend, schrijft Freud dat de
inversie niet toegeschreven kan worden aan de invloed van uiterlijke omstandigheden:
talrijk zijn immers diegenen die in hun jeugd dezelfde ervaringen hebben meegemaakt
(verleiding b.v., mutuele onanie, enz.) zonder daarom geïnverteerden te worden. Aan
deze redenering ligt de veronderstelling ten grondslag dat een zelfde oorzaak een
zelfde gevolg zou hebben. Buitenwereld en subject worden als onafhankelijke
entiteiten beschouwd en het verband tussen beide dient oorzakelijk te zijn. Als dan
een identieke oorzaak tot verschillende gevolgen leidt, moet de verklaring hiervan
gezocht worden in het feit dat de subjecten constitutioneel verschillend zijn. Freud
voert hier het begrip ‘hypothetische constitutie’ in.
Hij gaat echter zo ver, dat hij deze ‘hypothetische constitutie’ uitbreidt tot een
‘polymorf-perverse constitutie’, die alle mensen gemeen is en uitwendige ervaringen
nodig heeft om tot bepaalde concrete uitdrukkingsvormen te komen. Maakt men
echter van deze ‘hypothetische constitutie’ het gemeengoed van alle mensen, dan
verliest ze weer alle bewijskracht. De vraag blijft dan immers open: als twee mensen
dezelfde ervaring meemaken, waarom komt de een dan tot een concreet geperverteerde
gedragsvorm, de ander niet?
Dezelfde vraag blijft ook bij recente auteurs staan. Trimbos bijvoorbeeld schrijft:
‘Waarom ontwikkelen zich slechts bij een gering aantal individuen werkelijk sociaal
onacceptabele vormen van seksualiteit, waar toch zoveel andere mensen met normaal
seksuele gedragsvormen in identieke sociaal-culturele verhoudingen opgegroeid zijn
of leven?’2. De vooronderstelling, als zouden de sociaal-culturele verhoudingen voor
iedereen identiek zijn, wekt gemakkelijk de indruk dat men nog altijd uitgaat van
een positief-wetenschappelijke zienswijze.
Ook de behavioristische benadering (o.a. Clifford Allen), met haar
reflex-psychologische onderbouw, kan op het differentiatieprobleem geen afdoend
antwoord geven: ze blijft gevangen in een oorzakelijkheidsdenken waarin een feit
een feit blijft en een gebeuren niet intentioneel tot een beleven kan worden. In de
biologisch-statistische benadering van Kinsey en Ullerstam is de verschuiving van
de probleemstelling radicaal: bepaalde vormen van seksuele gedragingen die vanuit
biologisch standpunt en gezien hun frequentie als ‘normaal’ te beschouwen zijn,
worden door de cultuur tot afwijkingen ‘herleid’. Al deze systemen hebben één groot
tekort gemeen: ze negeren het verwijzings-

2

C.J.B.J. Trimbos, Misdaad zonder straf?, pp. 45-46.
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karakter van het seksueel-afwijkend gedrag. Zelfs de antropologische richting, met
von Gebsattel, Straus, Kunz en Giese, die zich meer expliciet bezighouden met de
zin en de betekenis van de seksuele perversies en niet zozeer met hun wording en
verscheidenheid, blijft gefixeerd op de directe verschijningsvorm van het
seksueel-afwijkend gedrag en verwaarloost evenzeer het verwijzingskarakter. De
zogenaamde Deformierungstheorie herleidt de betekenis van het seksueel-afwijkend
gedrag tot een deformatie en destructie van zichzelf en de partner. Door zich op dit
Zerstörungs-karakter vast te zetten laat deze theorie het centrale probleem van de
zingeving in het duister. De enige auteur van deze richting die het verwijzingskarakter
duidelijk heeft onderkend, is Medard Boss, die voortbouwt op Heideggers
Daseins-analyse. De seksuele perversie is volgens Boss een teken van tegenspraak
tussen het liefdevol-in-de-wereld-zijn-kunnen en het
verengd-eindig-aards-existeren-moeten.
Wanneer wij aldus constateren dat verschillende wegen in het onderzoek van het
seksueel-afwijkend gedrag tot uiteenlopende, zelfs elkaar tegensprekende conclusies
leiden, wordt het nodig de probleemstelling grondig te herzien. De enige weg lijkt
ons dan: een verdiepend-exemplarisch onderzoek dat volstrekt onvooringenomen
tewerk gaat en alle denkschemata voorlopig opzij laat. Voor zulk een onderzoek
verwijzen wij naar ons werk De geperverteerde mens3 en de studie van de patiënt
die wij daar Xavier hebben genoemd. Van daaruit kan de mogelijkheid onderzocht
worden om de resultaten van een dergelijke exemplarische studie te veralgemenen
en aldus tot een duidelijk geformuleerde hypothese te komen.
Het probleem van de geperverteerde mens omvat een dubbele vraagstelling: 1. de
wording en de verscheidenheid, of de vraag naar het hoe; 2. de zin en de betekenis,
of de vraag naar het waarom.

Wording en verscheidenheid
Ons richtend op de concreet gegeven existentie, zijn wij tot de constatering gekomen
dat elk seksueel gebeuren van de geperverteerde mens een actueel,
tegenwoordig-aanwezig verleden is, waarvan het vroegere, zelfs objectief-gering
gebeuren intens beleefd is geweest. De seksueel geperverteerde act is zichtbaar
verleden in het heden4.
Hier rijzen dan meteen twee vragen: waar is dat voortlevende verleden
gelokaliseerd? en welke betekenis, welke zin heeft dat verleden?
Een van de merkwaardigste constateringen in ons klinisch werk is de terugkeer
naar het verleden in de letterlijke zin van het woord. Zo keerde bijvoorbeeld een van
onze patiënten, op een vrije middag, terug naar het dorp van zijn jeugd om zich daar
uren lang op enkele vierkante meters grond op te houden: dààr was een gebeuren
voor hem een beleven geworden; door de therapie was hij nu gewapend om deze
confrontatie aan te gaan. Zo zien wij hoe ook Xavier

3
4

Uitg. Desclée De Brouwer, Brugge - Utrecht, 1966.
In een van zijn geschriften, Verloren illusie van een jeugd, schrijft Xavier: ‘Iemand had mij
eens gezegd dat het verleden niet dood was, dat het leefde in de lucht, in de huizen, de mensen
en in de aarde’.
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telkens weer terugkeert naar het dorp van zijn jeugd: ‘omdat, schrijft hij, ik iets wilde
begrijpen van vroeger, van dat verleden waarin ik vastzit, waar ik niet van los geraak’.
Bepaalde plaatsen van vroeger ducht men: men kan er gewoon niet naar toe, tenzij
men ergens een waardevol contact heeft van waaruit men dat waagstuk kan
ondernemen. Anderen daarentegen zitten aan bepaalde plaatsen vast, zij zijn er door
gefascineerd, geobsedeerd.
Er is een verleden dat tot het verleden behoort, dat verleden tijd is en als zodanig
niet meer betrokken op de existentiële tijd-ruimtelijke gebondenheid. Dit objectieve
verleden is slechts van secundaire betekenis in de historiciteit van de mens; eventueel
kan het een nuttig gegeven zijn om de psycho-pathologische toestand beter te
begrijpen. Er is echter ook het aanwezige verleden, een verleden dat mede opduikt
in de nieuwe ervaringen, een verleden waar men aan vastzit als aan zichzelf of dat
het eigen Ik bezet als een obsessie. Het omvat de inhoud van de levensproblematiek
en bepaalt de vorm van de wereldopvatting. Het is dáár, in alles wat de wereld voor
ons betekent. Het rijst op als een muur die de horizon vernauwt en de doorgang naar
de toekomst verspert, en men mist de ladder om die muur over te komen. In dit
‘actuele’, nog niet feitelijk verleden geworden verleden, zit de gespychopathiseerde
mens gevangen: zijn wereld is die greep van het verleden op hem, als de meest reële
werkelijkheid die zijn bestaan vult.
Dit ‘werkelijke’ verleden valt niet samen met het ‘feitelijke’ verleden. Terecht
schrijft Van Den Berg, dat ‘niet elk gebeuren een beleven is’5. In ieder
concreet-individueel bestaan blijkt een vroeger beleven aanwezig te zijn, als
voorwaarde voor de Gestalt die het actuele seksueel-afwijkend gedrag heeft
aangenomen. Een gebeuren uit het verleden dat een toenmalig beleven
vertegenwoordigt, heeft - zoals post factum kan worden vastgesteld - de richting en
de inbedding van de seksualiteit mede bepaald. Het seksueel-geperverteerd gedrag
maakt dit verleden zichtbaar in het heden, door het als belevenisinhoud tot patroon
van de handeling te actualiseren.
Zo stellen wij als eerste regel: het psycho-seksueel trauma is de differentiërende
factor in het ontstaan van de geëigende vorm waarin de mens zijn seksueel-afwijkend
gedrag actualiseert.
Wanneer een gebeuren een beleven wordt dat als differentiërende factor een
geperverteerd gedrag mede kan bepalen, dan is dit gebeuren een trauma. Wat is een
seksueel trauma?
Nergens blijkt de positief-wetenschappelijke, biologisch georiënteerde tendentie
van de bestaande opvattingen betreffende de perversiteit duidelijker dan in de discussie
over het seksuele trauma. Al heel vroeg had men vastgesteld, dat eenzelfde gebeuren
voor de ene traumatiserend was, voor de andere niet. Om dit verschil te verklaren
zag men zich, gezien de beperktheid van het denkkader waarin men zat, verplicht
een beroep te doen op een niet nader te controleren factor, onder meer aangeduid
met de naam ‘basic inclination’ (Hirschfeld)6.
Wij hebben reeds gesteld dat een gegeven situatie als trauma kan fungeren

5
6

J.H. Van Den Berg, De psychiatrische patiënt, p. 81.
M. Hirschfeld, Sexual Anomalies and Perversions, p. 358.
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wanneer het gebeuren voor het subject tot een beleven wordt, m.a.w. wanneer het
zinvol betrokken is in de eigen wereld van het subject. Buytendijk maakt terecht het
onderscheid tussen oorzaak (de structuur van de verschijnselen waardoor een fysisch
gebeuren bepaald wordt) en motief of beweegreden (wat voorafgaat aan en werkt
door zijn betekenis). In deze zin zijn traumatiserende gebeurtenissen geen oorzaken,
maar wel motieven die door hun betekenis de verdere dialoog met de wereld mede
bepalen.
Vandaar formuleren wij als tweede regel: het psycho-seksueel trauma bestaat niet
als een louter feit op zichzelf en werkt niet buiten de eenheid van subjectiviteit en
buitenwereld.
Het trauma is dus geen gegeven uit de objectief constateerbare feiten als zodanig:
het is geen gebeuren, maar een beleven. Een niet-seksueel gebeuren kan als een
seksueel trauma beleefd worden, terwijl een seksueel gebeuren niet noodzakelijk een
seksueel trauma hoeft te zijn. In en door zijn dialoog met de wereld maakt het subject
een gebeuren tot een beleving, en een beleving tot een traumatiserend beleven.
Of een gebeuren al dan niet traumatiserend geworden is, kan slechts achterhaald
worden uit de analyse van de levensgeschiedenis achteraf. Het is niet mogelijk de
traumatiserende invloed op voorhand te bepalen. De feiten op zichzelf bezitten geen
predictieve waarde.
Uit deze ervaring volgen enkele praktische conclusies: 1) de invloed van het
seksueel-afwijkend gedrag waaraan jongeren meedoen, mag niet overdreven worden;
het heeft niet noodzakelijk die onheilspellende gevolgen die men er doorgaans aan
toeschrijft; 2) niet manifest seksuele situaties kunnen door het subject zelf als seksueel
traumatiserend beleefd worden, en dat maakt dat - wat het seksuele trauma betreft een afdoende preventieve actie niet mogelijk is; 3) de totale situatie maakt van
gebeurtenissen soms traumata, niet door de kracht van het gebeuren, maar door de
affectief-emotionele geladenheid welke dit soms krijgt, in het bijzonder door een
paniekscheppende houding van ouders of andere volwassenen.
Traumatiserende ervaringen, ervaringen dus die als differentiërende factor fungeren
in het seksueel-afwijkend gedrag, worden door het subject niet noodzakelijk als
kwetsend beleefd op het ogenblik zelf van het gebeuren: de belevenisinhoud en de
emotionele geladenheid kunnen zeer verschillend zijn. Xavier noemde zijn eerste
seksuele ervaringen op het ogenblik dat ze gebeurden ‘eerlijk’, later echter, in het
tijdsperspectief, ‘afschuwelijk’. Uit andere voorbeelden blijkt dat deze ervaringen
soms gepaard gaan met een tevoren nooit gekend genotsbeleven. Bij anderen treedt
de fascinatie op het voorplan, de onthulling van iets wat tot dan toe altijd verborgen
was gebleven.
Seksuele traumata zijn niet onbewust. Voor de geperverteerde mens zijn ze juist
het immer aanwezige in het actuele gebeuren. Zijn actuele wereld vertelt hem van
vroeger. De concrete situatie waarin het pervers-seksuele gebeuren zich afspeelt, is
bewoond door het traumatiserend verleden. Dit laatste is niet ergens in de persoon
verborgen, maar het is dáár, actueel, uitdrukkelijk aanwezig. Niet in het onbewuste,
maar in het geactualiseerde verleden, dat in
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iedere gevaarlijke situatie telkens weer ontstaat, is het trauma zichtbaar. De wereld
van de seksueel-geperverteerde mens is mede bewoond door het trauma, en juist
daarom is zijn wereld onbewoonbaar. Aldus beleeft iedere geperverteerde het drama
dat hij als dader gestraft wordt voor feiten waarvan hij vroeger zelf het slachtoffer
is geweest.
Een verdere vraag is dan: op welk tijdstip kan een gebeuren een trauma worden?
De discussie over deze vraag is belangrijk: hier is niet alleen de psycho-analytische
zienswijze in het geding, maar ook de heersende concepties in de genetische
psychologie. Volgens de klassieke opvatting zijn de psychotraumata vóór het vijfde
levensjaar te situeren. Uit gegevens welke wij in onze praktijk en uit de literatuur
verzameld hebben, is echter gebleken dat nagenoeg alle traumata plaatsgrijpen tussen
6 en 12 jaar. Dat betekent dat wij de latentie-periode centraal moeten stellen, de
periode dus van de zelfbevestiging, van de directe confrontatie met de concrete
werkelijkheid, van het ‘open bestaan’, de periode van de grootste ontvankelijkheid
en daarom juist van de grootste kwetsbaarheid.
Zo stellen wij als derde regel: de latentie-periode is de meest kwetsbare periode,
waarin een aangrijpend gebeuren tot het traumatiserende beleven wordt dat het
verdere verloop van de psycho-seksuele ontwikkeling mede bepaalt.

Zin en betekenis
Het trauma is niet alleen de differentiërende factor voor de concrete uitdrukkingsvorm
van het seksueel-afwijkende gedrag, het is ook - en dit is zijn belangrijkste functie
- een zinvol verwijzend symptoom. Hiermede zijn wij bij onze tweede vraag beland,
de vraag naar zin en betekenis of het ‘waarom’ van de seksuele perversies.
Als vierde regel stellen wij: seksuele perversies zijn niet in de eerste plaats
‘seksuele’ moeilijkheden, maar de uitdrukking van een affectief-bepaalde
levensproblematiek.
De wereld van de geperverteerde mens is een wereld van angst en verschrikking,
van lijden en eenzaamheid, waarin het afwijkend-seksuele gedrag de geëigende vorm
is om in contact te treden; er wordt een ‘affectief’ contact gezocht en dit zoeken van
liefde uit zich in een negatief-destructieve vorm.
Wanneer men de seksuele perversiteit definieert als een ‘basic inclination’, een
‘drang waaraan men niet kan weerstaan’, een ‘blinde drift’.... waarover heeft men
het dan? Waar zit die ‘geheime drang’ in de persoon zelf verscholen? Niemand is
bij machte hierop een duidelijk antwoord te geven, niemand weet exact wat ermee
bedoeld wordt. Laat men zich in deze terminologie vastzetten, dan is er niet veel
sprake meer van een wetenschappelijk inzicht en nog minder van een verhelderende
verklaring. Stellen wij echter de vraag: waar ligt het gevaar voor de seksueel
geperverteerde mens?, dan verwijst het antwoord niet meer naar iets in hem, maar
naar zijn wereld. Buiten hem, dáár, ginder, waar hij existeert, waar zijn bestaan
‘bestaan’ wordt: dát stadspark, dié waterplaats, dát marktplein, dié berm, dát desolate
oord.
Ieder kent zijn ‘gevaarplaatsen’: ‘daar mag ik niet komen of ik ben verloren,
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ik heb mezelf niet meer in handen’. Zichzelf niet meer in handen hebben, zichzelf
verliezen, dáár, ginder, in die omgeving: het subject weet zich gegrepen in een
concrete situatie.
Het is verrassend vast te stellen hoe de houding van het subject tegenover die
gevaarlijke plaatsen in het verloop van de therapie kan evolueren. Bij een
stadsparkhomoseksueel verliep de gunstige evolutie in de volgende stadia: vroeger
stopte zijn wagen automatisch aan het stadspark; in een eerste fase van de therapie
hief hij, bij het passeren van de gevaarlijke zone, nog automatisch de voet van het
gaspedaal, hij vertraagde, weifelde, reed door; in een volgende fase ging hij sneller
rijden zodra het stadspark in het gezicht kwam; tenslotte bleef er alleen het besef
over: ‘ik ben voorbij het stadspark gereden’. Een ander ging, na een tijd in behandeling
te zijn geweest, naar het stadspark ‘om te weten hoe sterk hij stond’; door een
homoseksueel gevolgd en aangesproken, liep hij verder: het was een gebeuren
geworden dat niet meer tot zijn wereld behoorde, het stadspark was voor hem
toegankelijk geworden zoals voor ieder ander wandelaar. Klaar komen met de
zogenaamde onweerstaanbare drang is uiteindelijk het bewoonbaar, het toegankelijk
maken van een tot-nog-toe onbewoonbare, ontoegankelijke, gevaarlijke plaats.
De wereldbetrokkenheid van de seksuele problematiek kan nog vanuit een andere
optiek belicht worden. Het antwoord van de patiënten op de vraag wat voor henzelf
in wezen hun seksuele deviatie is, wijst ondubbelzinnig op hun pogen zich in een
onbewoonbare wereld te handhaven. Hun seksueel-afwijkend gedrag is hun antwoord
op een onleefbare situatie. Dit antwoord is voor hen een oplossing, zij het dan een
noodoplossing. Hun geperverteerd gedrag is een handhavingsantwoord op een
bedreigende situatie.
Een nieuwkomer in een van onze therapie-groepen drukte dit, na enkele sessies,
als volgt uit: ‘Ik kan mij niet indenken wat het zou zijn, als ik mijn exhibitionisme
kwijt zou spelen. Het is als een persoon van wie je veel houdt en die sterft: een leegte!
Welke zin zou mijn leven nog hebben, zonder die afwijking? Een leegte. En nochtans,
het is geen plezier of genoegen: het is een ontlading van spanning. Je hebt daar alles
in: spanning, uitdaging.... Dat genot is zenuwslopend, spanning en angst’. De seksuele
afwijking is geen afwijking van de seksualiteit in engere biologische zin, maar een
poging om het hele bestaan een zin te geven.
Wanneer seksueel geperverteerden zeggen te leven in de greep van het verleden,
een verleden dat hen dag en nacht gevangen houdt, dan is dit verleden méér dan
alleen maar het seksuele trauma dat als differentiërende factor het seksueel-afwijkend
gedrag mede heeft bepaald. Telkens weer rijst de vraag: waarom zij wel, en anderen
die gelijksoortige gebeurtenissen hebben meegemaakt, niet? Waarom waren zij
kwetsbaar, daar waar anderen zonder zichtbaar letsel aan hetzelfde gebeuren voorbij
zijn gegaan? De vraag naar de oorsprong van de kwetsbaarheid is wellicht de meest
centrale in heel de psychopathologie. Slechts vanuit de eigen beleveniswereld van
de patiënt kan een geldig antwoord geformuleerd worden.
Zij twijfelen aan zichzelf, kunnen het leven niet aan, zijn snel gefrustreerd,
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ervaren heel hun leven als een fiasco, missen de durf om te leven, lijden aan de vrouw,
triomferen over haar in hun deviërend gedrag, omdat zij nooit een oblatieve liefde
hebben ervaren en steun die hen vertrouwen gaf in eigen kunnen. Een mens wordt
maar mens, bekwaam om het bestaan als een gave en een opgave te beleven en het
leven als een kans tot liefhebben uit te bouwen, wanneer hij in de eerste contacten
welke hij met mensen heeft, met liefde wordt tegemoetgetreden. Maar ook hier weer
dreigt het gevaar dat men de werkelijkheid miskent. Het ‘objectief’ sociologisch
onderzoek tracht bijvoorbeeld de uiterlijk constateerbare familiale factoren te bepalen
die oorzakelijk inwerken op de verdere evolutie van het kind. Maar niet het feit dat
de ouders in goede verstandhouding leven, hun ‘christelijke plichten’ vervullen of
‘humanistische beginselen’ huldigen, is een garantie voor een gezonde affectieve
ontwikkeling van het kind. Alleen het kind kan zeggen of het zich in een bepaald
milieu aanvaard weet of niet. En het zegt dit onomwonden, in zijn eigen taal: een
orgaantaal, zoals astma, bedwateren, stotteren, voedselweigering, langdurig
duimzuigen, nagelbijten, enz., of een gedragsmodus, zoals schuchterheid, vernielzucht,
aanvallerigheid, jaloersheid.... Steeds wordt het antwoord heel concreet gegeven.
Hier geldt dan weer hetzelfde: voor wie heeft leren toezien, wordt in de concrete
uitdrukking welke het kind aan zijn werkelijkheid geeft, zijn hele wereld zichtbaar.
Eens te meer staat daarmee in de menswetenschappen de individuele zingeving
centraal. Het concrete is niet langer het éénmalige, maar verkrijgt een universele
waarde. Zo vermag het universeel-concrete de antithese subjectief-objectief te
overbruggen.
Uiteindelijk zijn wij hiermee tot onze vijfde stelregel gekomen: het
seksueel-geperverteerde gedrag vertegenwoordigt een protest-reactie in een wereld
die als niet leefbaar wordt ervaren.
De parallel-studie en -behandeling van niet delinquente seksueelafwijkende
patiënten heeft ons tot de conclusie geleid dat de genese, de differentiatie en de
betekenis gelijklopend waren met die van de sociaal niet-aanvaarde
uitdrukkingsvormen. Tussen deze twee is er echter één groot verschil: bij de
delinquente geperverteerde is er een gebrek aan controle tegenover een overmatige
censuur, een reactie naar buiten tegenover een inhibitie van binnen. De
beleveniswereld is dezelfde, de reactievorm is anders. Voor beiden is de reversibiliteit
principieel mogelijk. Beslissend voor de differentiatie tussen openlijk en inhibitief
seksueel-afwijkend gedrag is wellicht de constitutionele vatbaarheid. De specificiteit
van het concrete gedragspatroon wordt echter bepaald door de beleveniswereld en
de persoonlijke zingeving.
Seksuele perversies zijn psycho-genetisch en interhumaan geëigende
uitdrukkingsvormen van een voortdurende affectieve noodtoestand, waarbij het
verlangen naar lief-hebben schuil gaat achter een relatief onvermogen. Zo bracht
onze vernieuwde vraagstelling het seksueel-geperverteerde gedrag vast binnen de
sfeer der mede-menselijkheid, in hoofdzaak gericht op het fenomeen van de liefde.

Streven. Jaargang 21

57

Doorbraak van de kleurentelevisie
Henk Jans
Op 25 augustus jl. gaf Willy Brandt vanuit Berlijn het startsein voor de
kleurentelevisie in Europa. In de weken die daaraan voorafgingen kon men in de
grote Duitse steden bij de handelaars die de nieuwe, nogal dure waar aan de man
probeerden te brengen, merkwaardige dingen lezen. Bijvoorbeeld: ‘Wie de kleuren
te heftig vindt, kan in een handomdraai omschakelen naar pastelkleuren’. Als zoiets
mogelijk is, en het ìs mogelijk, dan moet er wel een groot verschil bestaan tussen
onze ‘natuurlijke’ waarneming van kleuren en het kleurenbeeld dat de televisie biedt.
Dat is inderdaad zo. De kleurentelevisie is het voorlopig eindpunt van een lange
geschiedenis, waarin de verworvenheden van de zwartwit- en de kleurenfotografie,
van de film en van de radio, als zovele fasen van een steeds ingewikkelder proces,
eerst gerealiseerd moesten worden, voor men aan (kleuren-)televisie ook maar kon
gaan dénken. De historische opeenvolging van de technische prestaties fotografie,
film, fotografie en film in kleuren, is een getrouwe weerspiegeling van drie wezenlijke
aspecten van het menselijke zien-van-bewegingen-in-kleur. In de eerste plaats ziet
de mens een ruimtelijk gestructureerd, een geometrisch beeld. Vervolgens neemt de
mens veranderingen in dat beeld, bewegingen, waar. En tenslotte gaan deze
waarnemingen gepaard met de heel bijzondere gewaarwording van de kleur. Alleen
een nauwgezet en vooral gezamenlijk onderzoek van de fysische, fysiologische en
psychologische aspecten van dit als eenheid ervaren en gerealiseerde menselijke
zien, heeft het mogelijk gemaakt bewegende beelden in kleur te reproduceren op het
filmdoek en het televisiescherm. Dit hele proces zouden wij, wel een beetje eenzijdig,
als volgt samen kunnen vatten: de techniek heeft haast systematisch de limieten van
het menselijke zien uitgebuit om haar moeilijke taak te vereenvoudigen en, ondanks
die simplificatie, toch een bevredigend resultaat te bereiken.

De weergave van het geometrische beeld
De eerste vraag die wij moeten beantwoorden is deze: wat gebeurt er wanneer wij
een statisch beeld zien en de kleuren voorlopig buiten beschouwing laten? Als optisch
instrument bestaat het oog wezenlijk uit een lens die een beeld projecteert op een
gebogen vlak, het netvlies. Door vormverandering kan de
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lens scherp gesteld worden op verschillende afstanden en door diafragmeren van de
iris is een zeer grote adaptatie aan verschillende helderheden mogelijk. Het netvlies
is niet homogeen, maar bestaat uit een mozaïek van lichtgevoelige celletjes: ze
bevatten stoffen die onder invloed van het licht chemische veranderingen ondergaan
waardoor elektrische energie vrijkomt die de oogzenuw prikkelt en ten slotte in een
bepaald deel van de hersenschors de gewaarwording van het zien tot stand brengt.
Door de mozaïekstructuur van het netvlies is de gezichtsscherpte van het oog
wezenlijk bepaald en beperkt, en dat is van groot belang voor de fotografie én de
televisie. Immers, wanneer twee beeldpunten zo dicht bij elkaar liggen dat ze op
dezelfde fotocel terechtkomen, kunnen ze niet meer als gescheiden punten worden
waargenomen. Men pleegt de gezichtsscherpte dan ook te bepalen door na te gaan
onder welke hoek het oog twee punten van het voorwerp moet waarnemen om ze
nog als gescheiden punten te kunnen zien. Voor het menselijke oog ligt deze hoek,
vooral bij snel opeenvolgende beelden, zowat tussen 1 en 4 boogminuten (de minuut
als zestigste deel van een graad, waarvan 90 een rechte hoek vormen). Wanneer nu
zou blijken dat het technisch makkelijker is een afbeelding te verwezenlijken door
middel van een groot aantal punten of lijnen waarin het beeld wordt verdeeld, dan
is daartegen geen bezwaar, op voorwaarde dat deze punten en lijnen, bekeken vanop
een bepaalde afstand, zo dicht bij elkaar liggen dat ze beneden de zo even beschreven
grens van de gezichtsscherpte blijven. Het menselijke oog neemt dan geen punten
of lijnen, maar een continu verlopend beeld waar.
Zowel de fotografische afbeelding als het televisiebeeld vertonen een zekere
analogie met de beeldvorming in het menselijke oog. Door de lens van de
fotografische camera (die op verschillende afstanden kan worden ingesteld en aan
verschillende helderheden geadapteerd) wordt een beeld geprojecteerd op een plat
vlak. Daar bevindt zich als wezenlijk element de emulsie, een stof die onder inwerking
van het licht chemische veranderingen ondergaat die door gepaste behandelingen
(ontwikkeling, fixeren, enz.) bestendigd kunnen worden en weer zichtbaar gemaakt.
Het fotografische beeld zal dus ook gekorreld zijn: zolang deze korrels echter, ook
bij vergroting, door het menselijke oog niet als gescheiden punten worden
waargenomen, ondervinden wij er geen hinder van. De drukkunst maakt trouwens
systematisch gebruik van deze beperktheid van het menselijk zien: als je een
homogeen lijkende zwartwit- of kleurenreproduktie met een sterk vergrootglas bekijkt,
merk je dat ze uitsluitend uit een steeds wisselende verdeling van witte, zwarte en
enkele verschillend, maar uniform gekleurde vlekjes bestaat.
Er is echter een groot verschil tussen het fotografische beeld (of de gedrukte
reproduktie) en het televisiebeeld. Het eerste ligt in zijn geheel voor ons, het
televisiebeeld moet op het ogenblik zelf dat we het willen zien, uit lijnen en punten
worden opgebouwd. Mogen we er even aan herinneren hoe het televisiebeeld eigenlijk
tot stand komt? De opnamecamera bevat als een soort netvlies een mozaïek van
fotocellen; een elektronenstraal tast volgens een bepaald ritme, in een bepaald aantal
horizontale lijnen, dit oppervlak af en registreert
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de telkens wisselende lichtsterkte. Deze informatie wordt door de zender naar de
televisie-ontvanger doorgestuurd; op een draaggolf met een welbepaalde golflengte
(waarop de ontvanger moet afstemmen) wordt de informatie gesuperponeerd samen
met synchronisatiesignalen die aangeven wanneer een beeld en een lijn begint. Al
deze informaties worden in de ontvanger aan het elektronenkanon van de beeldbuis
meegedeeld: het televisiescherm bevat een fluorescerende stof, die getroffen door
de elektronenstraal, meer of minder licht uitzendt volgens de ontvangen en in
elektrische spanning omgezette informaties. In Europa wordt één beeld gevormd in
een tijdspanne van 1/25 seconde. Het komt er dus op aan het televisiebeeld te ontleden
en weer op te bouwen in een voldoende aantal lijnen en lichtende punten, zodat het
menselijke oog, vanop een behoorlijke afstand, die lijnen en punten niet meer als
zodanig waarneemt. Niet zonder belang voor het televisiekijken zijn ook nog de
verschijnselen die verband houden met het gezichtsveld van het menselijke oog. Dit
veld is tamelijk groot: het netvlies ontvangt beeldindrukken naar boven, naar beneden
en naar de neus toe over een hoek van 60 graden, naar de slaap toe zelfs over een
hoek van 90 graden. Toch is de zone van het scherpe zien tot een kleine oppervlak,
de zogenaamde gele vlek, van het netvlies beperkt. Door de grote beweeglijkheid
van de ogen fixeert de mens spontaan de verschillende beeldelementen die in het
ruime gezichtsveld zijn aandacht wekken. Het is zelfs zo dat het oog vermoeid raakt
wanneer het te lang een te klein oppervlak moet waarnemen: dit is bijvoorbeeld het
geval wanneer men te ver van het scherm verwijderd is. De praktijk heeft uitgewezen
dat het beeld in zijn geheel over een hoek van minstens 10 tot 12 graden bekeken
moet worden om niet te vermoeien. Maar ook dan blijft het waar dat het TV-beeld
slechts een paar procent van ons totale gezichtsveld inneemt. Ook dit kan tot
vermoeienis van de oogzenuw lijden indien het helderheidscontrast tussen het beeld
en de omgeving voortdurend te groot is. Daarom moet de ruimte waarin het TV-toestel
staat opgesteld, zo verlicht worden, dat een al te groot contrast in helderheid wordt
vermeden (1 op 50 lijkt een goede maat).

De weergave van bewegingen
De weergave van bewegingen in het beeld stelt aan de techniek veel grotere eisen.
Ook hiervoor heeft eerst de film een oplossing gevonden. En weer werd gebruik
gemaakt van een limiet van het menselijke oog, de traagheid namelijk van de
lichtindrukken op het netvlies, die elkaar niet onbepaald snel kunnen opvolgen. De
film maakt dus van een bewegend object een aantal momentopnamen, die na elkaar
heel even aan het menselijke oog worden voorgesteld. De ervaring heeft geleerd dat
wanneer ons meer dan zestien dergelijke momentopnamen per seconde worden
voorgesteld, wij de indruk krijgen van een continue beweging. In de huidige
filmtechniek geeft men 24 beelden per seconde. Op zichzelf geeft dit echter nog geen
voldoening. Het menselijke oog is namelijk bijzonder gevoelig voor globale
helderheidsverschillen. Indien bij de projectie de lichtstroom slechts 24 keer wordt
onderbroken, dan hebben wij wel de

Streven. Jaargang 21

60
indruk van beweging, maar het beeld flikkert nog. Wij hebben allen al wel eens
meegemaakt dat een filmprojector defect raakte: begon trager te draaien, en meteen
werden wij dan een hinderlijke flikkering (aan- en uitgaan) gewaar. Om deze
flikkering te doen verdwijnen wordt de lichtstroom per beeld tweemaal onderbroken:
wij krijgen dus per seconde 24 beelden, en 48 lichtonderbrekingen. Die frequentie
is voor ons trage oog te groot en de illusie is volmaakt. De televisie gebruikt analoge
methodes om op het scherm een illusie van beweging te doen ontstaan. In Europa
werkt men met een frequentie van 25 beelden per seconde. Dit is zeker voldoende
om een echte beweging na te bootsen. Het grote verschil is echter dat elk van die 25
beelden niet als momentopname direct op het scherm verschijnt, maar dat ieder beeld
volgens de boven beschreven techniek op het scherm moet worden aangebracht.
Maar met 25 beelden per seconde is er nog die hinderlijke flikkering, terwijl 1/25
seconde verschil tussen het bovenste punt links en het onderste punt rechts van de
‘momentopname’ toch een beetje lang lijkt. Deze dubbele moeilijkheid werd op
elegante wijze opgelost door de zogenaamde interliniëring: eerst wordt het beeld
volgens de oneven lijnen beschreven, en dan volgens de even lijnen. Wij krijgen dus
per seconde 50 halve beelden: de indruk is homogener en de flikkering is weg.

De weergave van gekleurde beelden1
Over kleuren zou men eindeloos kunnen praten. Het is een boeiend en onuitputtelijk
onderwerp. De natuur en de samenstelling van het licht, het ontstaan van kleuren in
gekleurde voorwerpen, en tenslotte het zien van kleuren door de mens, het zijn
verschijnselen van een steeds grotere complexiteit. Wij kunnen hier alleen het meest
wezenlijke even resumeren. Zoals bekend bestaat het zogenaamde ‘witte’ zonnelicht
uit een verzameling van elektromagnetische golven, die bijvoorbeeld door een prisma
in een spectrum kunnen worden ontleed en waarvan een bepaalde fractie door het
menselijk oog als kleur wordt waargenomen. Deze zuivere spectrumkleuren gaan
van rood over oranje naar geel, geelgroen, groen, blauwgroen en blauw naar violet.
De voorwerpen die wij als gekleurd ervaren, moeten verlicht worden om hun kleur
te kunnen manifesteren: ze zijn gekleurd omdat ze het witte licht selectief absorberen,
zodat ze slechts een fractie van het spectrum ongehinderd doorlaten of reflecteren.
Een rode roos absorbeert praktisch alle energie uit de groene en blauwe zone van het
spectrum en verschijnt daarom in wit licht als rood; een zwart lichaam absorbeert
het licht van het hele spectrum; een wit lichaam absorbeert nagenoeg niets, reflecteert
dus het invallende licht zonder wijziging en er treden geen kleuren op. Nu komen
zuivere spectrumkleuren in de natuur vrijwel niet voor. Ze zijn ons wel bekend uit
de techniek, in natriumlampen, neonlampen enz. We kunnen iedere in de natuur
voorkomende kleur door fysische metingen nagenoeg volmaakt determineren: door
haar spectrum te ontleden volgens zijn

1

Cfr. G. Forrez, Kleurentelevisie, in Streven, januari 1957, pp. 353-360, waarin de klassificatie
der kleuren, de opname, transmissie en de ontvangst van gekleurde televisiebeelden,
uitvoeriger werden behandeld.

Streven. Jaargang 21

61
samenstelling èn de relatieve intensiteit van de daarin aanwezige golflengten. Als
we dat zouden doen, zouden we merken dat er een onoverzichtelijk groot aantal
kleuren bestaat die volgens dit criterium van elkaar verschillen. Kleuren willen
reproduceren door hun fysische samenstelling volmaakt te copiëren, is dan ook een
onbegonnen werk. Maar ook hier maakt de techniek gebruik van het feit dat het
menselijke oog lang niet zo veeleisend is.
Hoe ontstaan immers de kleurgewaarwordingen bij de mens? De fotocelletjes die
we boven reeds vermeld hebben, zijn van dubbele aard. Naar hun vorm onderscheiden
we staafjes en kegeltjes. De staafjes zijn alleen gevoelig voor helderheid: in het
schemerduister zien we alleen met de staafjes en kùnnen dan ook geen kleuren
waarnemen. De kegeltjes zijn gevoelig voor kleuren: ze zijn het dichtst geconcentreerd
in de gele vlek, maar kunnen pas functioneren wanneer een bepaalde drempel van
helderheid overschreden is. Zowel staafjes als kegeltjes verwerken de lichtindrukken
met een zekere traagheid (zie boven). De fotochemische en fysiologische aspecten
van het kegeltjes-zien zijn tot op de dag van vandaag nog steeds voorwerp van
onderzoek en discussie. Een volledig sluitende verklaring is er nog niet gevonden.
Ondertussen werd evenwel het merkwaardige feit geconstateerd dat voor onze
(subjectieve) ervaring alle kleursoorten kunnen worden gereproduceerd door in
gepaste verhouding drie soorten licht te mengen die uit verwijderde gebieden van
het zichtbaar spectrum worden gekozen, bijvoorbeeld rood, groen en blauw. Elke
kleursoort kan tevens in verschillende gradaties voorkomen: van verzadigd (zonder
bijmenging van wit) over steeds blekere tinten tot zuiver wit op de limiet. Op dit
belangrijke feit, dat de mens lang niet alle spectraal verschillende kleuren als evenveel
verschillende kleuren ervaart, is de weergave van kleuren gebaseerd in de drukkunst,
de kleurenfotografie en de kleurentelevisie.
Bekijken we met een loep een fraaie driekleurendruk: alle kleursoorten blijken
gevormd door de wisselende combinatie van bijvoorbeeld rode, gele en blauwe
punten, terwijl de verzadigde kleuren veel zwarte, de blekere veel witte punten
bevatten. Zonder loep kunnen we de punten niet meer onderscheiden en wordt het
beeld volmaakt. In de kleurenfotografie moet de film drie verschillende emulsies
bevatten, voor blauw, groen en rood licht. Door aangepaste behandeling, heel wat
ingewikkelder dan voor de zwartwit-fotografie, komt een uit drie lagen samengesteld
kleurenbeeld tot stand, dat met wit licht doorstraald, tenslotte op het scherm nagenoeg
alle kleurvariaties van het oorspronkelijke beeld weergeeft, althans in de mate waarin
het menselijke oog, met zijn onvolmaaktheden, deze kleurvariaties als een goede
weergave van de werkelijkheid ervaart. Hoe zal men nu een gekleurd televisiebeeld
realiseren? Men zal bij de opname het beeld in drie hoofdkleuren moeten opnemen.
Het rode, groene en blauwe beeld zal ook punt na punt en lijn na lijn worden afgetast
en de verschillende intensiteiten zullen geregistreerd worden. De zender moet nu
deze informatie, die onvermijdelijk veel meer elementen bevat dan de
zwartwit-televisie, op een of andere manier naar de ontvanger overbrengen. De
verschillen tussen de concurrerende televisiesystemen, het Amerikaanse NTSC, het
Duitse PAL en het Franse SECAM situeren zich vooral op dit niveau: alsof het
probleem nog
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niet ingewikkeld genoeg was, werd er nog een politieke dimensie aan toegevoegd!
Indien de strijd tussen SECAM en PAL onbeslist blijft, zullen de Belgen wel van
meet af aan toestellen moeten kopen die beide systemen kunnen ontvangen en die
naar schatting ongeveer het dubbele zullen kosten van wat de Nederlanders, de
Duitsers en de Fransen moeten neertellen. Op dit aspect van het probleem gaan we
niet verder in, en we onderzoeken hoe de kleurenontvanger werkt. In alle systemen
is de werking, op dit ogenblik althans, principieel dezelfde. Het fluorescerend scherm
moet licht uitzenden in de drie hoofdkleuren, rood, groen en blauw. Men heeft stoffen
kunnen vervaardigen, fosfors genaamd, die rood, groen en blauw gaan fluoresceren
wanneer ze met elektronen worden beschoten2. De beeldbuis moet nu in plaats van
één elektronenkanon er drie bevatten, één voor elke kleur en deze drie
elektronenkanonnen moeten volgens de ontvangen informaties, punt na punt en lijn
na lijn hun respectievelijke fosfors meer of minder doen fluoresceren. Het is een hele
opgave zulk een beeld te realiseren zonder babelse kleurenverwarring. Op het scherm
worden de drie fosfors aangebracht, in identiek gerangschikte groepjes van drie: elk
groepje is één beeldelement en de beeldelementen zelf zijn talrijk genoeg om door
het menselijke oog niet gescheiden te worden waargenomen. Tussen het scherm en
de elektronenkanonnen wordt het zogenaamde ‘masker’ aangebracht, een plaat
doorboord met een groot aantal fijne gaatjes. Deze gaatjes beperken de diameter èn
de richting van de drie elektronenbundels zo, dat elk van de drie bundels uitsluitend
de voor hem bestemde fosfor kan treffen en de geburen met rust laat. Is het nog nodig
erop te wijzen dat een goed functionerend kleurentelevisieapparaat werkelijk een
precisieapparaat is, dat we normaal slechts in gespecialiseerde laboratoria zouden
verwachten? Dit verklaart meteen de nog vrij hoge aankoop- en onderhoudskosten,
al lijdt het geen twijfel dat de drempel van de industriële produktie reeds werd
overschreden.

Een kruispunt van wetenschap en techniek
De kleurentelevisie kan beschouwd worden als een van de meest typische produkten
van onze tijd, typisch namelijk voor de trend die zich steeds duidelijker aftekent in
de huidige wetenschap en techniek. Dat de moderen wetenschap en techniek vele
ontdekkingen en prestaties te danken hebben aan een steeds verder doorgevoerde
specialisatie, hoeft allang geen betoog meer. Er was geen televisie mogelijk geweest
zonder de ontwikkeling van de elektronica in haar meest gespecialiseerde takken.
Vacuüm-, fluorescentie- en kleurenspecialisten waren even onontbeerlijk. Optici,
fysiologen en psychologen konden evenmin gemist worden. En juist daarin ligt het
exemplarische van de situatie. Buiten de specialisatie in onderzoek en techniek is er
geen heil meer. Maar voor een probleem zoals dat van de kleurentelevisie was het
evenzeer nodig dat al deze specialisten elkaar ergens zouden ontmoeten, elkaar
verstaan, met elkaar van gedachten wisselen en samenwerken. Zo illustreert de
kleurentelevisie wel
2

Cfr. H. Jans, Het fluorescerend T.V.-scherm, in Streven, januari 1959, pp. 347-352, waarin
de fluorescentie-verschijnselen uitvoerig werden behandeld.
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op heel frappante wijze de noodzakelijke spanning, in wetenschap en techniek, tussen
specialisatie en confrontatie van de meest uiteenlopende vakgebieden. Deze spanning
bestaat reeds op het niveau van de wetenschappelijke en technische opleiding: deze
moet algemeen genoeg zijn opdat de latere specalisten elkaar nog zouden kunnen
verstaan, maar ze moet gericht blijven op specialisatie om niet in reeds verworven
algemeenheden te blijven steken. Vervolgens uit zich deze spanning op het niveau
van de informatie: de specialist moet niet alleen op de hoogte blijven van de
ontwikkeling van zijn eigen vak, maar moet voldoende geïnformeerd kunnen blijven
over andere gebieden, waarin voortdurend nieuwe dingen worden ontdekt of
gerealiseerd die voor zijn eigen problemen uiterst relevant kunnen zijn. En tenslotte
moet deze spanning worden opgevangen op het niveau van mensen, instituten en
laboratoria, die juist de interpenetratie van de verschillende gebieden als bijzonder
doel voor ogen houden. Wellicht lijken deze bespiegelingen wat al te diepzinnig naar
aanleiding van het uiteraard oppervlakkige kijkgenot dat de kleurentelevisie ons
biedt. Maar het feit blijft dat de kleurentelevisie werkelijk uit de hierboven geschetste
spanning is ontstaan en dat dit de enige weg was. En het lijdt geen twijfel dat alle
verdere wetenschappelijke en technische ontwikkeling wezenlijk wordt bepaald door
deze moeilijke maar onmisbare dialoog tussen specialisten.
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Vijf herfstgedichten van M. Vasalis
Th. Govaart
Met een honderd bladzijden poëzie in drie bundels hoort M. Vasalis tot de meest
markante persoonlijkheden en tot de grote lyrische dichters van de eerste helft van
deze eeuw.
Er is zelden een Nederlandse dichter(es) geweest die zo onmiddellijk erkenning
en lezers heeft gevonden (eerste bundel tien drukken en de Van der Hoogtprijs in elf
maanden) en die later nooit heeft teleurgesteld. Haar drie dichtbundels zijn: Parken
en Woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten (1954).
Een paar voorname motieven van haar oeuvre vinden we al in het eerste vers van
de eerste bundel. - De teleurstelling in het menselijk contact, de onmogelijkheid om
in het innerlijk van de geliefde door te dringen tracht zij te ontlopen door de vlucht
in de natuur, het primitieve en het eenvoudige. Daarnaast vinden we de typisch
‘moderne’ teleurstelling uitgesproken aangaande het falen van weten en begrijpen,
vooral wanneer er pogingen worden gedaan het leed om het verloren verband met
de geliefde ‘onder een vracht van rede’ te bedelven.
Na de verleiding het verscheurde leven te ontlopen in een zelfgekozen dood schijnt
toch het besef te winnen, dat kwaad, leed en dood niet meer dan smalle wonden in
het fonkelend groen van het leven zijn en lijkt de affiniteit met primitiviteit,
kinderlijkheid, natuur en dier een echt verlossende werking te krijgen (uit ‘Onweer
in het moeras’: Ik heb het angstig ondergaan / ik kwam er sterk en nieuw vandaan).
Er zijn echter nogal wat tegenaccenten. In de intensief genoten rust van de
Zuidafrikaanse natuur en zich spiegelend aan de rust en de vrijheid van de eenvoudige
primitieven, blijft het de dichteres toch onduidelijk, hoe ze de tekens die gerezen
komen aan de wand van haar bewustzijn, moet ‘vertalen’; wat de woorden die de
natuur de primitieven en de dieren tot haar spreken vertaald in mensentaal ten laatste
(ten overstaan van de dood) betekenen.
Aanvankelijk lijkt de overgave aan de natuur niet meer dan een simpele vlucht. ‘Hol
en leeg van verlangen’ ziet de dichteres zichzelf in een herfstbos. Het licht is er stil
en helder, de flarden wolken drijven vrij en los langs de hemel. Het is eigenlijk alleen
uit wanhoop, dat zij zichzelf tracht te ontlopen in deze stilte en
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in dit alles ont-dekkende licht; èn het is een wanhoopspoging, want zij wordt hier
intensiever dan ooit met zichzelf geconfronteerd.

In de herfst
Hol en leeg van verlangen
en de gele en amber en bomen
de groene en barnstenen stammen.
Het licht hangt stil in de blaren.
Mijn hart is te veel geopend,
te veel in het licht gevangen
in de wolken lichte varen....
Een pijndoend, schrijnend dromen
weg van mijzelf te komen.
En eigenlijk zo wanhopend.

De ene mens zal vanuit een dergelijke ervaring moedeloos worden, de ander zal in
verzet komen: gewoon kwaad worden, op zichzelf in de eerste plaats, zich foeterend
afreageren - en daar dan al wat van opknappen, omdat het een gevoel van vitaliteit
geeft. De herfstige natuur wordt dan om te beginnen ‘anders’ ervaren. Het natte gras
blijkt te lang, te slap en ‘verwilderd’. Hier en daar staan glibberige, zwarte plassen.
Verregende kalkoenen maken een naargeestige en ‘onheilspellende’ indruk.
En dan kan de wind wakken waaien in de bewolking, speelse wervelingen van
herfstbladeren kunnen weer een levendige en kleurige indruk maken, het helpt
allemaal niet: wat even vitaal verzet heeft geleken, zal straks weer vaal gemopper
zijn, dat niets uithaalt en zowel mensen als kalkoenen maken de indruk ‘gevallen
engelen’ te zijn, die zich alleen maar tegen-beter-weten-in niet met hun nieuwe staat
kunnen verzoenen. - Maar daar hebben ze dan nog een hele winter voor!

Herfst
Toornige vreugde doet mij rechtop gaan
dwars door de herfstige plantsoenen
waar in het nat verwilderd gras
rillend naast de zwarte plas
een troep verregende kalkoenen
verworpen, onheilspellend staan.
De wind schuift in de glazen wolken
lichtende wakken hemel open
en wervelt glinsterende kolken
omhoog uit gele bladerhopen.
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Als gevallen engelen hokken
door geen zon meer te verzoenen
in een somber dreigend mokken
daar mijn broeders de kalkoenen.

Ja, het zijn mijn broeders, die kalkoenen. We zijn verwanten: verwant in onze
reactiepatronen. We staan allebei, weer of geen weer, zon of geen zon, somber in
ons hoekje te mopperen en te mokken. We voelen ons fijn samen verongelijkt. - Maar
het is een ‘huwelijk’ alleen for worse, niet for better: we worden er in commissie
niets wijzer van.
Er lijkt - n.a.v. dergelijke verzen - weinig reden te bestaan de vereenzelviging van
mens en natuur (dier, primitiviteit etc.) als een ‘verlossing’ te interpreteren; het heeft
op het eerste gezicht meer van een gezamenlijke ‘val’.
Op het eerste gezicht, ja. Maar er is toch, misschien, meer te lezen in dit tweede
‘herfstgedicht’.
Eigenlijk noemt de dichteres zichzelf alleen in de eerste regel van dit gedicht:
toornige vreugde doet mij rechtop gaan; en wanneer we het vers wat minder ‘in de
tijd’ lezen, wanneer we ervan afstappen deze eerste regel als een beginfase te zien,
die voorbij is wanneer de broederlijke vereenzelviging met de kalkoenen de tweede
strofe afsluit - anders gezegd: wanneer we niet meer veronderstellen (zoals we tot
nu toe gedaan hebben), dat aan het einde van het vers de ‘toorn’ gezakt is en alleen
collectief gemok is overgebleven, dan lijkt het ook mogelijk dat de dichteres (hoezeer
zich inlevend in het kalkoenengemopper) toch éven kwaad en éven rechtop doorloopt.
Je kunt tenslotte heel goed in staat zijn je broer en zijn reacties te begrijpen, maar
toch zelf bewust (en zelfbewust) een andere houding prefereren. Het blijft nu eenmaal
karakteristiek voor de mens dat hij, hoezeer ook geconditioneerd, vrij is een
reactiepatroon te wijzigen, c.q. te verlaten. Er pleit wel het een en ander in de
woordkeus van dit vers voor deze tweede interpretatie. Dat ‘rechtop gaan’ en dat
‘dwars door’ in de beginregels (gezegd van de mens) staat toch wel heel erg lijnrecht
tegenover dat ‘rillend’, ‘verregend’ en ‘hokken’ (dat alleen van de kalkoenen wordt
beweerd). De ‘toornige vreugde’ (dichteres) is toch wel iets dat ingrijpend verschilt
van ‘somber dreigend mokken’ (de kalkoenen).
En een kalkoen komt (als ik goed ben ingelicht) toch al moeilijk van de grond:
zeker niet met verregende vleugels - de verticale positie daarentegen, de
houding-rechtop is wel heel karakteristiek voor de mens.
Er zit dan in dit vers een heel stuk positie-bepaling tegenover het dier, hoezeer de
dichteres zich dan verder met de kalkoenen verwant voelt.
Bovendien lezen we in Parken en woestijnen (= ontmoetingspunt en eenzaamheid;
of cultuur en natuur; of bedachte cultivering en natuurlijke oorspronkelijkheid) drie
bladzijden verder weer een ‘Herfst’-vers. Dat komt vrijwel nooit voor, twee verzen
met dezelfde titel, haast vlak na elkaar, in één bundel, - ik ben dus geneigd die twee
wat naar elkaar toe te lezen.
De vaste ‘attributen’ zijn er weer: bomen, wind, wolkenhemel; het dier - hier
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een hert - is ook in dit gedicht (bijna) apart gezet. Maar de ‘rol’ van de dichteres is
veel groter: de reflectie (haar reflectie) heeft een belangrijke plaats in dit vers.

Herfst
Nooit ben ik meer in mijn gedachten groot,
steeds zeldner denk ik dat mijn werklijk wezen
zich tonen zal en durven te genezen
van de steeds naderende duidelijker dood.
Vandaag zag ik de hemel door het weemlend lover
verbleken tot een doodlijk zuivere helderheid.
Ik heb mezelf nog van geen ding bevrijd
en er is haast geen tijd meer voor mij over.
Er ruist een hoge ruime wind
door de recht opgerezen bomen;
aan het zwarte water is een hert gekomen,
en door het oevergras schijnt laag de zon....
Dit is het enig antwoord, dat ik vind,
dat mij bevrijden zou, zo ik 't vertalen kon.

De eerste natuurobservatie is die van het doods-bleek worden van de hemel; nee, er
stáát niet dat de hemel verbleekt tot dodelijk wit: er is sprake van de ‘doodlijk zuivere
helderheid’. Deze laatste twee woorden duiden beide uitgesproken positieve begrippen
aan. Daarvoor hebben we in de regels één tot en met vier gelezen:
- ik kan mezelf niet meer groot, als een groot mens zien - ik ben er haast nooit
meer van overtuigd, dat ik nog eens ooit echt mezelf zal kunnen (durven) zijn en dat
ik dan de dood (die steeds dichterbij komt en waarvan het wezen mij steeds duidelijker
wordt) in de levenskracht van dat echte mezelf-zijn zal durven te beleven. ‘Genezen’
immers betekent door levenskracht de bedreiging van het leven, de ziekte en
uiteindelijk de dood, uitschakelen. Fysieke dood uitschakelen kan niet: dit ‘genezen’
kan dus alleen betekenen: de dood als ervaring van aftakeling, beroving, ondergang
etc. elimineren. De dichteres heeft vroeger gemeend en denkt nu nog een enkele keer
(‘steeds zeldner’), dat dit mogelijk is door haar ‘werklijk wezen’ te ‘tonen’.
Dan volgt het natuurbeeld van de door het verbleken tot dodelijke zuiverheid
verhelderende hemel. Dit natuurbeeld staat in een herfstgedicht, dat bovendien in
het verband van deze bundel gesteund wordt door twee reeds voorafgegane
herfstgedichten. De herfst is het jaargetijde van de aftakeling, de schijnbare ondergang
van de natuur. Er is sprake geweest (in het vorige gedicht) van ‘nat verwilderd gras’
van een ‘zwarte plas’ - maar de dichteres bleek toch overwegend oog te hebben voor
andere aspecten van dit jaargetijde: de gele en amberen bomen, de groene en
barnstenen stammen, het stil-hangende licht, het lichte varen van de wolken, de
glazen wolken, de lichte wakken in de hemel, de glinsterende kolken gele bladeren,
en nu weer die zuivere helderheid, de
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hoge ruime wind, de recht opgerezen bomen en het strijklicht van de najaarszon. Het
doet allemaal veel meer als een zuivering en een verheldering aan dan als vergaan
en sterven.
En dan zegt de schrijfster in dit derde gedicht: Ik heb mezelf nog van geen ding
bevrijd / en er is haast geen tijd meer voor mij over. Brengen we deze regels in
verband met de eerste vier, dan moet het ‘tonen van mijn werklijk wezen’ betekenen:
zichzelf van ‘de dingen’ bevrijden. De natuur doet dit, op tijd, in de herfst: de bladeren
vallen af, de naakte stammen worden zichtbaar, de structuren tonen zich, het werkelijk
wezen komt aan de dag; de mens gelooft steeds minder, dat hij hierin zal slagen,
blijft vastzitten aan niet-wezenlijke dingen en wordt daarom nooit echt zichzelf, echt
en volledig mens.
Dan komt onder de hoge ruime wind en tussen de rechte boomstammen door het
hert naar het zwarte water. Het dier past in dit decor, omdat het alleen-maar-zichzelf
is, aan geen ‘dingen’ is gebonden en ook inderdaad in het sterven het bestaan voltooit:
er is niets méér en er blijft niets achter. Het sterven van dit hert betekent niets voor
het bestaan van de herten; zoals het herfstelijk ‘afsterven’ van de natuur voor het
voortbestaan van de natuur geen, liever: alleen een positieve betekenis heeft.
We zouden kunnen zeggen, dat M. Vasalis in dit Herfst-vers de traditionele
memento-mori-symboliek van de herfst honderdtachtig graden omgekeerd heeft: aan
de wereld van natuur en dier ontleent zij het recht dit sterven als verheldering en
bevrijding te zien.... maar ze weet niet hoe ze deze ‘taal der dieren’ en der bomen
moet vertalen in de taal der mensen. En pas als ze dat wist, zou ze weten hoe zichzelf
vanuit het eigen zichzelf-zijn te genezen van de dood.
Het October-gedicht uit haar tweede bundel, De vogel Phoenix, zegt nog eens
hetzelfde, maar nu niet in een bijna wanhopige vraagvorm, maar vanuit een helemaal
positief beleven van herfst.

October
Teder en jong, als werd het voorjaar
Maar lichter nog, want zonder vruchtbegin,
Met dunne mist tussen de gele blaren
zet stil het herfstgetijde in.
Ik voel alleen, dat ik bemin,
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,
eind of begin? Iets zo vertrouwds
en zo van alle strijd ontheven niet als een einde van het leven,
maar als de lente van den dood.
De kruinen ijl, de stammen bloot
en dit door stilte en mist omgeven.
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In het nu al bekende decor van hoge stammen, ijle kruinen en helder licht (ditmaal
wat gedempt door een dunne mist - en wat meer verstild dan anders door het ontbreken
van de wind) ervaart de dichteres zichzelf in de middenstrofe. In haar beleven staat
het ‘ik bemin’ haast exclusief op de voorgrond. Het is vertrouwd en probleemloos
als bij een kind. Het schijnt een ervaring los van de tijd, los van de leeftijd, los van
jeugd en ouderdom, los van levensbegin en doods-nabijheid. In deze natijd, in najaar
en herfst, zonder vruchtbegin dus, is het ervaren van de liefde niet als een einde van
het leven, maar als de lente van de dood.
De herfst is hier een lente-zonder-vruchtbegin, een lente van de dood. Geen einde
van het leven, maar begin van een bestaan waarin geen voort-gang meer noodzakelijk
is, waarin alles in licht en tederheid, in jeugd en ijlte tot stilstand is gekomen: In
liefde en zonder strijd. Het lijkt een idylle, dit vers, van een helemaal onthecht
ouder-worden, een beminnen dat niets meer vraagt en dan ook nergens meer voor
hoeft te vechten, dat alleen maar in genieten van en met elkaar, licht en zwevend,
voort-bestaat. Het is een volledig los van zichzelf, een volledig met elkaar verbonden
zijn, eindelijk nu van alle dingen bevrijd. Maar: het lijkt een idylle.... een
gelukstoestand die maar voor even is; wel een werkelijkheid, maar die niet blijvend
te verwerkelijken valt.
In het laatste ‘Herfst’-gedicht dat we van M. Vasalis hebben, het op een na laatste
vers uit haar bundel Vergezichten en gezichten, komen we echter te weten, dat er een
pendant bestaat van het ‘October’-beleven; dat de dichteres, teruggekomen van haar
idylle, daardoor zo gesterkt moet zijn geweest, dat ze ook de hardere aspecten van
de werkelijkheid in haar later leven heeft weten te integreren.
Uit de ‘bewegenloze, stomme, zware’ dood opgedoken betreedt zij een koninklijk
eiland....

Herfst
Uit het bewegenloze, stomme, zware,
omhoog gedoken. En daar stromen blaren
zo bijna woordelijk, onverantwoordelijk.
Er loopt een kind met lange ruige haren
waar de herfstzon hees op wordt en dol.
Het water van de vaart stroomt uit de horizon
en woelt en wentelt om zichzelf en draait
zoals een lange man, die zich geen raad
weet van geluk. En o dit koninkrijk
verrijst daar loodrecht naast de dood,
als een groot eiland en beweegt en klinkt
en ik betreed het met mijn voeten, die weer voelen
en met de kou en angst nog op mijn schouderbladen.
Ik roep het met de wortels van mijn stem nog in het ijs.
Zo, aan de rand van het nog niet en niet meer zijn
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en van het tomeloze leven,
voel ik het eerst in zijn volledigheid
en aan den lijve het vol-ledig zijn:
een orde, waarin ruimte voor de chaos is
en voel de vrijheid van een grote liefde
die plaats voor wanhoop laat en twijfel en gemis.

Pal naast de dood ligt daar het grote, koninklijke eiland Herfst-Dood. De gele bladeren
zijn haast woorden; maar woorden die geen verantwoording meer hoeven af te leggen,
die nergens meer naar toe hoeven, die tot niets meer hoeven te voeren, die ‘zomaar’
mogen zijn. Het kind hoeft niet meer opgetut te worden, maar loopt met wilde haren
in de lage zon: de zonnestralen stoeien er tomeloos mee. In feestelijke werveling
stroelt het water, dat er ook alleen maar om zichzelf is en niet meer aan de
polderwetten hoeft te gehoorzamen.
Alles is hier belangeloos en vrij - en uit de doodskou, met de verstijving en de
angst nog in de botten, treed ‘ik’ hier aan land en merk ik, dat mijn voeten weer
gevoel hebben gekregen. En ik kan weer roepen, ofschoon mijn stem nog onwennig
is van doodszwijgen.
Door deze Herfst-Dood heen kom ik aan in het werkelijke leven: nèt ontkomen
aan het ‘tomeloze’ leven waaraan het nauwelijks mogelijk was richting te geven,
omdat ik op alles nog wat, op alle dingen tegelijk af wilde draven; precies tussen het
nog-niet-zijn, het steeds maar niet mezelf-zijn èn het niet-meer-zijn, het echte
dood-zijn en dan op geen enkele wijze meer bestaan in.... hier voor het eerst ervaar
ik mezelf als compleet, echt, volledig, dat wil zeggen vol-ledig: ontledigd van de
dingen en dan-pas helemaal mezelf.
In deze ordening, de ordening van de ‘grote liefde’ is eindelijk alles mogelijk: er
is ruimte in voor alle rommel, ellende, wrijving, troebelheid, twijfel en gemis, omdat
ik niets meer vraag dan de orde-van-de-liefde-zelf, de zekerheid, dat mijn menselijk
bestaan hier-in-dit-leven daardoor gedragen wordt.
En zo is dan de taal van de natuur en de taal der dieren voor mensenoren vertaald:
pas wanneer hij de belangeloosheid van natuur en dier, de losheid van deze
bestaanswijzen, de argeloosheid die het kwaad en de dood niet uitsluit, maar erbij
neemt en mee-beleeft, heeft gezien en tot eigen bestaanservaring gemaakt, dan pas
kan hij los-van-beperkt-leven en groeiend-naar-de-wijdte-van-de-dood vol-ledig
zichzelf zijn.
En pas in de herfst-van-het-bestaan kunnen we dit bereiken; pas wanneer het niet
meer nodig is voort-gang te maken en vruchten te dragen, zullen we in helder en stil
najaarslicht werkelijk voort-gaan naar een levensvoltooiing, indien en omdat het ons
gelukt is de liefde, nu pas belangeloos en argeloos en gezuiverd, aanvaard compleet
met chaos, twijfel en gemis, te redden uit de regelmaat, de gebondenheid, de
benepenheid en de egocentrie van ons bloedeigen verleden.
Anders dan het dier dat wegkruipt om alleen te sterven, gaat de mens dan mèt de
medemens voort naar de steeds wijkende en steeds lichtender einder van zijn bestaan:
pril en jong, weer ‘lopende op blote voeten’.
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Mens en woord als mysterie bij Marguerite Duras
Eugène Van Itterbeek
‘ a ne sert à rien, ce sont des mots’.
L'amante anglaise, p. 99.
In 1954 werden er in een aantal goederentreinen op verschillende plaatsen in Frankrijk
lichaamsdelen gevonden. Het politie-onderzoek wees uit dat ze van één lichaam
afkomstig waren, van een doofstom meisje. Alleen het hoofd ontbrak. Ze waren
allemaal voorbij een en hetzelfde geometrisch punt gegaan, onder het viaduct van
Epinay-sur-Orge. De moordenaars waren gepensioneerden van de Franse spoorwegen.
Ze woonden in Epinay-sur-Orge. Het slachtoffer was een nichtje dat reeds
zevenentwintig jaar bij hen inwoonde. De beweegredenen van de moord werden
nooit opgehelderd.
In haar toneelstuk Les viaducs de la Seine-et-Oise (1960) leek het of Marguerite
Duras de daders zelf aan het woord liet. Zou zij als auteur slagen waar het Franse
gerecht gefaald had, zou de fictie het halen op het gerechtelijk onderzoek? De inzet
van het toneelstuk was echter niet zozeer de personages tot spreken te bewegen, maar
een literair kunstwerk te schrijven waarin dit spreken zelf nutteloos blijkt. Dat er
beweegredenen waren voor de moord is duidelijk, maar ze vallen als het ware buiten
het gebied van de mededeling. De roman die zij nu in 1967 geschreven heeft, L'amante
anglaise (Gallimard), gaat uit van dezelfde feiten als het toneelwerk van 1960. De
problematiek van het spreken is er nog explicieter. We hebben hier niet te doen met
een detectiveroman en helemaal niet met een soort literaire wedersamenstelling van
een moord in de trant van Truman Capote's In cold blood. Het gaat hier, net zoals in
het toneelstuk, om het mysterie zelf van het woord en de communicatie.
Wat heeft Marguerite Duras ertoe aangezet een nieuwe versie te schrijven van het
stuk van 1960? Welke betekenis moet men hechten aan het feit dat de auteur nu een
roman heeft willen wijden aan de moord te Epinay-sur-Orge? Biedt de roman
misschien ruimere mogelijkheden dan het toneel?
Over die voorkeur heeft Duras enkele gegevens verstrekt in een interview met
Jacqueline Piatier: ‘Je déteste Les viaducs de la Seine-et-Oise, qui n'apporte qu'une
vue très superficielle du crime’. Met het oog op een opvoering in Engeland wilde zij
een nieuwe versie schrijven. Na drie maanden heeft ze die poging opgegeven. Maar
de personages waren opnieuw aan het spreken gegaan. De schrijfster heeft hun
gesprekken gewoon opgeschreven en zo is het boek ontstaan: ‘Et le livre est sorti
sous la forme qu'il a, antérieure à toute élabora-
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tion’1. De roman bestaat uit drie interviews, resp. met Robert Lamy, caféhouder van
‘Le Balto’, waar de moordenares werd aangehouden, met Pierre Lannes, haar
echtgenoot, en tenslotte met Claire, de moordenares zelf. De interviewer is een
onbekende, een neutraal persoon. Is hij de romancier achter de schermen? De
personages handelen niet, de feiten zijn immers voorbij. Ze spreken, soms heel
moeilijk zoals Claire. De vorm zelf van de roman is helemaal niet literair, de
gesprekken zijn als het ware echt uit de werkelijkheid gegrepen, ze komen voor als
merkwaardige authentieke documenten, als levende getuigenissen, feitenmateriaal
voor de rechter of de psychiater. De methode van 1960 was nog typisch literair, ze
vond haar uitdrukking in een toneelwerk, dat het juist door zijn esthetische kwaliteiten
niet meer zou doen. Dat vreesde althans de auteur. De werkwijze van 1967 leunt veel
meer aan bij bepaalde psychologische gesprekstechnieken, ze lijkt ernstiger door het
haast documentaire karakter ervan. Het hele werkstuk heeft aldus een aliterair uitzicht
gekregen, waarbij het aansluit bij de aliteraire strekkingen in de hedendaagse letteren.

Wie is de vragende persoon?
L'amante anglaise is de eerste roman van Marguerite Duras die samengesteld is uit
een aantal interviews. Het toneelstuk is helemaal anders opgebouwd. Het heeft zelfs
nog een verhalend karakter. In het eerste deel wordt Claire, de moordenares,
geconfronteerd met haar man. Het tweede deel speelt zich af in een ‘bar-tabac’ van
Epinay-sur-Orge. In het gesprek tussen Bill, Alphonso, een vrijend paar en Claire
en haar man, dat daar plaats heeft, verraden de moordenaars zichzelf. Ze worden
aangehouden door de minnaar, die een rechercheur blijkt te zijn. Claire en haar man
vragen begrip voor de wijze waarop de idee van een moord zich als een monster
meester kan maken van de geest. De moordenaar wordt als het ware door waanzin
gedreven.
In tegenstelling met het toneelstuk heeft in de roman een ‘onderzoek’ plaats. Dit
vragen, dit onvermoeibare peilen naar de mysterieuze drijfveren die een persoon
leiden tot het stellen van een bepaalde daad, is in Duras' romankunst niet nieuw. Het
komt, buiten haar toneel, al voor in Le marin de Gibraltar (1952) en vooral in
Moderato Cantabile (1958). Net als in L'amante anglaise treden er in Moderato
Cantabile na de moord op een vrouw in het begin van de roman, geen nieuwe
gebeurtenissen op. De hoofdpersoon, Anne Desbaresdes, een rijke industrieelsvrouw,
tracht er het geheim van deze moord te achterhalen. Ze stelt zich voortdurend in de
plaats van het slachtoffer. Ze is rechtstreeks betrokken op het gebeuren, omdat ze
zich ongelukkig voelt, de gevangene van een betekenisloos bestaan. Elke avond
ontmoet ze in het café waar de misdaad plaats heeft gehad Chauvin, een gewezen
personeelslid van de firma van haar man. Die Chauvin is altijd al op haar verliefd
geweest. Een verborgen smart maakt haar waanzinnig. Chauvin moet haar zeggen
hoe de

1

Jacqueline Piatier, in Le Monde des livres, 29 maart 1967, p. 1. Over Marguerite Duras
raadplege men: Cahiers Renaud-Barrault, nr 52, dec. 1965; ook de opstellen achteraan in
Moderato Cantabile, uitg. 10/18, o.m. de tekst van Henri Heil, L'univers romanesque de
M.D.
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ongelukkige vrouw aan haar eind is gekomen, of het uit wanhoop was en hoe de
moordenaar de bloedende mond van zijn stervende vrouw bleef kussen en van haar
lichaam niet te scheiden was.
Anne staat dus helemaal niet neutraal tegenover het gebeuren, ze is een personage.
Ze lééft, d.w.z. ze lijdt. Ze wordt verteerd door een onnoemelijk heimwee naar een
onmogelijke liefde. Haar bestaan is complex, het maakt deel uit van het dagelijks
leven en het is tegelijkertijd een bestendig dolen, een zoeken aan de rand zelf van
de samenleving naar iets wat haar met waanzin vervult. Haar vragen staat niet los
van haar werkelijke leven, het is weliswaar een vragen naar tijdeloze dingen, maar
het verloopt binnen het gewone leven. Dat maakt haar juist nog ongelukkiger. Ze
wandelt met haar zoontje langs de haven, ze vergezelt hem een tijdje naar de pianoles,
elke dag trekt ze weer naar het café en heeft ze urenlange gesprekken met Chauvin
over de moord die daar werd gepleegd. Aan het slot van de roman, het hoogtepunt
van het verhaal, heeft er een receptie plaats waarop zij een schandaal verwekt. De
gesprekken tussen Anne en Chauvin staan dus niet op zichzelf, ze worden geïntegreerd
in een doorlopend verhaal. Ze worden ook voortdurend onderbroken door
verwijzingen naar de buitenwereld, naar bewegingen op straat, naar allerlei concrete
feitjes van het gewone leven dat voortgaat. Anne wil echter niet van haar onderwerp
worden afgeleid. Er heerst aldus een haast ondraaglijke spanning tussen het eigenlijke
gesprek en het verhaal. Het verhaal is secundair, het is er maar bij wijze van contrast.
De wereld is er eigenlijk te veel.
Heel anders is het standpunt van de vragende persoon in L'amante anglaise, en
dit heeft belangrijke gevolgen voor het verhaalkarakter. Hier staan de drie gesprekken
naast elkaar, op bepaalde punten overlappen ze ook elkaar. De enige band tussen de
interviews is het gegeven van de moord op het doofstomme meisje. De interviewer
staat volkomen buiten het gebeuren. Het verhaal-aspect van de roman wordt daardoor
tot een minimum herleid. Tot zelfs in de bouw van de roman komt het aliteraire
karakter tot uiting. Dit laatste kenmerk ligt wel in de lijn van een steeds naar
versobering evoluerende romankunst.

Wie is de moordenaar?
Zoals in Moderato Cantabile of in Dix heures et demie du soir en été (1960), is ook
in L'amante anglaise het uitgangspunt een moord. Maar wie is de moordenaar? Hoe
wordt hij voorgesteld? Hoe staan de voornaamste personages tegenover hem?
In elk van die boeken oefent de moordenaar een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit op een van de vrouwelijke hoofdpersonen. Hij wordt uitgebeeld
als een held, als een geheimzinnige, een vereenzaamde, zoals Rodrigo Paestra in Dix
heures et demie. Maria noemt hem ‘ce trésor, ce monument de douleur’ (p. 70). Zijn
leven is met het hare op mysterieuze wijze verbonden, Maria vereenzelvigt zich met
hem: ‘il est là, en place, géographiquement réunie à elle’. Het gaat om een
lotsverbondenheid, hun bestaan voltrekt zich buiten de maatschappij, in een tragische
ruimte van lijden. De moordenaar zelf leren we zelden kennen, hij wordt als het ware
gecreëerd door het heimwee naar het
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ongekende, waardoor een Anne Desbaresdes of een Maria tot hem worden
aangetrokken. Hij wordt bemind, hij wordt achterna gezeten, soms de hele wereld
rond, zoals in Le marin de Gibraltar; hij bezit een bevrijdende kracht, hij is een bron
van liefdesmart, een mythische figuur, de belichaming van een irrationele
werkelijkheid, van een aantal onbestemde verlangens, hij is vertrouwd met de diepe
geheimen van de wereld, hij is een held uit een andere geschiedenis, zijn plaats is
niet in deze wereld, hij wordt gesitueerd in de onderwereld van Marseille of Shanghai,
of zelfs in het Afrikaanse oerwoud, hij is ver en dichtbij, tegelijkertijd een begeerde
en een vreemde: ‘Comme il lui faisait honneur au monde! C'était l'un de ses habitants
les plus à sa mesure, un connaisseur, en somme, de ses profondeurs’. Hij is een held
van deze wereld, maar ook een verstoteling. Het is alsof alleen hij echt bestaat: ‘Ah
que ça lui allait bien de vivre, à celui-là! De quelle histoire ressurgissait-il encore?
De quels vrais voyages revenait-il encore? Quel vertige de circuits, de lacis, de nuits,
de soleils, de faims, de femmes, de poker, de coup du sort avait-il fallu pour le ramener
là, en fin de compte, devant moi? Mon histoire m'est apparue un peu honteuse’2.
Uit een zin als deze blijkt hoe in Le marin de Gibraltar twee geschiedenissen,
twee lotsbestemmingen met elkaar worden geconfronteerd: die van een gewezen
barmaid, een gelukzoekster, een meisje uit een Spaans grensdorp, dat op
negentienjarige leeftijd naar Parijs is getrokken en dan naar Marseille, waar ze dienst
heeft genomen op een jacht en later getrouwd is met de eigenaar van het schip, een
Amerikaan (daarom wordt ze ‘l'Américaine’ genoemd), en die van ‘le marin de
Gibraltar’, een drenkeling, een gewezen bandiet, die in de straat van Gibraltar door
het schip werd opgepikt. Zij raakt op hem verliefd en maakt van hem een mythe. In
Shanghai verlaat hij het schip om nooit meer terug te keren. Van dan af reist zij de
hele wereld rond, op zoek naar de geliefde. Telkens weer keert in de roman de
uitdrukking weer: ‘changer la vie’. Wat zij bij haar man niet vindt, heeft zij bij de
drenkeling gevonden, de bandiet: hij heeft haar leven veranderd.
Ook Moderato Cantabile en Dix heures et demie du soir en été waren gebouwd
op een driehoeksverhouding. In L'amante anglaise is dit thema eveneens verwerkt,
maar het blijft op de achtergrond als een mysterie. Claire, de moordenares, is vóór
haar huwelijk met Pierre verliefd geweest op ‘l'agent de Cahors’. Ze spreekt steeds
van ‘le bonheur de Cahors’, het is een liefde die voorbij is, maar nog steeds voortduurt.
De moordenares is hier geen geliefde, ze staat alleen. Het standpunt is anders dan in
Le marin de Gibraltar of in Dix heures et demie: de misdadigersfiguur wordt niet
meer gezien door de ogen van een geliefde, hij is geen verre held meer, hij wordt als
het ware ontdaan van zijn mythisch karakter. Nu is de vrouw de misdadiger, ze is
een eenvoudige burgervrouw, ze is geen romantische minnares maar de doodgewone
vrouw van een gepensioneerde beambte. L'amante anglaise is gezuiverd van elke
vorm van romantisme. De lezer wordt nu rechtstreeks met de dader geconfronteerd,
met het werkelijke mysterie van dit schijnbaar eenvoudige bestaan.

2

Le marin de Gibraltar (éd. J'ai 1u 150-151), p. 191.

Streven. Jaargang 21

75
Eigenlijk gaat het in Le marin de Gibraltar om een tegenover elkaar afwegen van
twee bestaanswijzen, die van de vrouw van het jacht en die van de voortvluchtige
moordenaar. Dit motief neemt bij Duras dikwijls de vorm aan van een contrast tussen
rijk en arm, zoals in Le vice-consul, Moderato Cantabile of Dix heures et demie du
soir en été. Deze tegenstelling komt al voor in Le barrage contre le Pacifique, vooral
in de beschrijving van de sociale ellende in het toenmalige Indochina. Daartegenover
staat de rijkdom, de opulentie van de leden van het koloniaal bestuur, van de fatterige
planter M. Jo, van de luxueuze wijken van de stad, van het ergerlijke niets doen. ‘Le
matérialisme n'a pas de mystique’, zegt Duras in het interview in Le Monde. De
‘mystici’ zijn de armen, zoals de grootse moederfiguur uit Le barrage contre le
Pacifique, zij die ernaar streven bevrijd te worden uit de wereld van de welstand, die
de kracht hebben los te komen van zichzelf, zoals een Anne Desbaresdes. Duras
gebruikt daarvoor een spiritualistisch woord: ‘le détachement de soi’. De tegenstelling
tussen rijk en arm wijst niet alleen op een sterk sociaal engagement, maar is ook
verbonden met de behoefte aan levensechtheid en met de drang naar het ongekende.
In Les viaducs de la Seine-et-Oise en in L'amante anglaise zijn er echter geen
rijken. Deze tegenstelling valt hier weg, en weer wijst dit op een streven naar
versobering. Hiermee valt ook samen dat Claire Lannes, de moordenares, niet meer
hunkert naar een liefde die nog komen moet, zoals een Anne Desbaresdes of de
hoofdfiguur uit Le marin de Gibraltar. Haar geluk ligt in het verleden, te Cahors, bij
haar eerste liefde. Daardoor bereikt ze ook een veel hogere graad van onthechting,
van afwezigheid. Het bestaan is voor haar voorbij, het ligt in het verleden. Sinds Le
ravissement de Lol V. Stein (1964) is het verleden in het werk van Duras een
belangrijke rol gaan spelen. Zij zinspeelt daarop in het interview met Jacqueline
Piatier: ‘Toutes deux (Claire Lannes en Lol V. Stein) ont, derrière elles, ce qui a
donné de l'importance à leur vie: leur amour. Leur centre de gravité s'est déplacé. Il
est d'habitude en avant de nous, dans l'avenir. Chez elles, il est dans le passé. Alors,
c'est merveilleux. On a beaucoup plus de liberté. On gagne à ses yeux une
inimportance libératrice’. In deze romans, evenals in Le square of La musica, wordt
de zin van het bestaan niet gezien in het perspectief van de sociale tegenstellingen.
De moordenaar is ook geen uitzonderlijk wezen meer, maar een doodgewone burger,
de vrouw van een gepensioneerde van de spoorwegen.

Vragen en verhalen
Het is toch wel verwonderlijk dat het hunkeren naar geluk en de smart om het tekort
hun uitdrukking vinden in het gesprek, in het verlangen om de andere te doen spreken.
Het woord speelt een essentiële rol in de verhoudingen tussen de personages. In
Duras' romans is de dialoog geen luxe, hier wordt gesproken uit behoefte aan een
onzegbaar geluk, uit het besef van een gemis. Daarom is dit spreken geen gewoon
spreken, maar een vragen: ‘elle recommence de nouveau à questionner cet homme’,
lezen we in Moderato Cantabile (p. 53). Het woord is een woord van verlangen, van
een angstig wachten op het ‘andere’ in
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de andere. Een antwoord is er echter niet: ‘Il n'y a pas d'explication, je crois, à ce
genre de découverte-là’, zegt Chauvin ergens aan Anne. Is het daarom dat Duras
schrijft: ‘Ca ne sert à rien, ce sont des mots’? Het woord is een dubbelzinnig teken,
het is de taal van de ontmoeting en van de onmogelijkheid tot communicatie. Claire
Lannes' hoofd zat vol gedachten maar ze zaten erin gevangen. De essentiële ervaringen
vallen buiten het gebied van de mededeling. Dat is de reden waarom het woord bij
Duras een hoge graad van intensiteit verraadt en dikwijls omslaat in een kreet zoals
het roepen in de tuinen van Shalimar in Le vice-consul. Anne Desbaresdes' gesprek
met Chauvin groeit eigenlijk uit haar behoefte aan een verhaal, zij wil de dood van
de vrouw van wie de doodskreet tot haar was doorgedrongen, begrijpen. Haar
verlangen om niet meer van deze wereld te zijn, om te wonen in een land zonder
bomen, verbindt ze met het lot van deze vrouw. Samen met Chauvin beeldt ze zich
in dat die vrouw door haar man wenste gedood te worden. Hun verhaal wordt
verzinsel, een verhaal in het verhaal als het ware, een mythische interpretatie van
een fait-divers.
Nu is de ik-figuur uit Le marin de Gibraltar, de toevallige gezel van de
Amerikaanse, werkelijk een romancier. Aan hem vertelt deze zonderlinge vrouw
haar avonturen, zodat ook hier een roman ontstaat in de roman. Elders wordt ze
aangesproken als ‘une femme romanesque’. Le marin de Gibraltar bestaat in feite
uit twee verhaalkernen: er is eerst de geschiedenis van de breuk tussen de ik-figuur
en diens vriendin Jacqueline. Dat is al een verhaal op zichzelf. Vervolgens is er de
ontmoeting tussen de ik-persoon en de Amerikaanse en de kroniek van hun
zoektochten naar de verdwenen moordenaar. In het tweede gedeelte wordt het
reisverhaal verschillende keren onderbroken door het relaas van de ontmoetingen
tussen de Amerikaanse en haar geliefde. Hebben die ontmoetingen werkelijk plaats
gehad, althans volgens de fictie? Beeldt ze zich niet in dat de man die ze bij voorbeeld
aantreft in een benzinestation op de weg naar Montpellier de moordenaar zou zijn?
Is dat geen ‘literatuur’? Hoe ook, alleen al door die ontmoetingen te verhalen, gelooft
ze dat ze zich in de toekomst nog zullen voordoen. Het spreken opent perspectieven,
het bevrijdt, het maakt het leven toegankelijker: ‘si c'est de la littérature’, zegt de
Amerikaanse, ‘il faut en passer par là certaines fois, pour rendre compte de certaines
choses’. Leven en verhalen staan niet tegenover elkaar, zoals Sartre het uitdrukte in
La Nausée, literatuur maakt het leven menselijker, ze geeft er zin aan; wanneer het
kan verhaald worden is het mogelijk. Heel de romankunst van Duras is een poging
om het verhaal mogelijk te maken, om door het woord de zin zelf van het bestaan
uit te drukken. Er is de dichter niets anders gegeven dan de taal.
Het merkwaardige is dat de romankunst van Marguerite Duras een belangrijke
evolutie heeft ondergaan. Le barrage contre le Pacifique en Le marin de Gibraltar
kunnen klassieke romans genoemd worden. In die breed opgevatte verhaalkunst
wordt het hele bestaan van een groep mensen overschouwd. Het zijn ook lijvige
boeken. Het is alsof de bestemming van de personages al op voorhand gekend was.
Die romans getuigen van een synthetische behandeling
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van de verhaalstof, ze drukken een coherent wereldbeeld uit. Het verhalen op zichzelf
stelde nog geen problemen, de eigenlijke levensproblematiek stond erbuiten en had
het genre zelf nog niet aangetast. Duras schreef toen haar romans zoals een Julien
Green of een Camus dat hadden gedaan. Romans als Moderato Cantabile, Le
ravissement de Lol V. Stein, Le vice-consul behoren tot een heel andere strekking,
het zijn experimentele werken en worden niet helemaal ten onrechte tot de ‘nouveau
roman’ gerekend. Schrijven wordt voor Duras een zoeken naar zin, het verhaal is
slechts mogelijk wanneer die zin zelf enigszins duidelijk wordt. De roman is geen
literair middel dat de romancier te zijner beschikking heeft. Bij Duras gaat het erom
de roman mogelijk te maken. Het schrijven van een kunstwerk wordt zelden met
succes bekroond: er komt nooit een einde aan. De inzet is immers veel te omvangrijk.
De oude verhaalvormen houden geen stand meer, ze getuigen van een min of meer
samenhangend wereldbeeld, van een bepaalde geestelijke ordening, waaraan men
nu twijfelt.
In L'amante anglaise komt het scepticisme van de romancier tot uiting. De hele
bouw schijnt erop te wijzen dat het onmogelijk is een sluitend verhaal te schrijven
over de moord te Epinay-sur-Orge. Noch Pierre noch Claire zijn in staat een zinvolle
versie te geven van het gebeurde. Hun getuigenissen worden naast elkaar
weergegeven. In Les viaducs de la Seine-et-Oise werden de personages nog met
elkaar geconfronteerd en werd er nog gestreefd naar een bepaalde binding. Er was
nog een eenheid van tijd en plaats, het geheel speelde zich af in een concrete
menselijke ruimte, in het café van Lamy, waarin het hele dorp op een symbolische
manier verenigd was. In L'amante anglaise valt die sociale binding volkomen weg.
Wel krijgt men nog een min of meer getrouw beeld van het echtpaar Lannes. Pierre
leeft naast zijn vrouw, haar lot laat hem onverschillig, toch heeft hij de moed niet
van haar te scheiden. Claire leeft in volkomen afzondering, de hele dag zit ze in de
tuin te dutten of te mijmeren over het geluk, over ‘le bonheur de Cahors’. Ze bestaat
eigenlijk niet en dat is ook haar wens: helemaal te verdwijnen samen met het geheim
van de moord. Marie-Thérèse, het slachtoffer, beschrijft ze als ‘une énorme masse
de viande sourde’, ze beeldt de welstand uit, dit geheel vervuld zijn van zichzelf, het
einde van elke creativiteit, een leven zonder verlangens. Moest ze daarom verdwijnen?
Claire is een van de eenzame vrouwen uit het oeuvre van Duras. Het leven ontgaat
hen, hoe diep ze het ook ervaren, omdat ze het niet onder woorden kunnen brengen.
Pierre definieert zijn vrouw ergens als ‘un endroit sans portes où le vent passe et
emporte tout’.
Met de gegevens waarover de interviewer-romancier beschikt op het einde van de
roman, is het mogelijk een boek te schrijven, maar dan een verhaal van alle mogelijke
omstandigheden waarin de moord op Marie-Thérèse Bousquet heeft plaats gehad,
kortom een overbodig verhaal. Het mysterie van de moord zou er niet door
opgehelderd worden. Een dergelijk boek heeft Marguerite Duras niet meer willen
schrijven. Dat had ze al gedaan in 1960. Met L'amante anglaise heeft ze aangetoond
dat Les viaducs de la Seine-et-Oise inderdaad een oppervlakkig werk is. Het was
nog te veel ‘literatuur’.
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Hongersnood in Dembidollo?
Mr. Lily Eversdijk Smulders
Al een tijd lang peinsde ik erover hoe ik het best een artikel over mijn laatste reis
kon schrijven. Maar vanmiddag, toen ik een blaadje in de bus vond van de Stichting
S.O.S. (Steun-Ontwikkelings-Streken) begreep ik dat ik het maar zo spoedig mogelijk
moest doen. Want er was ex extra editie bijgevoegd getiteld: ‘Hongersnood in
Dembidollo?’ En wie heeft er nu - in het algemeen gesproken - ooit van Dembidollo
gehoord? Maar ik heb er dit jaar gelogeerd. Het ligt in het uiterste Westen van Ethiopië
en men komt er niet zo gemakkelijk. Want dit land, dat gewoonlijk als een
‘hoog-plateau’ wordt betiteld, is geenszins een hoge vlakte, maar een uitgestrekt
oud-vulkanisch berggebied doorsneden met diepe steile ravijnen waar kleine
stroompjes doorheen kronkelen. Men moet de ene hoge bergrug na de andere
overtrekken en de wegen zijn... nu, wij zouden in zo'n geval niet eens van wegen
durven spréken! Wegen zijn voor de inheemse bevolking ook eigenlijk absoluut
overbodig, want de bergbewoners gaan overal te voet heen, heel langzaam omdat
het terrein zo ruw is, maar dan duurt het ook gezellig-lang om naar de markt te gaan.
Want een streek-markt is bijna altijd hun doel.
Vanuit Ethiopië's hoofdstad, Addis Abeba, kan men alleen met een Landrover
Dembidollo bereiken. Daar zijn vele dagen voor nodig, gesteld dan dat men er een
zou kunnen huren! Nee, dan is het nog goedkoper een vliegtuig te nemen. Er zijn
kleine vrachtvliegtuigjes die er twee maal per week heen gaan. Het lijken wel een
soort boemeltreintjes, want zij doen alle kleine plaatsen op hun route aan. Soms is
men maar tien of vijftien minuten achtereen in hoger sferen. Er zijn natuurlijk geen
banken in; je zit op een soort canvas-stretcher, wat niet plezierig is in zo'n ‘hobbelige’
lucht. Er wordt in Ethiopië nooit hoog gevlogen want het land zelf is al gemiddeld
minstens drieduizend meter boven de zeespiegel gelegen, tenminste wanneer men
de vele bergtoppen niet meerekent, en een drukcabine is niet aanwezig in zo'n klein
vliegtuigje. Op deze ongemakkelijke manier komt men dus aan bij het ‘einde der
beschaving’. Op het betrekkelijk kleine grasveldje dat als landingsterrein dienst doet,
staat een houten loods bij wijze van ‘kantoor voor het vliegwezen’. Een oude
Landrover-taxi moet de juist gearriveerde passagiers naar het twaalf km verder
gelegen plaatsje brengen. Men zit er niet ruim en gemakkelijk in, want àllen moeten
mee, en dat níét voor zo'n klein bedrag in Ethiopische dollars! Ik was
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een van de drie passagiers op de voorbank naast de chauffeur. De missiepost lag nog
een eindje voorbij Dembidollo. Deze bestond uit niet veel anders dan een paar povere
gebouwtjes in een omheining. In het kleinste daarvan woonde pater Flip (in de omtrek
bekend als ‘abba Philippos’). Hij had het met behulp van de inlandse bevolking zelf
uit leem opgetrokken: een piepklein slaapkamertje met dito eetkamertje. In een groter
huisje op het terrein woonde een Franse moeder-overste met een paar nonnen: een
Ierse, een Zwitserse en een Ethiopische. Er was een gezamenlijke eetkamer voor de
dames en een gastenkamertje, waar ik een plaats kreeg. In deze streken wonen
hoofdzakelijk Galla's, want men moet bedenken dat de Ethiopiërs geenszins een
etnologische eenheid vormen, maar een verzameling van verschillende meng-volkeren:
Amharen, Galla's, mensen van Eritrea-en-Tigré, Kaffa's, Guragi's, Danakils (of Afars),
Somali's en verscheidene Nilotenstammen die eerst in de laatste tijd hierheen zijn
geïmmigreerd.
‘Sakka’ (van Pater Flip) was de enige van de drie Dembidollo missies (‘Sakka’,
‘Danka’ en ‘Ado’) die de beschikking had over een Landrover. Wanneer de paters
van de andere twee missies deze moesten gebruiken, stuurden zij een inheemse loper
(gewoonlijk als ‘runner’ betiteld) naar hem toe met een boodschap. Hij reed dan naar
die plaats om degene op te halen die naar een andere post in de buurt moest worden
gebracht. Deze pater raadde mij aan om voor het maken van mijn
fysionomisch-etnologische tekeningen een tijdje in Danka te gaan logeren in het huis
van de drie Ethiopische nonnen op het missieterrein. Want ‘daar in de buurt’ woonden
de uit de Zuid-Sudan afkomstige Masanga's (ook wel als Majano's bekend). De
nonnen bestuurden een huishoudschool voor inheemse meisjes en kookten voor de
paters Toon en Thieu, die de jongensschool onder zich hadden.
Pater Flip bracht mij dus in de wagen daarheen; de ‘weg’ was onbeschrijfelijk.
Ofschoon de afstand in kilometers gerekend betrekkelijk kort was, duurde de tocht
anderhalf uur. De ‘kleine regentijd’ had al lang begonnen moeten zijn, maar zette
nog altijd niet door. De bomen en planten die nu hadden behoren te bloeien waren
‘in staking gegaan’. De gewassen op de velden stonden er treurig bij, en het wilde
gras op de barre hoogten was volkomen verschroeid. De geulen (ontstaan door
vroegere regens), waaroverheen wij reden - wanneer onze ‘autobaan’ niet over
knobbelige rotsgedeelten liep - bestonden uit rul stuivend zand. Op sommige bergen
helde de Landrover zó schuin over dat de angst mij om het hart sloeg wanneer ik
naar de diepten opzij van ons keek.
Evenals in andere Lazaristen-missies werd ik ook in Danka hartelijk ontvangen;
iedere vreemdeling schijnt welkom te zijn en wordt meteen in het ‘pater-gezin’
opgenomen. Daartoe hoorde hier ook een Ethiopische pater, maar aangezien deze
alleen ‘Gallina’ (Gallienja) sprak, leerde ik hem nauwelijks kennen. Hij woonde er
eerst sinds kort, zodat hij niet had meegeholpen aan het opbouwen van deze post.
Ook deze twee oprichters waren in een tent begonnen. Het woonhuisje van de nonnen
op het terrein had alleen maar grondig opgeknapt moeten worden daar er hier een
wrak houten gebouwtje van de Italiaanse missie had gestaan. Vóór alle dingen was
er een dynamo aangeschaft en die
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kreeg een eigen schuurtje, waarna een van de paters van daaruit overal elektrisch
licht ging aanleggen. Intussen klom de andere de berg op en vond een beekje vanwaar
hij in buizen het water naar de missie aanvoerde: een echt waterleidingsysteem dus!
Sindsdien stroomde het onmisbare nat - oh luxe - zó maar uit de kranen.
Toen werd een eigen paterhuisje gebouwd met een kleine kerk annex en een klok,
met een lang touw eraan, werd in een hoge boom gehesen om de gelovigen op te
roepen voor het gebed. Alweer was er een afgelegen missiepost in de omtrek van
Dembidollo die begon te functioneren! Nu nog de beide scholen! En zodra deze klaar
waren ontbrak het niet aan leerlingen. De nonnen onderwezen de meisjes van het
huishoud-internaat zelf, maar het was heel moeilijk om aan inheemse leerkrachten
voor de jongens te komen. Want onderwijzers hebben toch enige opleiding nodig.
En de eerste openbare school (in Addis Abeba, de hoofdstad) was door de vorige
keizer, Menelik II, opgericht. Om de bevolking ertoe te bewegen hun zoons daarheen
te sturen was het onderwijs geheel gratis, evenals de benodigde boeken, terwijl de
behuizing, de maaltijden en de kleren voor de scholieren uit de belastinggelden
werden bestreden. Dit alles opdat toch maar zoveel mogelijk Ethiopiërs het initiatief
zouden nemen om te leren lezen en schrijven. Keizer Haile Selassie, een zeer verlicht
monarch, ging op de ingeslagen weg voort en nu zijn er overal in het land gratis
openbare scholen (ofschoon behuizing en kleren niet meer worden vergoed). Het
aantal aanvragen deze te mogen bezoeken is zo groot, dat nog niet àllen van het
onderwijs kunnen meegenieten. Daarbij komt dat er ten enen male onvoldoende
leerkrachten zijn, want slechts weinig Ethiopiërs willen vèrder leren nadat zij de acht
jaar lagere school hebben afgelopen. Het is daarom niet ongewoon - en dit geldt ook
voor de school in Dembidollo - dat de ‘leraar’ de kinderen maar één à twee jaar
vooruit is in kennis.
Intussen was de kerk van de paters Toon en Thieu in Danka al gauw te klein voor
de vele gelovigen uit de omtrek, ofschoon het nooit mogelijk was dat een gehéél
gezin tegelijkertijd het heiligdom bezocht. Eén van hen moest altijd thuis blijven in
de ronde hut (‘toekoel’) zodat de povere bezittingen niet konden worden gestolen
wanneer een der ‘shifta's’ (dieven) die overal plegen rond te zwerven, zou hebben
gezien dat allen afwezig waren.
Nu werd door de twee paters een nieuwe gróte kerk ontworpen en, geholpen door
de bewoners van de streek, trokken zij zelf de wanden uit leem op. De wanden welke
het meest van de zware ‘grote regens’ te lijden zouden hebben, moesten van buiten
worden gecementeerd. Zij werden eerst met ruw cement bestreken, dan bespannen
met ijzergaas en daaroverheen ging weer glad cement. Zo waren de plannen van te
voren vastgesteld, maar allereerst hadden de paters moeten omzien naar stevige
pilaren om de buitenwanden van het gebouw op regelmatige afstanden te steunen.
Ook binnenin waren zware houten pilaren nodig om het dak van gegolfd plaatijzer
te schragen. Gelukkig had keizer Menelik II de snel-groeiende eucalyptus-bomen in
zijn rijk geïmporteerd en overal grote hoeveelheden daarvan laten aanplanten. Hun
hoge rechte stammen konden dus prachtig dienst doen voor de nieuwe kerk. Het
tweetal had een
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aantal boeren gerecruteerd om samen met hen de benodigde bomen te vellen. Dat
was nog niet het moeilijkste werk. Vooral het vervoer van deze zware gevaarten naar
hun terrein, dat een heel eind daarvandaan lag, leverde eindeloos veel meer
moeilijkheden op dan het kappen zelf. Zij vertelden mij hierover met hun gewone
bescheidenheid, maar ik kreeg steeds meer respect voor deze verbreiders van het
geloof. Intussen waren de platen gegolfd plaatijzer voor het dak gearriveerd en toen
ik in Danka kwam logeren was het buitenwerk van de kerk grotendeels klaar. Een
stel architecten had er trots op kunnen zijn. Binnenwerks was men in het geheel niet
zo ver. De grootste zorg van dat moment was de vloer, die beslist van cement moest
zijn. Achterin het gebouw was een klein gedeelte ervan gereed, maar nu was al het
geld op. Hoe moesten zij aan die contanten komen? Want de kerk was hun trots en
glorie, maar ook hun zorgenkind. Nu begreep ik waarom vele Hollanders die in
Ethiopië woonden, mij hadden gezegd: ‘Wanneer je die paters van Dembidollo wat
toestopt om eens lekkere blikjes of iets anders voor zichzelf te kopen, gebruiken zij
het “alleen maar” voor hun werk. Je kunt ze nooit eens tegoed doen!’ Hoeveel
zich-ontzegde nuttige en vaak noodzakelijke levensbehoeften had dat stukje kerkvloer
al verslonden?
In deze missie zette ik dan mijn serie Ethiopische portrettekeningen voort. Van
de kerkgangers zocht ik een mooi Galla-type uit om voor mij te poseren en een klein
meisje waarvan het hoofdhaar in het midden geheel was weggeschoren (als een
overmatig grote tonsuur) zodat zij als het ware een zwarte kroeskrans om haar hoofdje
droeg. Dit is in sommige streken het teken dat een meisje nog maagd is, m.a.w. dat
zij de puberteit nog niet heeft bereikt, want dan is de tijd voor het huwelijk
aangebroken (dat tevoren door de twee ouderparen is gecontracteerd). Ook vroeg ik
een moeder met baby om voor mij te poseren, maar ofschoon zij dadelijk toestemde,
verscheen zij niet, want afspraken worden in dit land zelden nagekomen.
Daarna zonden Toon en Thieu een ‘runner’ naar de nederzetting van de Masanga
die vele uren lopen over moeilijk terrein van ons verwijderd lag. Het was zeer de
vraag of er iemand van deze nog zeer weinig ontwikkelde stam zou willen komen,
ofschoon ik behoorlijk betaalde voor het poseren: voor twee uur stilzitten het dagloon
van een werkende man. En ieder wil wel eens een extratje verdienen zonder al te
veel moeite. Het bleek dat alle Masanga-mannen uit het kampement waren verdwenen:
zij voerden weer eens krijg met een andere groep, en bevonden zich dus op een
veldtocht. Maar een knappe jonge vrouw, de zuster van het opperhoofd, kwam met
haar zoontje naar de missie. Zij was zo mooi als een levend ebbenhouten beeld,
versierd met een groot aantal kettingen, sommige van grote en vele andere van heel
kleine kralen, in verschillende tinten van geel. Daarbij droeg zij óók nog een heel
klein lendenschortje. Haar kind werd in een antilopen-velletje op haar rug
meegedragen. Ter versiering had de trotse moeder snoeren kralen, afgewisseld met
noten, aan de bovenzijde ervan vastgehecht. Het stond alleraardigst en het was een
heel comfortabel draagwiegje voor de kleine, die telkens vroeg erin te mogen zitten
wanneer hij moe was van het spelen.
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De Masanga behoren tot de ‘Niloten’, die eerst in de laatste jaren naar West-Ethiopië
zijn geïmmigreerd en wel omdat, toen de Sudan zelfbestuur kreeg, de
Noord-Sudanezen (een mengvolk van lichtbruine kleur), allen Moslims, erop stonden
dat ‘die zwartjes’ (ook noemden zij hun landgenoten wel laatdunkend ‘die slaven’)
nu ook maar eens tot ‘de gelovigen’ moesten gaan behoren, waarmee zij wilden
zeggen: zich moesten bekeren tot de Islám. De meeste van deze stammen, die de
steppe-achtige oevers langs de Witte Nijl bewoonden, waren nog heidenen en deze
hadden niet veel bezwaar tegen de hun opgedrongen godsdienst. Maar in de laatste
jaren waren in deze afgelegen streken veel missionarissen en zendelingen aan het
werk geweest. Dit was het gebied van de Nuërs (of Abigars), Dinka's, Shellúks,
Anuaks (of Yambo's), Turkana's, Mekans, Como's, Bakko's, Dimes, Gayi's, Bussa's,
Gunza's en nog andere uiterst primitieve stammen. Velen van hen waren overgegaan
tot het Christendom en dat met zulk een overtuiging dat zij bij de vrijwording van
hun land, waarmee de bekering tot de Islám onverbrekelijk verbonden scheen te
gaan, liever hun woonplaatsen, waaraan zij toch waren gehecht, verlieten en weg
trokken naar het buurland - Ethiopië - dan hun geloof en vertrouwen in Jezus Christus
te moeten opgeven om in plaats daarvan aanhangers te worden van de Profeet
Mohammed. Deze Niloten, lang van lijf en leden, allen veetelers, staan etnologisch
ook bekend onder de naam van ‘Zwarte Hamieten’. Hun haardrachten en ook hun
kleding (voor zover aanwezig, want deze bestaat vaak alleen uit grote hoeveelheden
kralen) is zeer decoratief.
Toen ik later mijn serie tekeningen op de missie had beëindigd, verkende ik de omtrek
van Dembidollo. Toen reeds gingen de geruchten dat de runderpest die was
uitgebroken, een ergere tol eiste dan ooit tevoren. Ontelbare dieren vielen daaraan
ten offer. En zonder ossen zouden de boeren hun velden onmogelijk kunnen bewerken,
want voor een man is de ploeg te zwaar om daarmee op zijn eentje de grond op de
berghellingen om te woelen. En dat zou toch beslist noodzakelijk zijn voor de
volgende oogst. Want de aanschaf van nieuwe dieren werd vooreerst nog niet (en
wordt ook op dit moment ook nog niet) verantwoord geacht, ‘omdat de pest nog in
het land zit’ en bestrijdingsmiddelen niet voorhanden zijn. Wanneer het volgende
zaaisel ook geen goede opbrengst zou voortbrengen door onvoldoende voorbewerking
van de aarde (bij gebrek aan de benodigde ossen) zou een grote hongersnood absoluut
niet te vermijden zijn. Al spoedig nam de sterfte onder het vee in zulk een mate toe
dat men de dode dieren overal op de velden zag liggen. Het zijn in dit land de gieren
en hyena's die tezamen alles wat gestorven is uit de weg ruimen. Maar ofschoon er
grote menigten van deze lijken-eters in heel Ethiopië huisden, was door de runderpest
hun voedsel in korte tijd zó overvloedig geworden dat zij alleen nog maar genoegen
namen met de allerlekkerste hapjes: gewoonlijk waren dat de hersenen en de tong.
De rest lag te verrotten, iets dat tevoren nooit was voorgekomen. Wanneer nu de
regens eigenlijk zouden doorbreken was er kans dat de ontbindings-gifstoffen met
het water werden meegevoerd naar de riviertjes. Kon het misschien gevaarlijk zijn
dit dan te drinken, overpeinsden de boeren. Van welke
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kant men de situatie ook bekeek: de toekomst zag er niet rooskleurig uit in die dagen.
Intussen was voor mij de tijd aangebroken om naar Holland terug te keren. Het is
vaak zo, dat wanneer men vreemde landen bereist om met de bevolking in aanraking
te komen, men een stuk van hun leven mee-beleeft. Maar dat is dan nooit een
‘verhaal’, want het heeft geen ‘happy’ of ‘unhappy ending’. Het blijft als het ware
‘onaf’ in iemands herinnering. Men denkt eraan terug met de gewoonlijk
onbeantwoorde vraag: ‘En hoe zou het toen toch verder zijn gegaan met die mensen?
Wat is er tenslotte van hun moeilijkheden geworden?’
Hier werd mij dus een sóórt antwoord gegeven door het S.O.S.-bericht dat mij
bereikte via de stichting voor ‘steun aan ontwikkelingsstreken’. Een algehele
hongersnood in Dembidollo staat voor de deur. Vooral onder de kinderen zal deze
vele slachtofers eisen. De enige oplossing lijkt te liggen in het beschikbaar stellen
van tractoren voor de bewerking van de velden waarbij dan voor diverse centra een
tractor beschikbaar zou moeten zijn. Deze hele zaak is in studie zowel bij de missie
als bij de regering van Ethiopië zelf. Tractoren zijn kostbaar, mede omdat het vervoer
naar het binnenland erg duur is. De begroting per tractor komt op ongeveer f 35.000,-,
waarbij dan één jaar exploitatie is inbegrepen. Nú wordt de grond, bij gebrek aan
beter, bewerkt met een schop of stok omdat andere werktuigen ontbreken. Dat is op
dit moment nog mogelijk omdat de akkers nog niet steenhard zijn, wat echter na de
volgende regenperiode van december wel het geval zal zijn, zodat dan ook deze
primitieve handbewerking niet meer mogelijk is. Door snelle hulp kunnen wij de
algemene hongersnood voorkomen1.

1

Allen kunnen meehelpen onder motto ‘Hulp aan Dembidollo’ op giro 1045678 ten name van
de Stichting S.O.S. te Kerkrade, of op de bankrekening van de Stichting S.O.S. bij de
Boerenleenbank of de Amrobank te Kerkrade.
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Politiek overzicht
Internationaal
Verenigde Staten
De lange hete zomer, die in Amsterdam is uitgebleven, heeft in de Verenigde Staten
niet op zich laten wachten. In talrijke Noordelijke industriesteden hebben hevige
onlusten gewoed, die soms leken op guerilla-oorlogen en zich niet beperkten tot de
negerwijken maar zich over de hele stad verspreidden. Het is - dachten wij - onjuist
hier te spreken van rassen-onlusten; het waren eerder uitingen van wanhoop van een
massa werkloze, slecht behuisde, in diepe armoe levende negers, die de grote
verwachtingen die zij hadden van de voltooiing van de wetgeving op de burgerrechten,
in rook zagen opgaan en zich nu keerden tegen ieder die in betere omstandigheden
leefden, dus ook tegen de beter gesitueerde negers. Er is te weinig voor de neger
gedaan en dat weinige nog te laat. Het is natuurlijk mooi, dat het Congres nu een
onderzoek eist naar de oorzaak van de onlusten, maar ditzelfde Congres heeft geen
interesse voor de door president Johnson ook dit jaar weer ingediende wet op de
Burgerrechten, beperkt de toewijzing voor het ‘Great Society’-plan drastisch, weigert
voldoende financiën voor krotopruiming in de steden en laat de verbetering van het
onderwijs voor de armen over aan de deelstaten. Is het verwonderlijk, dat vele jonge
negers alle mooie woorden van hun gematigde leiders beu zijn en overgaan tot
geweld? Voor verbeteringen op sociaal gebied onder de negers is geen geld maar
voor de strijd in Vietnam worden tegelijkertijd miljarden uitgegeven. Als Hanoi het
lang genoeg volhoudt, zou het de oorlog wel eens kunnen winnen in de Verenigde
Staten.

Vietnam
De escalatie in deze oorlog gaat steeds verder. De Verenigde Staten blijven
bombarderen en breiden de bombardementen steeds verder uit; niet alleen werd
Hanoi herhaaldelijk getroffen, maar er werden ook doelen bestookt zeer dicht bij de
Chinese grens. Het gevaar voor moeilijkheden met Peking werd daardoor vergroot
en incidenten konden niet uitblijven. Waarschijnlijk heeft Washington echter
berekend, dat Peking op dit ogenblik erg weinig kan doen tengevolge van de interne
moeilijkheden binnen communistisch China, waar weinig minder dan een ernstige
burgeroorlog woedt tussen aanhangers van de culturele revolutie van Mao en hun
tegenstanders, die de zijde kozen van de
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reeds vaak beschuldigde president Lioe Sjao-Tsi, terwijl premier Tsjoe En-lai al
bemiddelend een voor hem zo gunstig mogelijke positie tracht in te nemen. Het verzet
in de Verenigde Staten tegen de oorlog neemt intussen steeds toe, te meer daar
militaire successen uitblijven; de overtuiging, dat de Verenigde Staten de strijd dan
wel niet kunnen verliezen, maar hem ook niet kunnen winnen, wint veld en het aantal
‘duiven’ dat aandringt op stopzetting van de bombardementen en op onderhandelingen
wordt groter. De moeilijkheid is echter: met wie onderhandelen? Hanoi heeft tot nu
toe steeds geweigerd en met Hanoi ook de Vietcong.
De grote moeilijkheid voor de Verenigde Staten is dat zij er niet in zijn geslaagd
het vertrouwen van de bevolking te winnen; met de beste bedoelingen bezield hebben
zij te veel waarde gehecht aan hun eigen visie op de Vietnamese problematiek en
steunden zij degenen die bereid waren het met hen eens te zijn om welke reden dan
ook. Deze minderheid werd voorzien van alle middelen om haar positie te handhaven
met het gevolg, dat van de uitvoering van talrijke maatregelen b.v. de zo noodzakelijke
landhervorming niets terecht kwam. Men begreep niet, dat deze door de Verenigde
Staten gesteunde regering door de bevolking werd beschuldigd van collaboratie met
een vreemde mogendheid en dat deze laatste op een lijn werd gesteld met de vroegere
koloniale macht; de Verenigde Staten onderschatten het nationalisme onder de
Vietnamezen van alle rang en elke godsdienst.
Ook nu is er nog een kansje op verbetering; als er nl. een werkelijk representatieve
regering voor Vietnam zou kunnen worden gevormd en de Verenigde Staten hiermee
zouden samenwerken. Zij moeten zich dan echter los maken van de opvatting, dat
ieder die het niet met hen eens is, dus communistisch is. Zal men deze kleine kans
grijpen? Op 3 september zijn er in Zuid-Vietnam een president en een vice-president
gekozen, maar aangezien het leger vrijwel alle propagandamiddelen beheerste en de
burgerkandidaten onderling te verdeeld waren, hebben de huidige militaire leiders
Van Thieu en Cao Ky gewonnen. Zij spraken de afgelopen weken ook over staking
van de bombardementen en besprekingen met de Vietcong, maar er is wel eens vaker
verschil geweest tussen woorden vóór en daden ná de verkiezingen.

Midden-Oosten
Gedurende de maand juli bezochten vrijwel alle Arabische leiders elkaar en sommigen
ook nog Moskou. Zij waren het er over eens, dat er doeltreffende maatregelen moesten
worden genomen ter uitwissing van de sporen van de - Israëlische - agressie. Maar
welke? Een ministersconferentie te Khartoem begin augustus leverde weinig meer
op dan het besluit tot een topconferentie op 26 augustus, weer in de Soedanese
hoofdstad.
Tijdens een reis waarbij de Joego-Slavische president, Tito, verschillende Arabische
hoofdsteden bezocht, maar - vreemd genoeg - niet Tel Aviv, deed hij een poging om
vrede in het Midden-Oosten te bemiddelen; zijn voorstel kwam in het kort neer op
een de facto erkenning van Israël door de Arabische landen
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en ontruiming door Israël van de veroverde gebieden. Veel succes had hij niet, maar
er is in de Arabische wereld toch iets aan het veranderen. Bourguiba pleitte weer
voor een realistische aanpak door erkenning van Israël en Jordanië legt er voortdurend
de nadruk op na de verloren oorlog totaal uitgeput te zijn en spreekt soms zelfs over
het sluiten van een afzonderlijke vrede. Dit laatste werd vlak voor de conferentie van
Khartoem van 26 augustus ook beweerd van Nasser, die met zo ernstige binnenlandse
moeilijkheden te kampen heeft, dat hij zelfs een staatsgreep vreesde tijdens zijn
afwezigheid en daarom een soort zuivering doorvoerde.
Op de topconferentie sprak Nasser echter niet over een afzonderlijke vrede. Zij
bracht ook weinig nieuws; het enige positieve resultaat was, dat er een overeenkomst
werd gesloten om een einde te maken aan de strijd tussen Egypte en Saoedi-Arabië
in Yemen, maar dit is al de derde keer dat een dergelijk akkoord tot stand is gekomen.
Het meningsverschil over de hervatting van de olie-leveranties aan mogendheden
die Israël ‘steunden’, bleef bestaan; Algerije, Syrië en Irak zijn tegen, maar
Saoedi-Arabië, Koeweit en Lybië kunnen de inkomsten niet missen. Het compromis
dat deze nu een deel van de olie-revenuen zullen afstaan voor de wederopbouw van
de in de oorlog zwaar getroffen landen vond in enkele kringen weinig waardering.
Opvallend was de vrij gematigde toon t.a.v. Israël; Nasser zou een goed werk doen,
als hij de invloed, die hij nog heeft, gebruikt om vrede en welvaart te herstellen.

Nederland
K.V.P.
In een rapport over grondslag en karakter van de KVP, verschenen op 13 januari
1966, achtte men het niet raadzaam, dat deze partij het initiatief nam tot oprichting
van een soort christen-democratische unie; hoogstens kon men een werkgroep vormen,
bestaande uit personen van verschillende politieke richting om de mogelijkheid tot
bredere christelijke partijvorming te bestuderen. Tevens zou men moeten proberen
te komen tot een nauwere samenwerking tussen alle vooruitstrevende christenen en
zouden programma's en beleid op elkaar kunnen worden afgestemd. Bijna een jaar
later, n.l. 4 januari '67, hield de KVP zich weer bezig met de bestudering van de
staatkundige ontwikkeling en zag nog even weinig kans op een samengaan van de
drie grote confessionele partijen in een CDU; wel pleitten toen sommigen voor de
vorming van een grote democratische partij met links en rechts extreme groepen,
maar dit idee vond weinig weerklank omdat in dit geval een alternatieve
regeringscombinatie zou ontbreken, hetgeen een ernstig gevaar voor de democratie
zou kunnen betekenen.
De gezapige traagheid, waarmee de kwestie van partij-vernieuwing of
partij-hervorming was behandeld, werd doorbroken door de verkiezingsuitslag van
15 februari 1967, toen de grote partijen ernstige verliezen leden en D '66 op
spectaculaire wijze zijn entree in de Nederlandse politiek maakte. Als deze partij
geen andere verdienste zou hebben dan het wakker schudden van onze
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traditionele, wat ingeslapen politieke partijen, zou zij hiermee alleen al voldoende
waarde hebben voor ons land.
In vrijwel alle partijen ontstond nu een activiteit, die - op een enkele uitzondering
na - vroeger ongekend was. De drie confessionele partijen vormden een commissie
van 18 om te beraadslagen over de fundamentele grondslagen en uitgangspunten van
hun partijen en over de mogelijkheden voor samenwerking. Binnen de PvdA eiste
Nieuw Links opnieuw een radicale herziening van de politiek der partij, opdat deze
als middelpunt zou kunnen fungeren van een linkse concentratie, die zich krachtig
tegenover rechts zou moeten opstellen. De Pacifistisch Socialistische Partij sprak
over een drie-partijenstelsel, n.l. een conservatieve partij bestaande uit groepen van
VVD en de christelijke partijen, een progressief-kapitalistische partij van de PvdA
en de linkervleugels der confessionele partijen, terwijl de PSP en radicalen uit andere
partijen zich dan zouden moeten verenigen in een radicale partij.
In de ARP-aanhang was tijdens de kabinetsformatie Zijlstra reeds blijk gegeven
van een zekere onrust; elf meest jongere A.R.-kiezers verklaarden zich tot
‘spijtstemmers’ omdat h.i. de partij de in haar program uitgesproken ‘evangelische
radicaliteit’ had verraden en niet had geprobeerd met anderen, die eveneens een
radicale aanpak wensten van de welvaartsverdeling in de wereld en van de problemen
in onze eigen samenleving, contact op te nemen om samen een regering te vormen.
Bij dezen voegden zich radicaal-georiënteerde leden van CHU en KVP en tevens
een aantal politiek niet-gebondenen. Zij wilde een radicale progressieve politiek
voeren gebaseerd op de christelijke visie en achtten daarvoor een hervorming van
de bestaande christelijke partijen noodzakelijk. Bezwaar tegen de reeds
bovengenoemde commissie van 18 uit de drie christelijke partijen hebben zij slechts
inzoverre, dat deze commissie als opdracht kreeg een eigentijdse formulering te
geven voor een op de christelijke visie gebaseerde politiek. Zij vinden dit
onvoldoende; zij zien, dat binnen deze christelijke partijen naast radicale ook
conservatieve elementen zijn; dat beide groeperingen zich baseren op de christelijke
gedachte maar dat zij politiek gesproken andere wegen wensen te volgen om deze
te verwezenlijken; deze ‘scheiding der geesten’ moet niet in een vaag compromis
verdoezeld worden. Over de vraag of dit noodzakelijk moet leiden tot splitsing en
tot vorming van nieuwe partijen laten zij zich nog niet uit; zij houden rekening met
de mogelijkheid van twee christelijke partijen, maar vinden deze kwestie op dit
ogenblik prematuur en wensen nu voornamelijk actie te ontplooien om de
gedachtenwisseling op gang te brengen of te versnellen.
Toen enkele KVP-radicalen, waaronder de oud-ministers Cals en Bogaers, via een
brief steun zochten voor hun activiteit, waren de poppen aan het dansen. Het
KVP-bestuur reageerde erg ondoordacht door ‘verbaasd’ te zijn - het had op de hoogte
moeten zijn van de ideeën van de heer Cals, die deze nooit onder stoelen of banken
heeft gestoken en voor de KVP zitting heeft in de commissie van 18 - en te spreken
van een doorkruisen van het gesprek met ARP en CHU, terwijl het bestuur tevens
meende, dat de actie organisatorisch gezien onjuist was, omdat deze geen rekening
hield met de plannen om alle leden van
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de partij in het gesprek over de toekomst de partij te betrekken. Het gesprek met de
andere christelijke partijen wordt echter niet doorkruist maar geïntensiveerd; binnen
elke partij zal men zich nu moeten bezinnen op de principes van de te voeren politiek.
En of de radicalen het bedoeld hebben of niet, zij hebben met hun brief bereikt, dat
er in elk geval een zeer levendige discussie op gang is gekomen binnen en buiten de
KVP over de toekomst der partij; dit wordt niet bereikt op regionale en andere
vergaderingen maar het daar naar voren gebrachte moet een weergave zijn van wat
leeft onder de leden en de kiezers. Er is leven in de brouwerij en het daaruit
voortkomende resultaat zal altijd beter zijn dan het resultaat van de ingeslapen
non-activiteit van vroeger. De partij leefde nauwelijks meer voor de kiezer, vandaar
ook de teruggang in stemmenpercentage. Gelukkig is het partij-bestuur teruggekomen
van zijn oorspronkelijke reactie en erkent nu de volledige vrijheid voor de radicale
groep om haar ideeën te propageren.
Deze zich christen-radicalen noemende groep kreeg van de zijde van de PvdA te
horen, dat haar gedachten parallel liepen met die van de PvdA, maar er werd niet bij
verteld van welke PvdA. Gaat deze partij zich via Nieuw Links meer oriënteren op
de PSP of stelt zij zich gereserveerder op tegenover deze koers? In het laatste geval
zou na diepgaand overleg de mogelijkheid van samenwerking er in zitten. Dit zou
ook het geval met D '66 kunnen zijn, maar zover is men nog niet. Wel zijn er in de
niet al te verre toekomst belangrijke beslissingen te verwachten.
6 september 1967
J. Oomes
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Forum
Hans Küng over de Kerk
Het grote nieuwe boek dat de bekende Tübinger theoloog Hans Küng gewijd heeft
aan de Kerk1, is een belangrijk ecclesiologisch werk en het verdient grote
bewondering. Het roept ook enkele vragen en kritische bedenkingen op.
Laten we beginnen met een bondige presentatie van de inhoud. In het eerste deel
spreekt de auteur over het wezen van de Kerk. Dit is weliswaar niet te vereenzelvigen,
maar steeds onlosmakelijk verbonden met een historisch geconditioneerde gestalte.
Het wezen van de Kerk wordt derhalve nooit gerealiseerd tenzij verweven met
‘on-wezen’. Voor alle tijden echter is normerend het oorspronkelijk kerkbeeld dat
te vinden is in de boeken van het Nieuwe Testament. Een tweede sectie behandelt
Jezus' verkondiging van het komende Godsrijk. Naar deze verkondiging heeft de
Kerk zich, ook vandaag nog, onvoorwaardelijk te voegen, want sinds Jezus' kruisdood
en verheerlijking is de eindtijd ingezet. In dit verband spreekt Küng ook over het
probleem van de kerkstichting door de historische Jezus. Hierin zijn, o.i. heel gelukkig,
de exegetische bevindingen van A. Vögtle verwerkt. Met het oog op een schriftuurlijke
omschrijving van de grondstructuur van de Kerk wordt deze dan vervolgens in
trinitarisch perspectief voorgesteld als het nieuwe Volk van God, als Schepping van
de Geest en als Lichaam van Christus. Zo wordt het kerkbeeld zuiver afgegrensd en
de Kerk in haar juiste verhouding gezet resp. tegenover jodendom, dweperbewegingen
en ketters sectewezen. Een vierde onderverdeling is gewijd aan de vier klassieke
merktekenen van de ware Kerk. Deze worden nu gezien als wezensdimensies van
de Kerk en als een voortdurend door haar te verwezenlijken opdracht. Tenslotte, in
een laatste deel, komen ter sprake de diensten in de Kerk. Deze omvatten het algemene
priesterschap, dat verleend wordt door het doopselsacrament, en de kerkelijke ambten
met aan de top de pauselijke Petrusdienst. Vanuit het evangelie is voor de verhouding
van de Kerk tot de wereld in de grond van de zaak slechts één ding wezenlijk: de
dienst aan de wereld.
Deze breed opgezette en, met behulp van een omvangrijke katholieke en
reformatorische, exegetische, historische en dogmatische literatuur, vakkundig
opgebouwde visie dwingt inderdaad bewondering af. Terecht beschouwt Küng zijn
vroegere ecclesiologische publikaties, met name zijn Structuren van de Kerk, als
‘prolegomena’ voor deze diepere en ruimere bezinning. Technisch researchwork of
diepgaande bronnenstudie zal men in dit werk niet zo veel vinden, Küngs kracht ligt
veeleer in de synthetische voorstelling en het ‘charismatische’ brio waarmee hij deze
synthese voordraagt. Hij wil een steeds noodzakelijke bezin-

1

H. Küng, Die Kirche (Oekumenische Forschungen, Band I), Verlag Herder,
Freiburg-Basel-Wien, 1967, 606 pp., DM. 42.
H. Küng, De Kerk, Paul Brand, Hilversum - Antwerpen, 1967, 612 pp., 575 F. Voor de citaten
maken wij gebruik van de Nederlandse vertaling.
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ning vanuit het heden van de Kerk op het begin van de Kerk voor de toekomst van
de Kerk.
Zeer te waarderen is dat hij bewust breekt met een bepaalde ecclesiologie die de
laatste tijd bij sommige katholieke theologen opgang scheen te maken en volgens
welke problemen zoals het historisch ontstaan van de Kerk en de eerste ontwikkeling
van de fundamentele kerkelijke instellingen in de apostolische tijd, uitsluitend door
exegeten en kerkhistorici behandeld dienden te worden. Küng bewijst hoe belangrijk
deze vragen zijn om het mysterie van de Kerk op gepaste wijze te kunnen benaderen
als object van het geloof. Ook de stichting van de Kerk, haar verbondenheid met de
historische Jezus, haar zichtbare structuur behoren tot haar mysterie. Een ecclesiologie
die hieraan voorbijgaat, zou wel erg onvolledig en, ook op dogmatisch gebied, hoogst
ontoereikend zijn. Dit belet niet - en in dit gedeelte (pp. 207-220) is Küngs
persoonlijke, oorspronkelijke aanbreng het grootst - dat in een vernieuwde, bijbels
herbronde, visie op de Kerk de volle nadruk moet vallen op haar charismatisch
karakter. Van eenzelfde bijbelse inspiratie getuigt en voor een juiste ecclesiologie
eveneens zeer waardevol is de valorisering van het algemene priesterschap van de
gelovigen en de herontdekking van de wezenlijke diakonale aard van ieder kerkelijk
ambt. Zeer terecht wordt telkens weer opnieuw aandacht gevraagd voor het feit dat
de Kerk open moet staan voor een totaal belangeloze dienst aan de wereld, dat de
seculiere wereld over een eigen autonomie beschikt, dat de leek in de Kerk mede
verantwoordelijk is, initiatief- en zelfs een zeker controlerecht bezit, dat meerdere
kerkelijke structuren voor verandering vatbaar zijn, dat in de éne Kerk plaats is voor
een ruime pluriformiteit.
Niemand kan evenmin ontkennen dat uit het werk een grote liefde spreekt voor
de Kerk en dat de vrijmoedige, soms zelfs scherpe, kritiek op historische of actuele
misstanden in de Kerk juist door deze oprechte liefde ingegeven werd. Vooral echter
wordt de hele opzet van het werk gedragen door een onmiskenbare oecumenische
bewogenheid. Küng wil aantonen, en in grote mate slaagt hij daar ook in, in welke
belangrijke mate de reformatorische en de katholieke ecclesiologie, door
gemeenschappelijke herbronning op de Schrift, elkaar tegemoet kunnen treden.
Toch hebben wij ook kritiek. De basis zelf waarop zijn theologische argumentatie
steunt, lijkt ons meer dan eens te eng gekozen. Het is evident dat de Schrift in de
systematische dogmatiek in het algemeen, in de ecclesiologie in het bijzonder, niet
enkel het uitgangspunt moet vormen maar voor alle verdere doctrinele uitbouw als
voortdurend normerende norm moet blijven fungeren. Bovendien zal men bij de
behandeling van een historische vraag terecht pogen in de samenstelling zelf van het
Nieuwe Testament de verschillende chronologische lagen uit elkaar te houden. Dit
betekent echter niet dat een verdere ontwikkeling, zeker als die reeds in de Schrift
zelf ingezet wordt, zonder meer als een abusieve afwijking van het oorspronkelijk
door de Geest bedoelde mag worden beschouwd. Principieel wordt dit door Küng
erkend maar praktisch wordt iedere verdere ontwikkeling met een zekere argwaan,
die soms op vooringenomenheid gaat lijken, onder het oog genomen. Deze argwaan
neemt blijkbaar nog toe waar het instellingen of leerpunten betreft die wij expliciet
pas in de Traditie, weze het dan reeds in de sub-apostolische traditie, betuigd vinden.
Is deze depreciatie van iedere verdere ontwikkeling in leer of praktijk wel in
overeenstemming te brengen met de mooie bladzijden waarin de auteur spreekt over
de blijvende en bestendige werking van de Geest in de Kerk? Deze werking van de
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Geest in alle geledingen van de Kerk, dus ook de bijzondere bijstand verleend aan
de hiërarchie voor de haar opgedragen taak, vormt een grondleggende stelling van
de katholieke ecclesiologie en is zeker in overeenstemming met de Schrift. Nogmaals,
Küng ontkent deze stelling niet, maar meer dan eens laat hij ze op de achtergrond.
Op die manier geeft Küngs houding ten overstaan van de verdere ontwikkeling
van de katholieke theologie en van het
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katholieke dogma wel eens aanleiding tot vragen en bedenkingen. Voor de katholieke
theologie is de eucharistie beslist niet ‘een op zichzelf staand offer en ook geen
herhaling van het unieke kruisoffer van Christus’. Is het echter voldoende de
eucharistie een ‘gemeenschappelijke maaltijd van heel het priesterlijk volk’ te noemen
en zou het bijbrengen van de offergedachte, geëxpliciteerd in de Didache en bij
Justinus en Ireneus, werkelijk berusten op een ‘misverstaan’ van hetgeen de Schrift
zegt over het ‘doorwerken van het kruisoffer van Christus in de maaltijd des Heren’
(p. 437)? Bewerkt de sacramentele priesterwijding niets anders dan een ‘speciale
machtiging tot het voltrekken van de openbare, herderlijke dienst in de gemeente’
(pp. 499-502)? Dan zou dit sacrament (is het dan eigenlijk nog wel een sacrament
in de volle zin van het woord?), wat de eigenlijke ‘priesterlijke’ volmacht betreft,
niets toevoegen aan het algemene priesterschap van de gelovigen. Zo zou dan ook
meteen worden verklaard waarom Küng stelt, of althans sterk insinueert, dat een
eucharistieviering of een zondenabsolutie door een gedoopte leek (in geval van nood)
of in de christelijke kerken zonder sacramentele priesterwijding niet wezenlijk
verschillen van de bediening ervan door een geldig gewijd priester.
In verband met de apostolische kerkinrichting is men ongetwijfeld gerechtigd de
vraag te stellen of de aanstelling in het ambt van de aanvang af uitsluitend door een
rituele handoplegging gebeurde. Maar is het werkelijk zo dat Paulus een louter
charismatische kerkinrichting zonder leidingsambten ‘niet als onaf of provisorisch
zou beschouwd hebben’ (p. 460)? Indien deze toestand al een tijd lang te Korinthe
(niet te Jeruzalem) bestaan heeft, was het dan juist niet omdat de Kerk daar nog in
een aanvangssituatie verkeerde? Bleef anderzijds in de persoon zelf van de
(rondreizende) Apostel de hiërarchische binding, als noodzakelijk wezenselement
voor iedere volledig geconstitueerde Kerk, ook niet in deze gemeente verzekerd?
Het doet wel even opschrikken als men de vraag hoort opperen of God zich wel
ooit bindt aan kerkelijk recht (p. 490). Ongetwijfeld bedoelt de auteur hiermee niet
te ontkennen dat, alleszins in bepaalde gevallen, kerkelijke beslissingen voor de
gelovigen in geweten bindend kunnen zijn. Kan men anders nog spreken van een
bijzondere bijstand van de Geest aan de hiërarchie bij het vervullen van de haar
opgedragen taak? Wellicht hebben wij hier enkel te doen met een boutade.
Waarlijk fundamenteel wordt ons bezwaar echter waar zelfs de vraag schijnt gesteld
te worden (‘zou opnieuw bestudeerd moeten worden’) of ‘de infallibiliteit van de
Kerk, die gebaseerd is op de Schrift en ook door de reformatoren niet bestreden werd,
de a priori en zonder twijfel constateerbare infallibiliteit van bepaalde uitspraken
tot gevolg heeft’ (p. 393). Geven wij ook hier weer onmiddellijk toe dat de
‘historiegebondenheid van al het menselijke’ (p. 335) en het ‘noodzakelijk dialectisch
karakter van elke menselijke waarheidsuitspraak’ (p. 394) een zekere relativiteit en
dus ook een betrekkelijke veranderlijkheid van de dogmatische formuleringen met
zich brengen. Ieder theoloog zal hiermede terdege rekening hebben te houden. Maar
er ligt een hemelsbreed verschil tussen deze in de katholieke theologie (en ook door
het kerkelijk leergezag zelf) algemeen aanvaarde relativiteit en de insinuatie dat de
onfeilbaar gedefinieerde kern van een dogmatische uitspraak eigenlijk nooit gekend
kan worden.
Daarom vinden wij het opnieuw enigszins misleidend wanneer verder b.v. verklaard
wordt dat Vaticanum II, handelend over de hiërarchische opbouw van de Kerk, slechts
een op de huidige orde van de Kerk georiënteerde theologisch-pastorale beschrijving
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van een zeer tijdgebonden historische gedaante van de kerkelijke ambten geeft (p.
479). Verwijst het hier bedoelde derde hoofdstuk van de Constitutie over de Kerk
niet uitdrukkelijk ook naar enkele door voorgaande concilies gedefinieerde dogmata,
o.a. in verband met pauselijk primaatschap en infallibiliteit? En zo zou men verder
kunnen gaan....
Men begrijpe ons niet verkeerd. Wij voe-
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len niets voor ketterjagerij en wij bedoelen ook niet iets terug te nemen van het goede
dat wij van dit werk hebben gezegd. Sommige van de uitspraken waarop wij meenden
kritiek te moeten uitoefenen, zijn wellicht enkel toe te schrijven aan de
temperamentvolle zeggingswijze die Küng eigen is. Geen enkele is, absoluut
gesproken, zo geformuleerd (meestal slechts in vraagvorm gesteld) dat men ze niet
orthodox kan interpreteren. Een vrije discussie is noodzakelijk voor vruchtbaar
theologisch werk. Küngs boek is heel zeker een belangrijke bijdrage tot het
oecumenisch gesprek. Het zal de katholieke lezer ongetwijfeld meerdere al te lang
vergeten of alleszins in de hoek gedrongen, hoewel in de grond zeer ‘traditionele’
waarheden over de Kerk in herinnering brengen. Hopelijk zal het de oecumenische
gesprekspartner laten inzien dat ook aan katholieke zijde, althans voor vele punten,
de discussie open blijft. Maar het is geen ‘complete ecclesiologie’, zoals het door de
Nederlandse uitgever genoemd wordt. Blijkbaar is dit ook de bedoeling niet geweest
van Hans Küng zelf. Hij wilde slechts laten zien dat de vraag naar de Kerk niet
noodzakelijk de vraag naar God in de weg staat (p. 7). En daarin is hij alvast geslaagd.
J. Van Torre

Nieuws in de Nederlandse literatuur
Anton Koolhaas voegde weer een nieuw deel toe aan zijn uitgebreide reeks
dierenverhalen. Het boek heet Vleugels voor een rat (Van Oorschot) en bevat vier
verhalen.
In 1966 kreeg Henk Romijn Meijer de essay-prijs van de gemeente Amsterdam
voor zijn opstel ‘Bij de dood van William Carlos Williams’. Dit essay is thans met
andere opstellen en polemieken verschenen onder de titel Naakt twaalfuurtje
(Arbeiderspers).
In De open ruimte (Bakker/Daamen) bundelde R.A. Cornets de Groot een aantal
opstellen over A. Roland Holst, S. Vestdijk, G. Achterberg, J H. Leopold, H. Mulisch
en S. Vinkenoog.
Van de dit jaar zeer produktieve Vinkenoog verschenen twee boeken vrijwel
tegelijkertijd: Proeve van kommunikatie (Bezige Bij) is een essay waarin Vinkenoog
zijn mening geeft over dit onderwerp en Vogelvrij (Bezige Bij) is een verzamelbundel
van artikelen, lezingen enz. over actuele gebeurtenissen.
Ook Harry Mulisch verzamelde zijn verspreide stukken van de laatste jaren in één
bundel. Daar ze alle ergens de vernietiging die ons bedreigt als thema hebben, heet
het boek Wenken voor de jongste dag (Bezige Bij).
Even ongebruikelijk naar vorm en inhoud als zijn Messiah is het nieuwe boek van
C.C. Krijgelmans Homunculi (Bezige Bij), ingeleid door Ivo Michiels.
Rinus Ferdinandusse bundelde weer zijn jaarlijkse hoeveelheid cursiefjes uit Vrij
Nederland, ditmaal onder de titel Op de barkeeper beschouwd (Arbeiderspers). Met
tekeningen van Peter Vos.
Bij de Beuk twee nieuwe gedichtenbundels, De ik hater van Eduard Heijmans en
Het gebroken bewijs van Johanna W.P. Hell. Ankie Peyper's laatste bundel heet
Binnenland (Contact), terwijl bij de Arbeiderspers de allereerste bundel van Hans
Melchior Wap verscheen, Schoten en filtersigaretten.
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Hans Brac is het pseudoniem van een in 1943 in Helmond geboren auteur die in
Hans Brac in Helmond op felle wijze zijn jeugd in die stad beschrijft.
Tenslotte verdient vermelding de nieuwe roman van Helma Wolf-Catz Van wit
en van zwart (Contact).
J. Groot

Beeldende kunst in Nederland
Beeld en route
Er zijn de afgelopen zomer veel leuke dingen gebeurd. Zo waren in het stadspark te
Schiedam 35 beelden van 22 (vrij) jonge kunstenaars te zien, uitge-
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zocht door de directeur van het Schiedamse Stedelijk Museum, J. Paalman. In
Amstelveen stonden beelden te kijk in het wandelpark en bij Bloemendaal in de tuin
van de ruïne van Brederode. Groningen deed er nog een schepje bovenop en stelde
een Beeld en route samen, een toeristisch zeer aantrekkelijke weg, waarlangs op
allerlei manieren en op allerlei plaatsen sculpturen waren neergezet. Stuwende kracht
achter dit niet alleen voor Nederland unieke evenement was Pier Tania, hoofd van
het bureau culturele zaken van de gemeente Groningen, die deel uitmaakte van een
werkgroep van 17 man. Beeld en route begon op de Grote Markt in Groningen en
kwam daar niet op z'n voordeligst uit. Het plein is nogal kil van atmosfeer (zeker op
een wat betrokken dag) en is overladen met storend straatmeubilair. Het was ook
eigenlijk te groot en ongastvrij voor de tien beelden die er waren geplaatst. Was de
opstelling verre van ideaal, bij nadere beschouwing maakte de kwaliteit van
bijvoorbeeld de zwevende ruiter van Arthur Spronken, het bewogen scherm van
André Volten en de tekens van David van de Kop gelukkig veel goed.
Het pleit voor de organisatoren dat ze ervoor hebben gezorgd dat er in de stad goed
werd ingehaakt. Zo vonden in galerie De Mangelgang interessante tentoonstellingen
plaats van werk van de Belgische schilders Jan van den Abbeel, Guy Vandenbrande
en Marck Verstockt en later van Constant's Nieuw Babylon. In de etalage van Vroom
& Dreesmann werden de recente polyester beelden van Jan Munster getoond en in
het Groninger Museum voor Stad en Lande werd werk van Tajiri, Wessel Couzijn
en Pearl Perlmuter geëxposeerd.
Een eindje verder naar het oosten, in Midwolda, was de fraaie oude behuizinge de
Ennemaborg, daterend uit het begin van de 18e eeuw, omgeven door een schitterende
tuin en een wandelbos, het centrum van de activiteiten. In het gebouw werd een
tentoonstelling georganiseerd van schilderijen, beeldhouwwerk en grafiek van een
groot aantal jonge kunstenaars, buiten onder de beuken stonden beelden van Kor
Bekker, Wessel Couzijn, Ger van Elk (o.m. een prachtige grote plastic schemerlamp)
en André Volten.
Van Midwolda voerde de tocht naar Finsterwolde (kunststal Waalkens en rondom
gemeentehuis), Oude Schans (in en om een verlaten lagere school), Bellingwolde
(in het dorp en in het park), Sellingen (Varela rond een oude kerk) en Ter Apel (in
het prachtige klooster en het park).
Nog nooit heb ik op een dag zoveel beelden bij elkaar gezien. Want het bleef niet
bij de tuinen, parken en gebouwen. Ook op veel ervan stonden beelden, zelfs enkele
onofficiële, gemaakt door de jeugd of de bewoners. En ook letterlijk langs de weg
waren ze te vinden, van hun sokkel afgedaald naar een vijver met dotters of zo maar
op hun voetstuk in het gras.
Een enkele keer riepen ze duidelijk verwarring op. Zo werd het heerlijke geelrode
gevaarte van Gust Romijn op het pleintje voor Café De Uiver in Oudeschans door
sommigen aangezien voor een benzinepomp. 't Lijkt er ook wel wat op, vond de
caféhoudster, die plotseling haar pleintje-met-bushalte (‘het centraal station voor m'n
deur’) verrijkt zag met de enorme schijf-met-slurfje van de Rotterdamse beeldhouwer.
Mooi vond ze 'm nog steeds niet, maar ze was er wel aan gewend geraakt. Halverwege
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de tentoonstelling heeft ze het beeld zelfs een halve slag laten omdraaien om nu ook
eens een tijdje het slurfje goed te kunnen zien.
Natuurlijk is er wel kritiek mogelijk op Beeld en route. De keus was niet altijd even
overtuigend (al waren er ook heerlijke verrassingen), de catalogus was wat onhandig
(zonder duidelijke kaart) en van de geplaatste borden en bordjes ontbrak al snel een
aantal. Maar veel van het gebodene, gecombineerd met goede plaatsing en een erg
fijn landschap, maakte Beeld en route uiteindelijk tot een onvergetelijk gebeuren,
dat elders navolging verdient.
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Nana's en mini-nana's
Tot en met 15 oktober wordt in de bovenzaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam
een hartveroverende tentoonstelling gehouden van nana's en dierfiguren van Niki de
Saint Phalle. Nana's zijn grote, in felle kleuren beschilderde vrouwen van papier of
polyester, zó groot dat je er op langharige banken in kunt zitten om naar de radio te
luisteren of wat weg te suffen. Galerie Espace (Amsterdam) liet zien dat er ook kleine
nana's zijn, mini-nana's, die als model dienden voor hun reuzezusters. Op deze
expositie was ook een aantal tekeningen aanwezig, waarvan er hier een - bestemd
voor de uitnodiging - wordt gereproduceerd. In het volgende nummer kom ik wat
uitgebreider op de nana's terug.

Hercules Seghers
In het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam is een veelbesproken
zomertentoonstelling gehouden van grafiek van Hercules Seghers, aangevuld met
zestig bladen van enkele van z'n voorlopers. Ik ben met hooggespannen
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verwachtingen naar deze expositie toegegaan, maar ik moet wel zeggen dat ik er
toch wat katterig uit ben gekomen. Het lijdt geen twijfel, dat Hercules Seghers een
uiterst knap graficus is geweest, zeker in zijn tijd (17e eeuw). Alleen al een blik in
de catalogus bewijst dat. De ruïne met doorkijk, het gezicht op Amersfoort en het
kasteel met de hoge torens zijn juweeltjes, die hun weerga niet gauw ergens vinden.
Het merkwaardige is echter dat de door Seghers ingebrachte kleuren op mij een
averechtse werking hebben. Ik weet: technisch is het inkleuren perfect gebeurd en
op zichzelf zijn de gekozen kleuren boeiend, welhaast surrealistisch. Alleen stuit de
combinatie van deze kleuren met de in zwart-wit sublieme etskunst van Seghers bij
mij op weerstand. In te veel gevallen doet de kleur naar mijn smaak afbreuk aan een
aantrekkelijke voorstelling.
Onder het werk van de voorlopers van Seghers viel mij vooral op een pentekening
(in bruin) door Willem Buytewech van een kasteelruïne tussen geboomte, die bij
wijze van spreken gisteren gemaakt zou kunnen zijn. Het Rijksmuseum verdient een
compliment voor de goed verzorgde catalogus (ontwerper Dick Elffers) in handige
draagtas en voor het perfecte uitbalanceren van de aard en hoeveelheid van het
getoonde werk (net niet teveel, ook niet te weinig).

René Magritte
Wat niemand had verwacht, is gebeurd. De eerste grote overzichtstentoonstelling
van René Magritte (in Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam) is een
herdenkingstentoonstelling geworden. Niet lang na de opening is Magritte op 68-jarige
leeftijd overleden. Ik wil hier volstaan met de wat machteloze opmerking dat de
avantgardist en surrealist Magritte naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste
Belgische kunstenaar van onze tijd is geweest.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Godsdienst
Joel Carmichael
De dood van Jezus
Moussault, Amsterdam, 1967, 249 pp., f 12,50.
Onder het mom van geleerdheid en oorspronkelijke visie worden in dit boek nog
eens alle dwaasheden herhaald, die in het eerste kwart van de eeuw over de persoon
van Jezus de ronde deden en waaraan nu geen sterveling meer gelooft. Het is
onbegrijpelijk dat iemand die aan de Columbia University, de Sorbonne en in Oxford
gestudeerd heeft voor de dag durft te komen met Basileus-theorieën en andere
dergelijke fraaiigheden, om aan te tonen dat Jezus een nationalistische jood was, die
het hoog in de bol heeft gekregen en wiens leven louter in de fantasie van de
evangelisten is ontstaan. Als voor de schrijver de evangelies een en al raadsel zijn,
dan komt het omdat hij niet begrijpt dat de Kerk daarvan de oplossing is. Als men
de bibliografische lijst doorziet die S. achter in het boek geeft en dwaarin men
uitsluitend de namen aantreft van Brandon, Bultmann, Eisler, Goguel, Guignebert,
Loisy, Robertson, Schweitzer en Winter, dan zou men zo denken dat er in de bijna
2000 jaar van het Christendom nog nooit één katholiek over Jezus geschreven heeft.
Het is een groot gemis aan eerbied bij de auteur voor de Persoon van de Heer dat bij
dit boek steeds pijnlijk aandoet. Zou iemand er meer over willen weten, hetgeen ik
hem afraad omdat hij zijn tijd nuttiger besteden kan, dan leze hij het vernietigend
oordeel over dit boek dat Luc Grollenberg o.p. gedocumenteerd heeft neergelegd in
zijn zeer uitvoerig artikel Puzzelen met Jezus en de Kerk, in De Bazuin jrg. 50, het
nummer van 29 april 1967 en volgende. Daar wordt alles gezegd en er hoeft niets
aan te worden toegevoegd. De uitgeverij Moussault had met de vertaling van dit
boek dat in 1962 in het Engels verscheen het Nederlands publiek beter niet kunnen
lastig vallen.
P. Grootens

F.F. Bruce
Geschiedenis van het oude Israël
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1967, 303 pp., f 4,50.
De schrijver van dit werk is sinds 1959 hoogleraar in de exegese aan de universiteit
van Manchester. Hij heeft het samengesteld op verzoek van een groep
godsdienstleraren om een handboek te geven dat zij zouden kunnen gebruiken. Hij
behandelt gedegen en beknopt de geschiedenis van Israël vanaf de uittocht uit Egypte
tot aan de Babylonische gevangenschap. De periode daarna tot aan de oorlog met
Rome en het einde van de tweede tempel vindt een ruimere plaats, omdat zij niet zo
bekend is. Naast de veelvuldige noten en de literatuuropgave is het uitgebreide
personenregister zeer nuttig evenals de chronologische en genealogische tabellen.
Om de laatste goed te kunnen lezen had de uitgever wel een vergrootglas bij dit werk

Streven. Jaargang 21

ten geschenke kunnen geven. Als handleiding bij het bestuderen van de Bijbel is dit
boek beslist een goede gids.
P. Grootens
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Geschiedenis
H. Algra
Het wonder van de negentiende eeuw
Van vrije kerken en kleine luyden
T. Wever, Franeker, 1966, 351 pp. en 56 pp. illustraties, f 19.50
H. Algra, lid van de Eerste Kamer voor de A.R.-partij, voor vele Nederlanders de
‘fatsoensrakker’ op politiek-litterair terrein, weet veel van geschiedenis af. Deze
oud-geschiedenisleraar kan smeuïg verhalen. Heden, zelf beleefd en grijs verleden
weet hij op vlotte, beeldende wijze tot één geheel te voegen. Zijn bovengenoemd
werk is er een bewijs van. Compositorisch en wetenschappelijk vrij zwak, is het toch
alleszins de moeite waard. De ‘kleine luyden’ van vroeger, aan wie de schrijver zíjn
hart heeft verpand, kunnen hún hart eraan ophalen. Of hun kinderen en kleinkinderen,
voor wie hij het voornamelijk geschreven heeft, dat ook zullen doen, is wel een open
vraag. Algra leeft - om het met een term te zeggen die hij zelf op p. 236 van zijn
boek bezigt - wel heel erg ‘bij overjarig koren’. Wie een eerlijk, ondanks alle
eenzijdige bewondering objectief bedoeld werk wil lezen over de gehele 19e eeuwse
protestantse orthodoxie, hij kan bij Algra goed terecht. Voor katholieke landgenoten
is dit boek een uitstekend middel om de sfeer te proeven waaruit de gereformeerden
hebben geleefd en de ouderen onder hen nog leven. Ook de historicus, die de
hoofd-lijnen en -feiten al kent, wordt verrast door talloze treffende, verhelderende
details. Ondanks de voor buitenstaanders - en waarschijnlijk ook voor menig insider
- wat hinderlijke tendens, die duidelijk de Afscheidingstraditie van de auteur verraadt,
is het een interessant boek. Zich min of meer actueel polemisch opstellend tegenover
wat de huidige tijd aan vernieuwingen biedt, beschrijft de auteur (met veel
voorgeschiedenissen en gevolgen!) de geschiedenis van de Afscheiding van 1834,
van de Doleantie van 1886, uitlopend op het ‘wonder’ van de stichting der
Gereformeerde Kerken van 1892. Zich dankbaar verwonderend en met bewondering
vervuld looft hij met dit boek Gods wonder aan het volgens hem bij uitstek nationale
deel der natie gedaan. Voor historici die met hun moderne sociologische en
psychologische belangstelling veel van hun gading in Algra's boek zullen vinden,
heeft de schrijver zelf blijkbaar weinig goede woorden over. Hij moge het hun niet
kwalijk nemen, wanneer ook zij zijn eerlijk getuigenis met belangstelling lezen.
J.A. Bornewasser

Ernst W. Zeeden
Die Entstehung der Konfessionen
Grundlagen und Formen der Konfessions-bildung im Zeitalter der
Glaubenskämpfe R. Oldenbourg, München-Wien, 1965, 213 pp., DM
14,50
De auteur had in de bij dezelfde uitgever verschijnende vakperiodiek ‘Historische
Zeitschrift’ in 1958 een interessant artikel over dit onderwerp het licht doen zien. In
dit boek heeft hij de intussen op zijn instigatie verschenen dissertaties verwerkt, het
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thema nader uitgewerkt en het geheel in een groter kader gezet. Zo is er een degelijke
publikatie ontstaan, die zijn belangrijkheid ontleent aan de door de schrijver bewust
gelegde accenten. Het gaat hem vooral hierom: hoe kon het protestantisme ingang
vinden, hoe reageerde het volk op reformatie en ‘katholische Reform’, welke
wezenlijke en vooral ook periferische tegenstellingen groeiden er tussen de confessies,
kortom: hoe zijn die langzamerhand als scherp onderscheiden instituties tot stand
gekomen? Zeeden geeft heel wat antwoorden, maar laat ook nog veel open, ook daar,
waar hij zelf niet op de noodzaak van verder onderzoek wijst. Het is jammer, dat wat
de eigenlijke thematiek betreft, het calvinisme nauwelijks aan bod komt. De titel
dekt dan ook alleen de toestanden in het Duitse Rijk. De schrijver is met grote
wetenschappelijke objectiviteitszin te werk gegaan, al maakt hij op mij de indruk als
convertiet een wat te gunstig oordeel te hebben over het katholieke
contrareformatorische klimaat. Hij onderkent niettemin zeer scherp het conservatieve
karakter van het katholicisme. Wie, onverschillig of hij katholiek is of protestant,
zich interesseert voor de oecumene en niet volstaan wil met vrijblijvende theoretische
bespiegelingen, zal met dit boek zijn voordeel doen. Op p. 190 merkt de schrijver
op: ‘Darin, dass sie etwas genauer wusste, was sie glaubte, unterschied sich die
katholische Kirche bis zur Gegenwart von der Mehrheit der evangelischen
Konfessionsgemeinschaften, bei denen der Glaubensinhalt in die Diskussion geraten
war. Ob das ein Vorzug oder ein Nachteil war, mag offen bleiben’. Met deze weinig
actueel klinkende zin heeft de schrijver wellicht meer gezegd dan in zijn bedoeling
lag. De geest die zijn in ieder geval heldere uiteenzetting ademt, doet dit vermoeden.
J.A. Bornewasser

Joan Derk Baron van der Capellen tot den Pol
Aan het Volk van Nederland
Het democratisch manifest (1781)
Ingeleid door W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink
De Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 156 pp., f 6,50
In de KP-serie is een zuiver historisch thema
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niet een vanzelfsprekende zaak. Men kan zich terecht afvragen, of deze publikatie
van een bijna 200 jaar oud pamflet omwille van de historische wetenschap is geschied.
Indertijd maakte het geschrift een overweldigende indruk, ‘zoals een vlam over de
vlakke spiritus strijkt’. Nu is dit alles ver verleden tijd. Hoewel....: een fel
anti-Oranje-geschrift, van de hand van een ‘bekwaam staatsman’ van ‘principieel
democratische’ allure (p. 20 van de inleiding) kan op de verbeelding werken van
menig vaderlander uit de bewogen zestiger jaren van deze eeuw. Dat mag natuurlijk
best, mits daarbij geschrift, schrijver en tijdsproblematiek vooral voor niet-historisch
georiënteerde lezers voldoende objectief in historisch kader worden gezet. De inleiders
hebben hier, ondanks grote kennis van de betrokken figuur en zijn tijd, m.i. niet aan
voldaan. Gevolg: een Van der Capellen zo blank en radicaal als ik hem nog nergens
in de litteratuur ben tegengekomen, alsmede een belichting van het manifest die meer
op een aanprijzing dan op een plaatsbepaling lijkt. Dat neemt niet weg, dat ik de
uitgave met vreugde begroet. De uitvoerige litteratuuropgave van de inleiders geeft
bovendien geïnteresseerden alle kans, mijn niet onfeilbaar oordeel op zijn waarde te
toetsen!
J.A. Bornewasser

Economie
W. Arthur Lewis
Grondslagen voor economische planning
(UPR paperback), Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam, 1965, 148
pp., f 9.50
Dit boek houdt zich bezig met de vraag welke rol de overheid moet spelen in het
economische leven. Lewis vindt dat het een grote rol moet zijn. De overheid hoeft
zich daar echter helemaal niet voor te schamen en daarom is er geen reden voor
geheimzinnigheid. Die opvatting van Lewis komt ook naar voren als hij de rol van
de overheid meer in detail gaat bespreken. Inzake herverdeling van inkomens bij
voorbeeld meent Lewis dat het open en eerlijk via het belastingstelsel moet gebeuren
en niet weggemoffeld langs allerlei andere wegen. Een sympathiek standpunt.
De overheid beïnvloedt de economie ook via het geld. Lewis wijdt er een
interessante beschouwing aan, waarbij hij overigens het doel van de monetaire politiek
niet geheel aanvaardbaar omschrijft als het stabiliseren van de geldstroom ‘op een
niveau, dat juist past bij volledige werkgelegenheid, zodat er in- noch deflatie zal
zijn’. Deze omschrijving is niet verenigbaar met de gangbare opvatting dat volledige
werkgelegenheid en monetair evenwicht niet per se behoeven samen te gaan.
Verder bevat het boek opstellen over investeringen, buitenlandse handel (met
verhelderende accentuering van de ruilvoet), mobiliteit, mededelingspolitiek,
nationalisatie en technieken van overheidsinvloed. Er zijn aanhangsels over
economische unies en ontwikkelingslanden.
Een duidelijk boek, mede dankzij de steeds ingelaste samenvattingen vlot leesbaar.
Ondanks het engagement van de schrijver een wetenschappelijk verantwoord betoog.
J.J. Meltzer
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John F. Mee
Management als wetenschap
(Vertaling van Management Thought in a Dynamic Economy, New York,
1963).
Universitaire Pers Rotterdam, 1966, 116 pp., f 9,50.
Vlot leesbaar overzicht van de ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten met
betrekking tot de bedrijfsvoering. In de wetenschappelijke ontwikkeling kunnen
stadia worden onderscheiden die globaal samenvallen met veranderingen in de
structuur van de onderneming. Er is een vrij uitgebreide chronologische biografie
aan het boek toegevoegd. De Nederlandse editie geeft ook een lijstje Nederlandse
titels, waarvan overigens het niveau nogal uiteenloopt.
J.J. Meltzer

George C. Homans
Individu en gemeenschap, Menselijk gedrag in groepsverband
Aula, Utrecht / Antwerpen, 1966, 509 pp., f 5,90.
Dit werk heeft zich al een gevestigde plaats in de literatuur verworven, voor de
Nederlandse vertaling zal daarom stellig belangstelling bestaan. Aan de hand van
voorbeelden uit industrie (en niet bankwezen zoals de uitgever ten onrechte op de
omslag vermeldt), maar ook uit ontwikkelde, gedegenereerde en primitieve menselijke
samenlevingen geeft Homans een boeiende analyse
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van de kleinere maatschappelijke eenheid. De kleine groep, ook wel primaire groep
genoemd, speelt een beslissende rol bij vestiging en verval van de beschavingen. Er
kan van de groep zowel een positieve als een negatieve invloed uitgaan. Wij in het
Westen hebben het goed getroffen. Onze cultuur heeft betrekkelijk lang
standgehouden. Homans schrijft dat toe aan een mede religieus geïnspireerd
aanpassingsvermogen van de - tijdens het aanpassingsproces overigens steeds van
samenstelling veranderende - kleine maatschappelijke eenheid.
J.J. Meltzer

Wetenschap
J.H. van den Berg
The Psychology of the Sickbed
Duquesne University Press, Pittsburgh, 1966, 136 pp..
Het zeer bekende boekje over de ‘Psychologie van het ziekbed’ dat aan zijn zoveelste
herdruk toe is, is nu ook in het Engels vertaald nadat het al in het Noors, Zweeds,
Fins en Deens verschenen is. De onderhavige versie volgt de tekst inclusief het
voorwoord bij de 2e druk (1953) vrijwel op de voet. Deze Amerikaanse uitgave is
veel meer een boek geworden dan de oorspronkelijke, 47 pp. tellende Nederlandse
brochure. De naam van de vertaler is nergens te vinden. Mogelijk, dat de auteur zelf
voor de Engelse tekst aansprakelijk is. De voortreffelijke kwaliteiten van deze
fenomenologische beschrijving van de zieke en zijn bezoeker behoeven geen nadere
toelichting.
J.J.C. Marlet

Ernest Baldwin
Vergelijkende biochemie
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1967, 153 pp., f 2,50.
Een betere titel was ‘vergelijkende dierfysiologie’ geweest, daar de onderwerpen die
behandeld worden, in de dierfysiologie ter sprake komen. Over het algemeen wordt
de stof goed en helder behandeld. Naast deze aanbeveling zou ik enkele wensen naar
voren willen brengen. Bij de behandeling van de ademhaling op p. 87 komt m.i. te
weinig tot uiting, dat het niet gaat om de zuurstofhoeveelheid in het milieu (lucht en
water), maar om de zuurstofdruk, die in beide milieu's gelijk is. Op p. 109 wordt
gezegd, dat van de CO2 ‘de grote massa binnen de lichaampjes vervoerd wordt’. Dit
lijkt mij onjuist. De CO2 wordt in de lichaampjes, door de aanwezigheid hier van
koolzuur-anhydrase, omgezet in koolzuur en de bicarbonaationen diffunderen dan
weer naar het bloedplasma, in ruil tegen Cl-ionen. De koolzuur wordt dus grotendeels
in de vorm van bicarbonaationen door het plasma vervoerd. De omzetting tot
bicarbonaat in de bloedlichaampjes wordt op een juiste manier beschreven, maar
onvolledig. De samenhang van dit proces met de getransporteerde zuurstof heb ik
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gemist. De noten in hoofdstuk VII lijken mij van de vertaler afkomstig, waarbij ik
aanteken, dat de in de noot van p. 137 vermelde auteur sinds jaren hoogleraar in
Leiden is, en dus, in overeenstemming met de andere noten, de volledige titulatuur
had moeten krijgen.
M. Jeuken

Literatuur
H. van den Bergh
Bij zijn zeventigste verjaardag
Speciale aflevering van Raam. Ambo, Utrecht, 1967, 142 pp., f 6,90.
Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Herman van den Bergh heeft
Raam een geheel nummer gewijd aan deze schrijver.
In de eerste plaats is dit nummer te waarderen wijl er de litteraire artikelen van H.
v.d. Bergh uit de jaren 1918 e.v. in hun geheel zijn afgedrukt en aldus voor lezer of
studerende lichter toegankelijk zijn geworden.
Deze Raam-aflevering bevat o.m. de causerie door de zeventigjarige gehouden op
21 mei 1966 in de Muiderkring waarin de spreker enkele opmerkelijke dingen laat
horen, o.a. over de dichter van 1916 en het expressionisme. Er zullen dus wel enkele
retouches in menig geschiedenisboek der letterkunde aangebracht dienen te worden.
Een tiental artikelen van diverse schrijvers vult deze feest-aflevering. Men kan ze
moeilijk alle geslaagd heten. Met interesse neemt de lezer kennis van Stuivelings
bijdrage; met sympathie leest hij hetgeen over de jeugd van de jubilaris in een drietal
artikelen wordt meegedeeld; Cartens wijdt een klein opstel aan het gedicht ‘Een
appel en een kind’, Sarneel bekijkt nog eens Van
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den Bergh's opstellen zonder veel nieuws te brengen en de rest is navenant.
Wat de jubilaris in jeugdiger jaren als bijdragen heeft gepubliceerd en zijn eigen,
huidige kijk op deze periode van zijn schrijversloopbaan vormt het meest interessante
deel dezer aflevering.
Joh. Heesterbeek

P. Keuss
De secundaire weg
(Literatuur in miniatuur), Querido, Amsterdam, 1967, 63 pp..
Een aantal merkwaardige gebeurtenissen die de hoofdfiguur tijdens zijn Spaanse reis
meemaakt, zijn in dit boekje beschreven. Bijzonder vreemd is wel het avontuur dat
deze figuur te beurt valt in een Spaans dorp waar, naar men zegt, de oudste christelijke
kerk van Spanje staat. Het gedwongen oponthoud in dit dorpje kan als het hoogtepunt
van deze beschrijving gelden. Een niet onaardige pocket.
Joh. Heesterbeek

Franz Werfel
Das lyrische Werk
herausgegeben von Adolf D. Klarman
S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1967, 704 pp., Ln., DM. 34.
Het pioniersgehalte van deze uitgave bestaat hierin, dat ze voor het eerst het integrale
lyrische oevure van F. Werfel (1890-1945) verzamelt, dat totnogtoe verspreid lag in
bundel, tijdschrift en anthologie. Zonder twijfel is het meeste van deze produktie,
dank zij haar herautskarakter, historisch-revelant gebleven, maar het historiseren van
deze verdienste wijst reeds op een verminderde lyrische potentie. Evolutie valt
uiteraard wel waar te nemen: met de start in de roes van de expressionistische
‘Menschheits’-geestdrift, vervolgens de pogingen om uit het gebaar en de mode los
te komen, en tenslotte de verstillende verdieping, die veel vroomheid maar weinig
poëtica oplevert, wordt een merkwaardige persoonlijkheidscurve getekend, die
opvallend parallel blijft lopen met literair-historische stromingen. Toch is het
uiteindelijk gewicht nogal licht en als de lezer gaat selecteren, valt de oogst nogal
mager uit. Mede door een verzamel-uitgave als deze wordt Werfel tot zijn historische
maat teruggebracht.
C. Tindemans

Schillers Leben dokumentarisch in Briefen, zeitgenössischen Berichten und
Bildern
zusammengestellt von Walter Hoyer
Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1967, 864 pp., Ln., DM. 29,80.
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De bedoeling van deze merkwaardige pêle-mêle is niet Schillers literaire groei te
tekenen, maar de mens te laten zien in zijn dagelijkse leven, zijn wel en wee, zijn
succes en tegenslag. Daartoe werden brieven (van en aan), ambtelijke stukken,
getuigenissen, gespreksfragmenten, afbeeldingen en foto's samengebracht. Het
resultaat is ronduit verbluffend. Hier wordt niet pijnlijk het leven van een moedig,
vermoeid man gereconstrueerd, maar er komt een springlevende show tot stand van
levensmomenten die zijn persoon, zijn problemen, zijn karakter, zijn ziekte, zijn
financiële benardheid, zijn gezinsleven verduidelijken en van commentaar voorzien.
Het boek vormt een blijvend hulpmiddel bij de niet verzwakkende studie van Schillers
oeuvre.
C. Tindemans

Thomas Bernhard
Verstörung
Roman
Insel Verlag, Frankfurt, 1967, 235 pp., DM. 16,80.
De roman Frost (1965) van deze Oostenrijkse auteur (geb. 1931) was een revelatie;
deze tweede roman bewijst andermaal de moeilijkheid om vol te houden en toch
vernieuwing aan te tonen. Als vorm is het een klinisch bericht van een
niet-participerend tijdgenoot, een dokterszoon die met zijn vader op visite rondgaat
en de Stiermarkse streek van binnenuit leert kennen. Wat hij meemaakt en meedeelt
in een zo woordelijk mogelijke neerslag, zijn doorsnee-menselijke laagheid en
brutaliteit die gezien worden als autodestructieve momenten in de menselijke natuur.
Precies door het gedistantieerde verhalen van gebeurtenissen en levensinhouden kan
S. banaliteit naast uitdieping plaatsen zonder in een uitdrukkelijke symboliek te
vervallen. Tenslotte loopt het uit op een sterk-pessimistisch wereldbeeld, waaruit als
enige moraal naar voren schijnt te komen dat de verbeelding de enige kracht is die
deze wereld leefbaar kan houden. Herhaaldelijk lijkt het realistische vertellen een
essayistisch karakter aan te nemen, al is het evengoed mogelijk dat het essay alleen
maar een realiteitsvernis heeft gekre-
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gen. Het vertelprincipe is bijgevolg moeilijk, hardbewerkt, tevens uiterst consequent
met een overweldigende massa conjunctieven die meteen de verdiepende relatie van
S. tot zijn object tekenen. De stapelvormen bedreigen echter de prozaïsche vertelkern,
zodat het resultaat wel een boeiende fase voorstelt in de ontwikkeling van een
ongetwijfeld beloftevol auteur, maar nog geen markante bevestiging van een debutant.
C. Tindemans

Renard Voelker
Zeit der verlorenen Söhne
Roman
S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1967, 218 pp., DM. 15.
In deze debuutroman tracht S. (geb. 1917) vanuit het belevingsperspectief van een
vroegrijp kind de wereld der volwassenen uit te beelden die gedetermineerd is door
de oorlog en de gevolgen ervan. Het werkelijkheidsmoment wordt gevormd door de
grotere broer, die van zijn werkplaats gewond wordt thuisgebracht en langzaam sterft,
omringd door een aantal opdringerige buren, die allen een aspect van de burgerlijke
genoegzaamheid vertegenwoordigen, terwijl de broer zelf en een oudere zuster, met
de geheimzinnige aantrekkelijkheid van volwassenen die het kind een andere realiteit
voorspellen, de gekwetste gaafheid van een mogelijke wereld voorspiegelen. De
hallucinante taferelen waarmee het langzame sterven wordt opgeroepen, lopen parallel
met het ontluiken van nieuw begrip. Deze zoektocht van innerlijke aanwezigheid is
suggestief aangebracht en maakt van het geheel een boeiend en fijn werkstuk en een
treffende tijdsanalyse.
C. Tindemans

Hans Mayer
Zur deutschen Literatur der Zeit Zusammenhänge. Schriftsteller. Bücher
Rowohlt Verlag, Reinbek, 1967, 416 pp., DM. 24.
S., gedurende jaren als ordinarius te Leipzig een der tentoonstellingsgermanisten van
de D.D.R. maar nu al enkele tijd in de Bondsrepubliek actief, behoort niet tot de
grote panoramatische analisten van de literatuurwetenschap; zijn zeer aparte
kundigheid ligt in het literaire essay, in het naar voren halen van die elementen in
een werk (vandaar soms nogal bonmot- of boutadeachtig) waarop zich dan een
accurate studie pas concentreren zal. Ondertussen slaagt hij in het dagelijkse literaire
bedrijf erin waardenotities uit te delen die aan de auteurs blijven vastkleven en die
ook zonder de gewenste nuancering toch altijd een rechtvaardige kwalificatie
inhouden. Dit personalistische aspect maakt meteen deze bundel verspreide opstellen
merkwaardig coherent, een soort van vóórshow vooraleer de experten zich over de
details heenbuigen. Het boeiendst zijn de opstellen over auteurs die S. zelf gekend
heeft (R. Musil, Th. Mann, L. Renn, P. Rilla, M. Frisch, G. Lukacs, E. Bloch). Op
zijn best, en bijgevolg ook op zijn gevaarlijkst, is S. in een ontwerp tot
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literatuurgeschiedenis sedert Thomas Mann, waarin hij Dr Faustus als een opzettelijk
einde van de burgerlijke roman interpreteert, Kafka als het einde van de
psychologische analyse en Brecht als de inzet van een nieuwe classiciteit. Ook een
overzicht van de D.D.R.-literatuur is belangrijk, omdat S. het gezamenlijke van een
Duitse literatuur ontkent; zijn argumenten zijn, zoals van deze marxist (hoewel de
meeste van zijn interpretaties structureel en esthetisch uitvallen) te verwachten is,
van sociaal-economische aard, terwijl hij de taal als gemeenschappelijk element in
deze beschouwing niet meer betrekt.
C. Tindemans

Die zehn Gebote
Exemplarische Erzählungen
Rowohlt Verlag, Reinbek, 1967, (Die Bücher der Neunzehn 147), 219 pp.,
DM. 9.80.
Uit een RIAS-radiogril ontstaan, is dit boek het resultaat van een opdracht aan 10
Westduitse auteurs om over elk der geboden een radioverhaal te maken. De makers
zijn: W. Weyrauch, H. Piontek, K.A. Wolken, M. Dessauer, J.W. Janker, H. Böll,
S. Lenz, P. Schallück, G. Zwerenz en H. Eisenreich, uiteraard 10 zeer gevarieerde
temperamenten. Van enige bijbelse monumentaliteit is nergens sprake, van een
elementair-religieuze onderstroom evenmin, en zelfs een vage moralistische strekking
is doorgaans uitgebleven. Stilistisch lopen allerlei impulsen dwars door elkaar heen.
Toch is het een buitenkansje, omdat het als staalkaart van hedendaags literair denken
een uitstekende informatie en illustratie ter beschikking stelt van de wijze waarop
de verbinding tussen persoonlijkheidsbelevenis en objectief gedrag gerealiseerd
wordt.
C. Tindemans
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Walter Matthias Diggelmann
Freispruch für Iisidor Ruge
Roman
Piper Verlag, München, 1967, 315 pp., DM. 18.50.
Wat globaal een soort van averechtse kunstenaarsroman wil zijn, blijkt uiteindelijk
niet verder dan een Illustriertenniveau te komen. Het gaat om het in brokstukken
gereveleerde levensverhaal van een draaiboek-auteur, wiens gallige moraal en
onscrupuleuze houding gemakshalve worden gebaseerd op een mistige jeugd. Alles
wordt echter zo verteld, dat ook de kern in de mist blijft. Geen enkel fragment krijgt
aflijning; het wordt telkens opzettelijk afgebroken voordat het definitieve detail wordt
aangeboden. In de overvloedige dialoogscènes moeten ultrakorte replieken een wereld
van vervreemding en terughoudendheid betekenen. Humor is hier altijd cynische
pose, gevoel een aanloop tot verloochening, mimiek een poging tot camouflage.
Meteen verdwijnen ook enkele prachtige shortstories in deze vertelwazigheid, die
teveel effect wil sorteren met kneepjes zonder waarachtigheid, met obsessie zonder
mysterie.
C. Tindemans

Notwendige Geschichten 1933-1945
Herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki
Piper Verlag, München, 1967, (Die Bücher der Neunzehn 148, 606 pp.,
DM. 14,80.
Rudolf Binding naast Stefan Zweig, Wilhelm Schäfer naast Joseph Roth, Werner
Bergengrün naast Alfred Döblin, Heinz Risse naast Bertolt Brecht, Horst Lange naast
Friedrich Torberg (en dat is nog maar een greep uit de 42 opgenomen auteurs), hoe
rijm je deze uiteenlopende talenten en mensen samen en plak je er de naam
‘notwendig’ tegenaan? M. Reich-Ranicki blijkt ertoe in staat, en nog overtuigend
ook. Slechts zulke verhalen, stelt hij, zijn geslaagd, die de lezer tot collaboratie
aanzetten; terwijl de romancier een eindresultaat aanbiedt, vraagt de verhaler veeleer
een actief doordenken van een ontwerp. Uit dit basisfeit schilt Reich-Ranicki de
gedachte dat sommige verhalen inderdaad noodzakelijk kunnen worden en daarvan
wil deze selectie een aantal aanbieden. Moeilijker is zijn tweede suggestie, dat hij
deze 42 vertellingen slechts om hun exclusief-literaire waarde heeft bewaard. De
periode 1933 - 45 maakt dit m.i. onmogelijk. Als Robert Neumann b.v. zijn ‘Marcus’
schrijft over de doolweg van de emigrant, kun je met uitsluitend esthetische normen
dit indroevige verhaal niet leggen naast ‘Auf den Hügeln vor Moskau’ van Horst
Lange, dat een versentimentaliseerde heroïek van de doorsneesoldaat is. Of Friedrich
Torberg naast Agnes Miegel. Toegegeven dat beide expressievormen samen de
totaliteit van de Duitse literatuur in deze periode samenstellen, maar met het
esthetische criterium alleen kun je deze opname niet redden. Gelukkig maar, want
de boekwaarde wordt er dubbel zo belangrijk om.
C. Tindemans
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Max Frisch
Oeffentlichkeit als Partner
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1967, (ed suhrk 209), 153 pp., DM. 3.
Van de vrij schaarse gelegenheden waarbij S. in het openbaar een standpunt heeft
ingenomen tegenover zowel literair-dramatische als algemene thema's, wordt hier
de tekst geserveerd. Belangrijkst zijn wel die waarin hij zijn eigen verhouding tot
publiek en wereld onderzoekt of waarin hij zijn verbondenheid met voorgangers en
dus tijdgenoten kritisch formuleert, zoals in zijn Büchnerrede en zijn Schillertoespraak.
Deels provocerend om zichzelf te dwingen tot finale onderzoekingen, deels uitdagend
om de toehoorder over te halen tot zelfonderzoek, openbaren ze alle dat hier een
onbehaaglijk beschouwer de dienst aan de mens niet als een werkvernis opvat maar
als de enige verantwoording om in deze tijd nog literatuur te blijven beschouwen als
nuttig en zinrijk. Onmisbaar als glossarium bij Schrijvers roman- en theateroeuvre.
C. Tindemans

Wladimir Majakowski
Werke
Band 1. Gedichte
Insel Verlag, Frankfurt, 1967, 454 pp., Br. DM. 12.
Het 1e van de op 5 delen geplande uitgave van W. Majakowski's (1893-1930) oeuvre
bevat de niet-cyclische lyriek (112 gedichten), in de Duitse vertaling van intimus H.
Huppert, geannoteerd en bibliografisch toegelicht door L. Kossuth, geïllustreerd met
40 portretten en grafische schetsen. Het is een geslaagde inzet tot wat C.B. Timmer
een noodzakelijke ‘decanonisatie’ noemt. Dat S. met hart en ziel een communistisch
lyricus is geweest, is nu wel voldoende bekend en ook uit deze bundel is de
maatschappelijke gloed niet weg te denken om ook maar
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benaderend rechtvaardig te worden voor de lyrische intensiteit. Maar de integratie
van de tijdsimpulsen in de vitalistische kwetsbaarheid van deze baarlijke dichter
wordt stukken gaver en geldiger, als de eerste aandacht gevestigd wordt op de
elementaire lyrische inbreng en expressie. Alle verwijzingen naar futuristische
startinvloed mogen hun historische waarheid bezitten, uiteindelijk wordt S.'s betekenis
toch maar gevrijwaard door het esthetische resultaat; precies omdat het aaneensluiten
van impuls en woord in lyrische eenklank werkelijk ook is gebeurd, kunnen alle
grote (en grove) woorden over bezieling en proletarische metafysiek rustig vermeden
worden: ritmiek en psyche zijn één geworden.
C. Tindemans

Hans E. Holthusen
Plädoyer für den Einzelnen
Kritische Beiträge zur literarischen Diskussion
Piper & Co Verlag, München, 1967, 295 pp., Ppb. DM. 12,80.
In tegenstelling tot vorige essaybundels van S. is de thematische obsessie in deze
nieuwe verzameling minder evident. Wel staat ook hier een uiterst boeiende
opstellenreeks over ‘Politische Horizonte’ voorop, waarin onderzoekingen i.v.m. G.
Grass, H.M. Enzensberger en H. Arendt een vooringenomenheid documenteren die
dan a.h.w. programmatisch in de titel is verwerkt. Maar de volgende rubriekjes zijn
veeleer lukraak samengebracht uit occasionele krante- of tijdschriftrecensies en wat
zich reeds manifesteert in titels-zonder-inzet (‘Wege und Holzwege der Kritik’, ‘Die
Welt in Versen’, ‘Gier nach Geschichten’, ‘Nachrufe’) blijkt ook voor de mededeling
zelf op te gaan. S. leeft in deze bundel dagdagelijks van de hand in de tand (pro-Rilke,
sceptisch i.v.m. actuele lyriek, behoefte aan epische dichtheid) en wat in de
actualiteitskritiek wel een geldige stellingname oplevert, is in de geslotenheid van
een boek niet tot een dwingend standpunt aaneengelast.
C. Tindemans

Pavel Petr
Haseks ‘Schwejk’ in Deutschland
Rütten und Loening, Berlin(-Ost), 1963, (Neue Beiträge zur
Literaturwissenschaft Bd 19), 251 pp., MDN. 16,50.
In deze studie maakt S. uit dat het beroemde boek (1921) pas ook in Tsjechoslowakije
literair aanvaardbaar werd toen de kritiek in Duitsland de Grete Reiner-vertaling
(1923) uitbundig onthaalde. S. kan vervolgens enkele stadia in de Hasekwaardering
onderscheiden: 1921 - 26, 1926 - 28, 1928 - 45, na 1945, afwisselend in
Tsjechoslowakije en Duitsland, met een indringende analyse van de
Piscator-dramatisering en de Brecht-adaptatie. Door deze literairhistorische
reconstructie heen lopen dan ook vele andere criteria: Tsjechisch nationalisme,
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proletarische klassenstrijd, Simplizissimusmotieven, vulgarisme als taalesthetische
vernieuwingen e.d.
C. Tindemans

Toneel
Suzanne Thérault
La Commedia dell'Arte vue à travers le Zibaldone de Pérouse
Centre National de Recherche Scientifique, Paris, 1965, 311 pp., FF. 25.
Terwijl S. uit de Perugia-verzameling (door Placido Adriani) van commedia
dell'arte-scenarii 6 exemplarische manuscripten kritisch (dubbeltalig, Italiaans-Frans)
afdrukt (Li due Pulcinella simili, Pulcinella medico a forza, La Pietra incantata,
Pulcinella finto prencipe, Gli Imbrogli, L'Innamorata scaltra), kan ze aan deze
teksteditie een boeiende analyse laten voorafgaan die, behalve op tekstdatering,
herkomst en evolutie der traditie, het autonome aandeel van de auteur in deze
improvisatieschemata, vooral ingaat op de thema's en lazzi, die elk van deze teksten
kenmerken en tevens voor de gehele traditie staan. Enige voorkennis van de
problematiek is wel vereist.
C. Tindemans

Alison Taylor
The Story of the English Stage
Pergamon Press, Oxford, 1967, 94 pp., 12/6.
Keurig geïllustreerd, bevattelijk ingedeeld en eenvoudig geschreven, wil dit vlugge
boekje een pedagogische verkenning zijn van de geschiedenis van het Britse theater,
van bishop Ethelwold tot vandaag toe. Steunend op de theaterwetenschappelijke
bronnen, slaagt S. erin een continue verklaring te vinden voor de vormveranderingen,
waarbij de menselijke en de materiële geschiedenis nergens uit het gezicht verdwijnen.
Merkwaardige vulgarisatie.
C. Tindemans
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Frederick Lumley
New Trends in 20th Century Drama A Survey since Ibsen and Shaw
Barrie and Rockliff, London. 1967, 398 pp., 42/.
Amper 10 jaar na de 1e publicatie, heeft S. terecht de dramatische situatie reeds zo
gewijzigd geacht dat een ernstige aanvulling, die meteen de tendens van de theateren dramarichting grondig afspeurt, noodzakelijk bleek. Op een gezonde manier
respecteert S. de eigenwijze lijn van het theater en van de dramatische auteurs,
vooringenomenheid, kliekjesgeest of afwijzing krijgen geen plaats als ze niet
organisch samenvallen met wat in het interne leven van het medium zelf optreedt
als uitzuiverende factoren. Enkele lijnen die reeds in de 1e editie aanwezig waren,
konden worden gehandhaafd (‘From Pirandello to Giraudoux’, ‘The Impact of Brecht’,
‘The Approaches of Despair’), maar nieuwe categorieën dienden opgenomen: ‘The
Limits of Despair’ (S. Beckett, E. Ionesco, J. Genêt, A. Adamov); ‘The Image
Breakers’ (J. Osborne, M. Frisch en F. Dürrenmatt, P. Weiss). Je kunt het een Brit
dan ook moeilijk kwalijk nemen dat hij naar mijn smaak te veel gewicht verleent
aan het Angelsaksische drama (van J. Whiting tot R. Kops en van E. Albee tot M.
Schisgal), maar het Franse drama valt beslist te licht uit (geen A. Gatti) en het Duitse
is herleid tot M. Walser, F. Hochwälder en R. Hochhuth. Zoiets kan toch niet!
C. Tindemans

Elida Maria Szarota
Künstler, Grübler und Rebellen Studien zum europäischen Märtyrerdrama
des 17. Jahrhunderts
Francke Verlag, Bern, 1967, 396 pp., S.Fr. 40.
In deze imponerende comparatistische studie heeft S., hoogleraar Germanistiek
universiteit Warschau, zich tot doel gesteld de centrale problemen van het 17e-eeuwse
martelaarsdrama te belichten. Als barok thema incorporeert de martelaar een absoluut
ideaal van de mens maar deze absoluutheid blijkt naar de diverse Europese landen
toch geschakeerd te worden. Vandaar zal S. op haar analyserende tocht vele
structuurelementen die naar een kerneenheid verwijzen, interpreteren vanuit de
impliciete auteursof landsproblematiek. De avontuurlijke titel verantwoordt S. naar
de aard van de heldfiguren: de toneelspeler Genesius (bv bij Lope de Vega en Rotrou),
de meditatieve denkers die niet door identificatie zoals de eerste maar door dialogische
vraagstellerij bij God belanden zoals Augustinus (bv bij Lope de Vega), en de rebel,
dwz hij die het principe van machtswillekeur en tirannie weerstaat op grond van het
verlangen naar absoluutheid (Vondel, Calderon, Corneille, Gryphius). In 20 stukken
(1 neo-Latijns, 5 Spaanse, 4 Franse, 1 Engels, 3 Nederlandse, 6 Duitse) constateert
ze onderlinge variatie, die precies een synthese verhindert omdat ze samenhangt met
nationale, politieke, religieuze en ethische omstandigheden. Logisch loopt de ontleding
dan ook uit op het dramatische type van het geseculariseerde martelaarsdrama.
C. Tindemans
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Varia
Dr. H. Spee en Dr. L. Timmermans
Geboorteregeling, Inzicht en uitzicht
Dekker & van de Vegt N.V., Nijmegen - Utrecht, 1967, VIII + 72 pp..
Het eerste gedeelte van dit boekje is van de hand van de moraaltheoloog Pater Spee.
In enkele bladzijden, kort en eenvoudig, bespreekt hij de kwestie van de
geboorteregeling, maar over de methodes als zodanig meent hij in het algemeen
weinig te kunnen zeggen. ‘Moreel gezien is niet de methode of techniek beslissend,
maar de levenshouding die de eigenlijke betekenis ervan bepaalt’ (p. 13). Daarom
verwijst hij, voor wat de keuze van de methode betreft, naar de bijdrage van zijn
vriend Dr. Timmermans, die als medicus wel niet het laatste maar toch een zeer
belangrijk woord in deze te zeggen heeft. Dr. Timmermans bespreekt dan in het
tweede gedeelte de bestaande methodes van geboorteregeling, vooral dieper ingaand
op de periodieke onthouding resp. de temperatuurmethode, waaraan hij nl. verreweg
de voorkeur geeft boven de andere technieken, ook boven de ‘pil’. Hij eindigt met
een pleidooi voor de ritme-methode, d.w.z. de periodieke onthouding zodanig
beoefend dat de man, bij eventuele samenleving in de vruchtbare periode, er zorg
voor draagt dat er geen ongewenste zwangerschap kan optreden. Klaarblijkelijk staan
de auteurs op het standpunt, dat de methoden als zodanig ethisch indifferent zijn,
een opvatting die zeker niet door iedereen gedeeld wordt. Op het eind van het boekje
bespreekt Mr. Timmermans-Stoets de wettelijke bepalingen betreffende de
voorbehoedmiddelen, waaromtrent een wetswijziging aan de Tweede Kamer is
voorgelegd. Tot slot een lijstje literatuur.
A. van Kol
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[1967, nummer 2]
[Bespreking inhoud]
Universiteit en ontwikkelingslanden, p. 107
Om ons eindelijk actief bewust te maken van onze plicht tegenover de
ontwikkelingslanden, is één concreet betoog nuttiger dan tien theoretische. Hier is
zo'n betoog. A. Vanistendael, die als geen ander met kennis van zaken kan spreken,
doet praktische voorstellen in een concrete context.

Balans van een revolutie, p. 117
Hoewel de Oktoberrevolutie plaats had om machtsposities te veroveren, vertoont
een balans van de afgelopen jaren een streven naar humanisering, naar welstand,
vermenselijking en vrede. Havermann, Kolakowski, Schaff, Machovec en Garaudy
zijn hiervan duidelijke exponenten.

Het experiment van Jeroen Bosch, p. 128
Het wonderlijke in het oeuvre van Jeroen Bosch is, dat hij het onbestaanbare schildert
met een vanzelfsprekendheid alsof het bestaanbaar was. Zijn werk is als het ware
een laatste poging om twee werelden met elkaar in contact te brengen die na de
Middeleeuwen volledig uit elkaar gegaan zijn.

Jerzy Grotowski, de Poolse demoon van het theater, p. 132
In heel korte tijd is het Laboratorium-Theater van de Pool Jerzy Grotowski in de
theaterwereld een begrip geworden. Enkele gastvoorstellingen in België en Nederland
hebben nog maar een paar honderd mensen bij ons in de gelegenheid gesteld kennis
te maken met Grotowski's methode en resultaten. Het leek ons de moeite waard er
ook breder publiek voor te interesseren. Dat wordt in dit artikel vooral gedaan in een
ooggetuigeverslag over Grotowski's arbeid aan zijn jongste realisatie: een uitbeelding
van het Evangelie.

Gesprek met Desmond Fisher, p. 142
Een zeer duidelijke analyse van het Engelse katholicisme, dat naar de opvatting van
Fisher vooral getekend is door een legalisme, een ‘het juiste doen’, zonder de
bewogenheid van de Geest.
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Economische en sociale betekenis van de verstedelijking, p. 157
De bezwaren welke voor de samenleving voortvloeien uit de verstedelijking, doen
de voordelen ervan vaak vergeten. Eerst moeten we deze laatste zien, pas dan kan
gedacht worden aan een globale aanpak van de bezwaren. Bezwaren of voordelen:
de verstedelijking schrijdt toch voort. Ze wordt steeds belangrijker voor het begrijpen
van de samenleving.

Exotische muziekinstrumenten, p. 168
Het hoofd van de muziekafdeling van het Haagse Gemeentemuseum leidt ons in in
de bijzondere verzameling muziekinstrumenten die daar aanwezig is.

De priester in een geseculariseerde wereld, p. 172
Twee congressen en een inmiddels berucht geworden artikel hebben zich in de laatste
maanden ingrijpend beziggehouden met de crisis van het priesterambt in de
veranderende wereld. Sociologen, psychologen en theologen stemmen in de grote
lijnen van hun analyse overeen. Alleen in het verkennen van de toekomst zijn de
enen meer of minder voortvarend dan de anderen.
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Universiteit en ontwikkelingslanden1
A. Vanistendael
Het is op zichzelf al merkwaardig te noemen, dat men voor het behandelen van een
onderwerp als dit, Universiteit en ontwikkelingslanden, iemand vraagt die zonder
enige twijfel meer met ontwikkelingslanden te maken heeft dan met de Universiteit.
Toch zou ik niet alleen maar wensdromen vanuit de ontwikkelingslanden willen
vertolken. Ik wens vooral reëel te blijven, en zal bijgevolg het voorgenomen thema
niet uitputtend behandelen. Dat is hier trouwens niet mogelijk; als mijn bijdrage
aanleiding kan geven tot een actievere belangstelling in universitaire kringen en
misschien tot nieuwe initiatieven in ons land, acht ik het mij gestelde doel al
ruimschoots bereikt.
Het wil mij voorkomen, dat de universiteit in de westerse, dus ontwikkelde landen
onder meer met twee belangrijke problemen wordt geconfronteerd. Het eerste is de
groeiende financiële last die het hoger onderwijs de gehele nationale gemeenschap
oplegt, niet alleen als gevolg van de democratisering en het snel stijgend aantal
studenten, maar ook en vooral door de onvoorstelbare bedragen die voor het
wetenschappelijk onderzoek moeten worden opgebracht en die onvermijdelijk zijn,
als de universiteit tenminste de dynamische vooruitgang van de wetenschap op
velerlei terreinen wil bijhouden en dienen. De last die hierdoor op de gemeenschap
wordt gelegd is zo zwaar, dat die gemeenschap een steeds sterkere druk op de
universiteit zal gaan uitoefenen om een afdoende controle op de besteding van de
ter beschikking gestelde gelden te verzekeren. Het is duidelijk dat de
wetenschappelijke vooruitgang de economische groei een revolutionair karakter heeft
gegeven, waarvan de dynamiek nog wordt verhoogd door de numerieke groei van
het aantal studenten. Deze ontwikkeling zou wel eens spanningen kunnen veroorzaken
ten aanzien van de hooggeroemde en kostbare autonomie, die samen met het
wetenschappelijk peil en het engagement in de menselijke gemeenschap toch een
van de grondkenmerken van de universiteit moet blijven. Toch mag deze autonomie,
of de daarin gegarandeerde academische vrijheid, geen ‘splendid isolation’ worden,
zoals ze dat in het verleden wellicht te vaak is geweest; ze moet door een werkelijke
verplichting t.a.v. de gemeenschap in evenwicht worden gehouden. Met name in de
ontwikkelingslanden zal de universiteit, althans in de eerstvolgende decen-

1

Rede uitgesproken bij de opening van het academisch jaar aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen, 4 oktober 1967.
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nia, de hooggeschatte academische vrijheid wel eens ondergeschikt moeten houden
aan de werkelijke prioriteiten t.a.v. de ontwikkeling van de nationale gemeenschap.
Ik weet dat ik hiermee een zeer betwistbare mening uitspreek, doch ben er tevens
van overtuigd, dat de druk van de realiteit in de ontwikkelingslanden zwaarder zal
wegen dan onze ideale voorstellingen2.
Het tweede probleem waaraan de universiteit steeds minder zal kunnen voorbijgaan,
is juist dat van de ontwikkelingslanden, en dit zal ongetwijfeld een aanpassing van
de universitaire structuur in de ontwikkelde landen vergen. Ik zou haast durven
beweren, dat hier zelfs sprake zal zijn van een nieuwe visie op de ‘Universitas’ en
haar rol in de wereld van vandaag en morgen.
Over de kern van de ontwikkelingsproblematiek hoef ik hier niet uit te weiden.
Terwijl de wetenschappelijke vooruitgang de wereld één heeft gemaakt en de volkeren
dichter bij elkaar heeft gebracht, zijn de toepassing van het wetenschappelijk en
technisch kunnen en de welvaart die eruit volgt, nog lang geen gemeengoed. De
kloof in welstand tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen wordt
voortdurend en steeds sneller groter. Hier treedt op wereldplan, in de verhouding
tussen de volkeren, een spanning op tussen de mogelijkheden van technische
vooruitgang en economische groei aan de ene kant en sociaal-culturele vernieuwing
aan de andere kant, en deze spanning dreigt de vreedzame betrekkingen tussen de
rijke en de arme landen in toenemende mate te belasten. Als we kunnen stellen, dat
wij, in de ontwikkelde landen, binnen onze respectievelijke nationale gemeenschappen
de periode van de oligarchie hebben afgesloten en steeds meer naar een werkelijke
democratie toegroeien, dan kunnen wij dit zeker niet volhouden op wereldvlak. De
oligarchie der ontwikkelde landen behoort in de tegenwoordige wereldgemeenschap
van volkeren tot de harde en bedenkelijke realiteiten, en dat niettegenstaande het feit
dat het besef van wereldwijde wederzijdse afhankelijkheid, ja zelfs saamhorigheid,
in de laatste vijfentwintig jaar overal wortel heeft geschoten en in een indrukwekkende
reeks van internationale instellingen wordt belichaamd.
Wetenschap en techniek en hun toepassing voor het scheppen van welvaart zijn
uiteindelijk de vrucht van gedegen onderwijs. Over het algemeen gaat men uit van
de veronderstelling, dat economische groei de expansie van het onderwijs in de hand
werkt, al was het maar omdat steeds nieuwe scholingsbehoeften ontstaan. Vaak wordt
evenwel beweerd, dat moeilijk te bewijzen valt dat verbetering van onderwijs leidt
tot economische vooruitgang. Recente evaluatie-onderzoeken in de Sovjet-Unie
hebben echter aangetoond, dat de menselijke produktiviteit in sterke mate toeneemt
met het aantal jaren studie3. Zodoende kan op zijn minst worden gesteld, dat er een
wederzijds stimulerende invloed uitgaat van onderwijs en economische vooruitgang.
Het probleem der ontwikkelingslanden valt zeker niet op te lossen door
economische maatregelen alléén, noch zelfs door de opvoering van de financiële

2
3

Zie hierover: World Survey of Education, IV vol., Higher education, Unesco, Paris, 1966,
p. 120 en vlg.
Een analfabeet bereikt, volgens deze studie, na 1 jaar onderwijs een produktiviteitsstijging
van 12%, een werknemer met 3 jaar onderwijs 26%, om zelfs tot 280% op te lopen na 10
jaar onderwijs.
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bijdrage van de industrielanden voor ontwikkelingshulp. Eén van de hoofdkenmerken
van een onderontwikkeld land is nog altijd het gebrek aan een voldoende uitrusting
op het gebied van modern onderwijs op alle niveaus. Vandaar: analfabetisme,
onvoldoende technische scholing, gebrek aan politiek, economisch, sociaal
kaderpersoneel. De ontoereikendheid van het universitair onderwijs in alle
ontwikkelingslanden is daarbij bijzonder opvallend. Boven hebben we reeds verwezen
naar de World Survey of Education, een wereldbalans van het onderwijs, die in 1966
door de Unesco werd gepubliceerd. Het IVe deel van dit buitengewoon
belangwekkend werk is gewijd aan het hoger onderwijs en telt alleen al 1433 pagina's.
Er is een aantal statistieken in te vinden waaruit blijkt, dat de verhouding tussen de
totale bevolkingsgroep tussen 18 en 24 jaar en het aantal studenten aan instellingen
van hoger onderwijs in de ontwikkelingslanden 5 tot 25 maal ongunstiger ligt dan
in de industrielanden.
De taak van een universiteit ligt zowel op het gebied van de opleiding van
wetenschapsmensen in alle disciplines als van de vorming van leidend personeel
voor regering, onderwijs, bedrijfsleven, de politieke gemeenschap, de sociale en
culturele groeperingen. Haar taak op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek
is al even belangrijk, want zonder dit onderzoek kan geen vooruitgang worden
verwezenlijkt en kan het verworven wetenschappelijk peil niet eens gehandhaafd
worden. Tenslotte heeft de universiteit tot taak, het bevorderen van de oprichting
van andere universiteiten, naargelang de behoeften. De universiteit in de
ontwikkelingslanden kan deze drie functies slechts zeer ten dele vervullen. Zij heeft
tot hiertoe minder invloed uitgeoefend op de ontwikkelingspolitiek dan over het
algemeen wordt aangenomen en wel omdat het haar aan personeel en andere middelen
ontbreekt om met name op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek zelfs
onontbeerlijke taken op zich te nemen. Bovendien kan ik mij niet van de gedachte
ontdoen, dat de opvatting zelf van de universiteit in tal van ontwikkelingslanden een
verlammende invloed uitoefent op de universitaire vooruitgang. In tal van landen
wordt de universiteit beschouwd als een instituut waar de hogere regeringskaders
worden opgeleid en als niets meer. Een dergelijke visie is natuurlijk al te beperkt,
want de universiteit moet de gemeenschap ook van andere categorieën van ‘leadership’
voorzien. Een verruiming van deze visie tot een werkelijk universitaire opvatting is
alleen mogelijk met de hulp van de universiteiten met langere, wetenschappelijke
traditie, in de reeds ontwikkelde landen.

Belgische universiteiten en ontwikkelingslanden
Zo zijn we dan gekomen tot wat eigenlijk de kern van dit betoog moet zijn: welke
rol kunnen de Belgische universiteiten vervullen ten aanzien van de
ontwikkelingslanden? Ik zou die rol willen onderverdelen in activiteiten ‘ad intra’,
d.w.z. in België zelf, en ‘ad extra’, d.w.z. buiten de grenzen.
Er is in ons land beslist ruimte voor meer systematisch en wetenschappelijk
onderzoek over de problematiek van de ontwikkeling als zodanig in haar verschillende
aspecten. We zouden al moeten beginnen met het opsporen en
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recupereren van in het verleden verzameld materiaal, waarvan een deel wellicht
verloren dreigt te gaan. De band die België enkele generaties lang met Kongo heeft
verbonden, zou een zekere beperktheid, en zelfs een zekere eenzijdigheid in het
beschikbare materiaal tot gevolg kunnen hebben. Dat doet evenwel niets af van de
grote waarde ervan en houdt alleen maar in dat wij erop bedacht moeten zijn, onze
visie tot andere delen van de wereld te verruimen. Ik geloof dat de Belgische prestaties
op het gebied van tropische geneeskunde, bodemonderzoek, landbouw en veeteelt
in tropische gebieden tot de meest hoogstaande behoren die ergens werden geleverd.
Het feit dat er geen koloniale verhoudingen meer zijn, mag geen aanleiding zijn tot
het verlies van de vrucht van zovele en zo gedegen wetenschappelijke inspanningen.
Nu is de tijd gekomen om de Belgische bijdrage op deze belangrijke
wetenschappelijke gebieden ook in andere streken van de wereld vrucht te doen
dragen. Het zou dan ook een grote daad van wetenschappelijk vooruitzicht zijn, als
de teams van wetenschapsmensen die bij dit wetenschappelijk werk betrokken zijn
geweest, voor deze taak bewaard konden blijven of, als ze reeds ontbonden zijn,
opnieuw samengebracht en aangevuld. De in Centraal-Afrika gewonnen
wetenschappelijke ervaring behoort tot ons patrimonium en bezit een onschatbare
waarde voor de toekomst.
Maar ook op economisch, sociaal en cultureel gebied zouden onze universiteiten
méér moeten ondernemen. In verschillende universiteiten zijn in de loop van de
jongste jaren Instituten voor ontwikkelingslanden opgericht. Dit is ongetwijfeld een
stap in de goede richting, maar toch blijf ik de mening toegedaan dat, zeker voor
onderzoek en voor gespecialiseerd onderwijs, belangrijk méér kan worden gedaan.
Het Comité voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de Raad
van Europa heeft in september 1966 een ‘Project van een repertorium van taal-en
cultuuronderwijs van Afrika en Azië in de Universiteiten’ gepubliceerd. Het is een
interessant, maar bedroevend document, vooral wat België betreft. Er wordt nogal
wat ondernomen op het gebied van de historische cultuurbeschrijving, maar op het
gebied van de tegenwoordige culturele confrontatie - ik zou haast zeggen: mutatie bijna niets. Bovendien zijn de aanduidingen over de initiatieven welke in het
Nederlandstalig onderwijs in België zijn genomen, om een of andere mysterieuze
reden uiterst summier.
Of wij het aangenaam vinden of niet, de ontwikkelingsproblematiek zal onze
aandacht steeds dringender gaan opeisen. Een nieuwe kijk op het wetenschappelijk
onderzoek van het ontwikkelingsproces als zodanig is dus wel op zijn plaats. Niet
alleen zal het ons een meer objectieve en gefundeerde kennis van de
ontwikkelingslanden opleveren, doch ons tevens in staat stellen de nieuw opgedane
kennis en ervaring voortdurend aan de wisselende behoeften van de
ontwikkelingslanden aan te passen. Het is vanzelfsprekend, dat het resultaat van dit
onderzoekingswerk zowel hier te lande als in andere landen en bijzonder ook in de
ontwikkelingslanden zelf gebruikt moet worden.
Het onderzoek moet zijn neerslag vinden in het universitair onderwijs en ons in
staat stellen onderlegde deskundigen voor allerlei functies in de ontwikke-

Streven. Jaargang 21

111
lingslanden op te leiden. Ik denk hierbij niet alleen aan uitzending van deskundigen
in het raam van de bilaterale akkoorden tussen België en de ontwikkelingslanden,
maar bovendien aan deskundigen die in het raam van internationale officiële
instellingen, zoals de Verenigde Naties, de UNESCO, de
Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale Arbeidsorganisatie (BLO), de
Wereldlandbouw- en Voedselorganisatie (FAO) en verder de regionale organisaties,
de consortia voor ontwikkelingshulp en last but not least particuliere ondernemingen,
uitgezonden kunnen worden. Natuurlijk zal hun opleiding in de eerste plaats gericht
zijn op hun vak: medicus, ingenieur, economist, socioloog, agronoom en wat weet
ik meer, maar de volledige leerstof in deze opleiding zal voor een niet gering deel
van interdisciplinaire aard moeten zijn. In vele gevallen zal het wenselijk zijn de
theoretisch-wetenschappelijke opleiding door een stage in een of meerdere
ontwikkelingslanden te voltooien. Tenslotte is het ook voor het Belgisch universitair
onderwijs van het hoogste belang dat het over dergelijke deskundigen kan beschikken,
zodat én onderwijs én wetenschappelijk onderzoek in het door ons beschouwde
gebied op het hoogste peil gehandhaafd blijven.
Een tweede activiteit hier te lande bestaat erin, aan studenten uit de
ontwikkelingslanden de gelegenheid te bieden aan onze universiteiten de voor hun
land onontbeerlijke en in hun land niet voorhanden zijnde wetenschappelijke opleiding
te komen verwerven. Met opzet zeg ik: een in hun land niet voorhanden zijnde
wetenschappelijke opleiding, omdat ik nu eenmaal van mening ben, dat de
mogelijkheden in eigen land liefst volledig moeten worden gebruikt, vooraleer aan
studies in het buitenland moet worden gedacht; met andere woorden, in algemene
regel zal de student uit de ontwikkelingslanden hier zogenaamde postgraduate studie
komen verrichten of een voor zijn land noodzakelijke of nuttige, maar ter plaatse
onverkrijgbare specialisatie komen verwerven.
Volgens het jaarboek voor 1967 van de Universitaire Stichting zijn er in ons land
ongeveer 2.700 studenten uit de ontwikkelingslanden, verspreid over 24 instellingen
van hoger onderwijs en zij zijn uit 82 landen of gebieden afkomstig. Deze grote
spreiding wordt nog duidelijker in het licht gesteld als men nagaat, dat
Kongo-Kinshasa met 673 studenten, Tunesië met 160, Rwanda met 69, Burundi met
85, Marokko met 63, Libanon met 125, Syrië met 82, Vietnam met 153, Peru met
63, Brazilië met 84, Columbië met 87 en Haiti met 100, dus 12 landen samen 1691
studenten telden of meer dan 60% van het totaal. Ik citeer deze cijfers alleen maar
met het oog op de te volgen politiek inzake studiebeurzen. De spreiding van studenten
uit ontwikkelingslanden zal altijd tamelijk groot blijven. Tenslotte is het nogal
moeilijk, een student die op eigen middelen studeert en aan alle gestelde vereisten
voldoet, af te wijzen. Wat daarentegen de beursstudenten betreft, kan een meer
gerichte politiek worden gevolgd en ik waag het dan ook de vraag op te werpen of
de beurzenpolitiek van de Belgische Regering en van onze universiteiten aan een
goedgerichte politiek beantwoordt. Persoonlijk zal ik daar geen antwoord op geven,
maar wel vraag ik me af, of het niet hoog tijd wordt om, op interuniversitair plan,
eens een seminarie te organiseren om het probleem van de studenten uit de
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ontwikkelingslanden in zijn geheel onder de loep te nemen. Inderdaad is met een
gerichte beurzenpolitiek, zowel wat de keuze van de landen als van de
wetenschappelijke disciplines betreft, lang niet alles gezegd. Even belangrijk zijn de
onthaal- en begeleidingsstructuren. Er bestaat in ons land een Federatie van
buitenlandse studenten: zij kan wellicht het raam voor een dergelijk seminarie bieden,
indien haar hiervoor door de overheid en de gezamenlijke, geïnteresseerde
universiteiten de nodige middelen ter hand worden gesteld. Ik zou hier een lans willen
breken voor de oprichting van een inter-universitair orgaan in ons land, dat een
werkelijke solidariteit tussen de universiteiten in de plaats zou stellen van de
tegenwoordige concurrentiestrijd. Het wil mij voorkomen, dat de taken die met name
ook door de confrontatie met de ontwikkelingslanden aan de universiteiten worden
opgelegd, de mogelijkheden van één enkele, afzonderlijke instelling op haast alle
gebieden te boven gaan. Misschien zult U denken: ‘er spricht ein grosses Wort
gelassen aus’, en ik kan erin komen, dat mijn oproep tot ruimere samenwerking in
een positieve geest van wederzijdse verdraagzaamheid en solidariteit niet onmiddellijk
en overal volledige insternming zal vinden. Ergens kan en moet evenwel een aanvang
worden gemaakt. Het ware te verkiezen, dat een initiatief tot samenwerking in de
hierboven geschetste zin uit zou gaan van een universiteit of zelfs van een groep
personen met gezag, en niet van de regering.
Het is mijn vaste overtuiging, dat ook in ons land de universiteit niet die invloed
heeft op de regeringspolitiek inzake ontwikkelingshulp die zij normaal zou moeten
en kunnen uitoefenen. Ik weet het wel, uiteindelijk gaat het om politieke beslissingen,
maar even goed als dit beïnvloed wordt door overwegingen van economische aard,
lijkt het mij normaal, dat het resultaat van het wetenschappelijk onderzoek en de
ervaring van de universiteiten de bevoegde politieke instanties zodanig voor moeten
lichten, dat de kans op de beste politieke beslissingen inzake ontwikkelingshulp zo
groot mogelijk wordt.
Als samenwerking tussen al de betrokken onderwijsinstellingen alsnog niet te
verwezenlijken is, kunnen enkele van hen er misschien alvast mee beginnen. Ook
niet alle disciplines zullen dezelfde mogelijkheden tot samenwerking bieden, maar
waarom niet begonnen met die wetenschappen en technieken waar een dergelijke
samenwerking geen onoverkomelijke bezwaren oplevert? Deze samenwerking zou
ten zeerste in de hand worden gewerkt als de planning van het wetenschappelijk
onderzoek in ons land niet uitsluitend in functie van onze nationale gemeenschap
zou worden opgevat, maar tevens de rol van België in de wereld en dan bijzonder
ten aanzien van de derde wereld zou bestrijken.
Bijzonder voor het Nederlands universitair onderwijs in ons land is
interuniversitaire samenwerking geboden, als wij niet in een al te ‘splendid isolation’
willen worden teruggedrongen. Mag ik mij veroorloven hier te verwijzen naar het
voorbeeld van onze noorderburen, de Nederlanders, hoe prikkelend het ook wezen
mag een buurman tot voorbeeld te stellen. De interuniversitaire samenwerking wordt
daar sinds jaren met succes beoefend in het raam van de NUFFIC (Netherlands
Universities Foundation for International Coopera-
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tion). Deze samenwerking beschikt zelfs over een eigen instituut op universitair
niveau, het ‘International Institute of Social Studies’. De NUFFIC heeft haar taak
op het gebied van het post-universitair onderwijs dus precies op de sociale
wetenschappen geconcentreerd, hoewel mogelijke wereldbeschouwelijke
tegenstellingen toch vooral op dit gebied kunnen optreden. Sedert 1964 is op initiatief
van de NUFFIC de zogenaamde ‘Groep Maarn’ tot stand gekomen, een internationale
studiegroep waarin alle problemen van de universiteit ten aanzien van de
ontwikkelingslanden worden besproken. Waarom zouden de Belgische universiteiten
niet een soortgelijk initiatief nemen, of wellicht beter nog, aan het in Nederland
genomen initiatief actiever deelnemen?
Het ware m.i. wenselijk, in elke universiteit een commissie voor internationale
betrekkingen op te richten, die noodzakelijkerwijze interdisciplinair moet zijn en
met name ook de relaties met ontwikkelingslanden in haar bevoegdheid zou hebben.
De interuniversitaire samenwerking zou, op de grondslag van dergelijke commissies,
wellicht vlugger tot stand kunnen komen en in ieder geval zouden zij een meer
systematische behandeling mogelijk maken van de veelzijdige en ingewikkelde
problematiek die wij hier slechts heel vluchtig kunnen behandelen.
Tenslotte zou ik als een laatste punt voor wenselijke ‘ad intra’-activiteiten van
onze Belgische universiteiten willen aanstippen, dat zij een grote bijdrage te leveren
hebben op het gebied van mentaliteitsvorming en de juiste informatie, niet alleen ten
aanzien van leidende kringen en universiteitsstudenten maar tevens van het publiek
in het algemeen. Vaak wordt beweerd, dat het universiteitsmilieu uiteraard een
conservatief milieu is; ik wil hierover geen oordeel uitspreken, maar met het oog op
de revolutie van de twintigste eeuw die zich in de verhouding tussen de
industrielanden en ontwikkelingslanden afspeelt, heeft dit milieu een even
onmiskenbare als onvervangbare rol te vervullen.

Taak naar buiten
Deze rol brengt de universiteiten ook buiten onze grenzen. Nooit tevoren heeft de
‘universitas’ zo'n kans op waarachtige universaliteit gehad als vandaag. Een eerste
taak zal erin bestaan, universitaire stichtingen in ontwikkelingslanden tot stand te
helpen brengen. Ik moge in dit verband de Lovanium-universiteit tot voorbeeld
stellen; het gaat hier om een prestatie die niet alleen de Leuvense Alma Mater tot
eer strekt, maar ook onze gehele nationale gemeenschap ten goede komt.
Tijdens een reis door Latijns-Amerika heb ik vernomen dat de landbouwkundige
faculteit van de universiteit van Lima eveneens met Belgische samenwerking tot
stand is gekomen. Het zou alleszins aanbeveling verdienen eens na te gaan, wat op
dit gebied door onze universiteiten werd en wordt gepresteerd en tevens te
onderzoeken waar en wat wij méér kunnen ondernemen. Ook hier is interuniversitaire
samenwerking wenselijk. De ervaring die uit vroegere initiatieven werd geput, kan
ongetwijfeld verrijkend zijn voor nieuwe pogingen. Toch zullen wij er altijd rekening
mee moeten houden, dat de universitaire stichtingen in ontwikkelingslanden niet als
ondergeschikte filialen van de medestichten-
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de universiteit beschouwd mogen worden, doch zo snel mogelijk eigen, zelfstandige
universiteiten moeten worden.
Daarom is de keuze van het uit te zenden personeel, bijzonder van de professoren,
zo belangrijk. Nog vele jaren lang zullen de meeste jonge universiteiten in de
ontwikkelingslanden aangewezen zijn op hulpverlening in de vorm van bekwaam
universitair personeel. Alleen voor Afrika worden de behoeften aan
universiteitsprofessoren voor de eerstkomende 15 jaar op ruim 20.000 geschat, van
wie misschien 2/3 Afrikanen kunnen zijn; er blijven dan nog altijd circa 7000 posten
door buitenlandse hulpverlening te vullen en vaak zal het niet mogelijk zijn daarvoor
een beroep te doen op jonge docenten zonder veel ervaring. Wij weten allen hoe
moeilijk het is, geleerden met gevestigde faam voor dergelijke werkzaamheden vrij
te stellen, niet noodzakelijk omdat zij daarvoor geen belangstelling hebben, maar
omdat zij al zo overbelast zijn.
Ik vraag mij af of de samenwerking met reeds gevestigde universiteiten of
beginnende nieuwe stichtingen geen nieuwe vormen zal moeten aannemen. Zou niet
kunnen worden overwogen, teams van professoren van een bepaalde discipline voor
een niet al te lange periode uit te zenden naar universiteiten in ontwikkelingslanden?
Dit team kan inter-universitair zijn samengesteld. Ik kan niet ontkomen aan de indruk,
dat het sporadisch uitzenden van een enkele professor voor kortere of langere tijd,
voor beide partijen op een frustratie moet uitlopen, enkele individuele gevallen die
gunstiger verlopen, niet te na gesproken. Deze teams zouden een afgerond
wetenschappelijk programma brengen en, buiten hun eigenlijke onderwijstaak, in
seminaries met collega's uit dezelfde discipline vanuit een verschillende
wetenschappelijke ervaring, bepaalde, bijzonder belangrijke problemen kunnen
bespreken. Soortgelijke teams van professoren uit de ontwikkelingslanden zouden
dan ook als ‘gastprofessoren’ naar België kunnen worden uitgenodigd, waar eveneens
wetenschappelijke confrontatieseminaria op professoraal niveau zouden kunnen
georganiseerd worden. De gehele groep kan zijn activiteiten over een geheel jaar
spreiden, maar telkens zouden misschien twee professoren tegelijk aanwezig moeten
zijn. Het zou aanbeveling verdienen na te gaan wat in deze richting elders geschiedt,
bijvoorbeeld tussen de Australische en de Maleisische universiteiten.
Het zal er voor deze activiteiten bijzonder op aankomen, de landen waarmee een
soortgelijke samenwerking wordt ontwikkeld, zorgvuldig uit te kiezen. Eventueel
kunnen deze initiatieven in een Europees interuniversitair program worden
opgenomen, maar zover zijn wij waarschijnlijk nog lang niet.
Deskundigen hebben berekend dat een politiek van ruime samenwerking met
universiteiten in ontwikkelingslanden tot een verhoging van circa 3% van het
tegenwoordig professorencorps van een universiteit zou leiden en ik vraag mij af of
dit een onoverkomelijke hinderpaal kan zijn. Bijzonder bij jongere krachten, die voor
langere tijd worden uitgezonden, zal het probleem van hun terugkeer met zorg moeten
worden overwogen; als zij uitgezonden worden mag dat niet uitsluitend gebeuren
met een beroep op hun edelmoedigheid, het mag ook hun kansen voor hun verdere
loopbaan niet in de weg staan; als het mogelijk is, moet het die zelfs verhogen.
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Niet alleen op het gebied van het uitzenden en uitwisselen van professoren hebben
de westerse universiteiten een belangrijke taak te vervullen, ook op het gebied van
onderwijsplanning, wetenschappelijk onderzoek en selectie van beursstudenten
mogen in hen verwachtingen worden gesteld.
De ontwikkeling van aangepast wetenschappelijk onderzoek is in de achtergebleven
landen uiterst belangrijk; zonder gedegen hulp van gevestigde onderzoekscentra
kunnen de behoeften onmogelijk worden gedekt. Dat geldt in wellicht nog sterkere
mate voor de planning van het hoger onderwijs. Onderwijs werd tot voor kort tot de
onproduktieve uitgaven gerekend. Zo werd het zelfs in internationale instellingen
beschouwd. Het is zeker, dat een investering in onderwijs en vooral dan in universitair
onderwijs altijd een investering op lange termijn is. Daarom is de hulp van
planning-deskundigen zo belangrijk in de nieuwe landen.
Nog een woord tenslotte over het probleem van de selectie van studenten. In sommige
landen, zoals bijvoorbeeld in Peru en Columbië, bestaat een soort parastatale instelling
voor studies in het buitenland. Zij heeft tot taak, niet alleen de studenten naar hun
bekwaamheid te selecteren, maar ze tevens op alle gebied behulpzaam te zijn, met
name inzake financiële regelingen, reizen enz.. Het zou aanbeveling verdienen, de
oprichting van dergelijke organismen overal te bevorderen, teneinde een optimale
selectie te kunnen verzekeren. Waar dergelijke diensten niet bestaan, terwijl toch
een belangrijk aantal studenten naar ons land wordt gezonden, zou men tenminste
moeten proberen ze via een bevoegde selectiecommissie uit te kiezen. Het is mijn
overtuiging dat de Belgische ambassades op dit gebied wel goede diensten kunnen
bewijzen, maar noch in personeel, noch in werkelijke kennis van het gehele land
voldoende zijn uitgerust om de selectietaak geheel op hun schouders te nemen.
In de loop van de jongste jaren is aan de hand van de uitslagen die door studenten
uit de ontwikkelingslanden aan onze universiteiten werden behaald, aanwijsbaar vast
te stellen, dat op gebied van selectie behoorlijke vorderingen werden gemaakt; toch
moet dit probleem goed in het oog worden gehouden, want de student moet aan de
nodige intellectuele capaciteit een bereidheid tot ‘engagement’ tegenover zijn nationale
gemeenschap paren, die niet alleen een kwestie van gevoel, maar vooral van rationele
overtuiging is, zodat hij na afloop van zijn studies ook als een dienstbare
persoonlijkheid naar zijn land terugkeert en daar doelmatig kan worden ingezet. Er
zijn in de loop van de laatste maanden enkele alarmerende artikelen verschenen over
de ‘brain drain’, het wegtrekken van intellectuelen uit ontwikkelingslanden naar de
industrielanden. De controle op deze ‘brain drain’ behoort ongetwijfeld tot de
verantwoordelijkheid van de universiteiten en de regeringen in de
ontwikkelingslanden, maar het wil mij voorkomen dat dit verschijnsel, hoe pijnlijk
en ongunstig ook, nooit helemaal uit te schakelen is. De aantrekkingskracht van een
leven, vrij van materiële zorg en bovendien voorzien van in eigen land onvoorstelbare
mogelijkheden op gebied van studie en research, is toch wel bijzonder groot. De
beste manier om dat te verhelpen is waarschijnlijk een vruchtbare
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samenwerking tussen universiteiten en een goede verhouding tussen de nieuwe
universiteiten en hun eigen nationale gemeenschap.
Ik ben er mij van bewust, dat ik de ontzaglijke problematiek van het hier behandelde
thema slechts gedeeltelijk en dan nog slechts ‘am Rande’ heb kunnen belichten. Een
universiteit is uiteraard in sterke mate op traditie, d.w.z. op uit het verleden
overgehouden waarden aangewezen en kan slechts behouden blijven als zij naar de
toekomst is gericht. Misschien nooit tevoren heeft deze toekomst zulke mogelijkheden
op zovele gebieden van wetenschappelijke studie en onderzoek geboden. Maar
misschien ook werden nooit tevoren aan de mensen van de wetenschap die in de
universiteit hun levensmilieu vinden, zo verregaande en zo dringende eisen gesteld
voor een waarachtige humanisering van de wereld.
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Balans van een revolutie
De weg naar een humane dialoog
Jan P. Schuyf
Voor de historici is het lange tijd een brandende kwestie geweest of de Duitse
legerleiding in 1917 Lenin en zijn makkers in een verzegelde of in een niet-verzegelde
wagon door het Duitse rijk heeft laten vervoeren. Het probleem is inmiddels opgelost:
de wagon was niet verzegeld. Die wetenschap brengt ons echter geen stap dichter
bij het juiste antwoord op de vraag: Wat was het eigenlijk voor een revolutie die
Lenin ontketende? En zelfs wanneer men wezenlijker kwesties dan het verzegelen
van een wagon aansnijdt, is het uiterst moeilijk een bevredigend antwoord te vinden
op het hoe en waarom van de Oktoberrevolutie die nu precies vijftig jaar geleden
plaats vond.
In veel publikaties van nog maar enkele jaren her over de Oktoberrevolutie of over
het communisme hebben talloze auteurs zich wellicht dáárom met verzegelde wagons
bezig gehouden omdat de werkelijke problemen die deze revolutie opriep nauwelijks
te overzien waren. Bovendien zijn de gebeurtenissen in het Rusland van 1917 en
later in heel Oost-Europa vaak onder een dekmantel van enerzijds geheimzinnigheid
anderzijds onbegrijpelijkheid schuil gegaan. In het Westen heeft men zich tot voor
kort nog te weinig geïnteresseerd voor werkelijk historische motieven en situaties.
En de vruchten van de revolutie die Lenin begon en die zich spoedig als een olievlek
uitbreidde over vrijwel alle continenten, werden door de tegenstanders ervan ofwel
genegeerd ofwel niet gekend. Die vruchten doen zich echter de laatste jaren danig
gelden. In de niet-communistische wereld komt men langzamerhand tot het besef,
dat het communisme niet alleen meer een idee of zelfs een utopie is, maar een reële
macht die zich elk moment van de wereldgeschiedenis aan ons opdringt. Die macht
nog negeren is een onmogelijkheid.
Een balans van vijftig jaar Oktoberrevolutie ziet er bepaald niet ongunstig uit,
althans voor de communisten. In harde cijfers uitgedrukt leert die balans ons
bijvoorbeeld, dat het tsaristische Rusland slechts vier procent van de wereldproduktie
kon opbrengen, terwijl de Sovjet-Unie nu een bijdrage van twintig procent levert.
Elektriciteit als symbool van de industrialisatie was trouwens een van Lenins geliefde
woorden. En dát Utopia kon dan toch maar gerealiseerd worden. De Sovjet-Unie is
bovendien niet alleen een hoog ontwikkeld land, het is ook de tweede wereldmacht
geworden, vastberaden om de eerste plaats te bereiken.
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Het is ongetwijfeld waar, dat de balans van de Oktoberrevolutie pas gedurende de
laatste jaren in de goede richting doorslaat, in de jaren na Stalins dood. Het was
Chroesjtsjov die de term ‘goulash-communisme’ invoerde, weliswaar een zeer ‘aardse’
uitdrukking, die echter een juiste benaming bleek voor de welvaart die de
hervormingen opleverden. Voor de economie golden en gelden voortaan niet meer
politieke, doch louter en alleen economische beginselen. En juist de toenemende
welstand wordt nu weer beschouwd als een onontbeerlijke voorwaarde voor de
humanisering van de maatschappij, het oorspronkelijke doel van Karl Marx. In
Oost-Europa heeft men (her-)ontdekt, dat er zonder welvaart geen menswaardige
gemeenschap kán worden opgebouwd.
De balans van de Oktoberrevolutie vertoont nog een tweede interessante post. De
uit de Sovjet-Unie geëxporteerde revolutie heeft veel in Oost-Europa en in landen
als Cuba en Noord-Vietnam vernietigd, maar ook verouderde, reactionaire en veelal
nog feodale instituties werden onder de voet gelopen. En juist dat laatste maakte de
opbouw van een nieuwe maatschappij mogelijk, al werd die mogelijkheid vaak niet
gerealiseerd. In China bijvoorbeeld is men zeer ver uit de humaniserende koers
geraakt - iets wat vrijwel alle Oosteuropese communisten de Chinezen verwijten
omdat zij dit als het grootste verraad aan de erfenis van Karl Marx beschouwen. Het
ging er Marx niet alleen om de levensomstandigheden van het proletariaat te
verbeteren (wat in China trouwens ook nauwelijks gebeurd is!), maar ook en vooral
om een verbetering van de gehele maatschappij, waarin alle mensen tot volle
ontplooiing zouden kunnen komen.
De balans van de Oktoberrevolutie wijst tenslotte nog een derde karakteristiek
aan, die wellicht de belangrijkste is. Het monolithische communistische blok is
uiteengevallen. Sinds president Tito in 1948 te kennen gaf, dat hij de status van vazal
van Moskou wilde ruilen voor de status van bondgenoot, is er binnen het communisme
een ontwikkeling op gang gekomen die wellicht alleen te vergelijken is met de
ontwikkeling binnen de katholieke kerk, waarin men ook zulke extremen als een
zuid-Europese en een noord-Europese vorm van katholicisme onder de éne pauskroon
kan aantreffen. In de communistische wereld belijden allen de leer van Karl Marx,
maar de interpretatie en beleving van die leer is in hoge mate afhankelijk geworden
van de traditie, de geschiedenis en de cultuur van dit of dat volk.
Op één punt is er een onwankelbare eensgezindheid: alle communisten willen de
kapitalistische produktieverhoudingen afschaffen, omdat zij alleen op die manier
een menswaardige maatschappij menen te kunnen verwezenlijken. Maar op talloze
andere gebieden bestaat er een diepgaand verschil van mening. De Franse
communisten bijvoorbeeld (die bij de laatste verkiezingen nota bene een kwart van
de Franse kiezers achter zich hadden en dus een zeer invloedrijke partij vormen)
hebben behalve de Oktoberrevolutie nog een andere inspiratiebron: de Franse
Revolutie. Daaruit is hun het woord ‘liberté’ bijgebleven. Is het een wonder, dat de
Franse communisten óók voorvechters zijn van vrijheid in de kunst, vrijheid in de
wetenschappen en vrijheid van godsdienst? En kan men zich er over verbazen, dat
de Franse communistische partij
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derhalve openlijk kritiek heeft op het culturele beleid in de Sovjet-Unie en de (veelal
primitieve) bestrijding van de godsdienst dáár en in andere Oosteuropese landen?
De Franse communisten belijden bovendien de leer van de vreedzame weg en ook
dit is een onderscheid met andere communistische partijen die via het geweld aan
de macht zijn gekomen. Deze Franse belijdenis is des te geloofwaardiger, waar de
Franse communistische partij sinds de Tweede Wereldoorlog meerdere malen qua
sterkte (waarin zij de Russische partij van 1917 verre overtrof) in de gelegenheid
geweest is om op zijn minst een gewelddadige revolutie te ontketenen, waarbij zij
zeker voor vijftig procent op succes had kunnen rekenen. Bovendien, de
coëxistentie-these is ook een produkt van het Franse communistische brein: Maurice
Thorez lanceerde haar reeds in 1936; hij sprak toen van ‘la main tendue’. In Frankrijk
heeft niet alleen een groot deel van het proletariaat, maar ook een belangrijk deel
van de intelligentsia een onderkomen in de communistische partij gevonden. In Italië
is dit nog sterker. Ook bij de Italiaanse communisten staat de afschaffing van de
uitbuiting van mensen door mensen voorop. De vrijheid die dan moet ontstaan heeft
echter ook in de Italiaanse visie een sterk humanistische en vrijheidslievende inslag.
De term ‘polycentrisme’ stamt trouwens van Palmiro Togliatti en de Italiaanse
communisten hebben reeds lang - tot ongenoegen van veel Oosteuropese kameraden
- het meerpartijensysteem verdedigd. Ook die these is niet geheel ongeloofwaardig,
waar zij immers in veel Italiaanse gemeenten, waar een communistische meerderheid
de dienst uitmaakt, wordt gepraktiseerd. Men zou nog kunnen wijzen op het
Joegoslavische communisme (dat veel overeenkomsten vertoont met de
Noordvietnamese variant), waar men weliswaar blijft vasthouden aan het
éénpartijsysteem, maar waar de partij dienst moet doen als een soort inspiratiebron
en waar men oprecht streeft naar een humane samenleving van a l l e n . De
overeenkomst tussen de Joegoslavische regering en het Vatikaan is daarvan een even
duidelijk teken als het feit dat Joegoslavië buitenlandse, vooral Amerikaanse bedrijven
toestaat nederzettingen op te richten.
De communistische wereld vertoont, vijftig jaar na de Oktoberrevolutie, zóveel
schakeringen dat het nauwelijks mogelijk is ze alle te noemen. Een balans van deze
revolutie dient zich echter vooral te concentreren op Oost-Europa, want dáár is de
revolutie tot volle wasdom gekomen, dáár zijn, zo niet alle, dan toch vele Werte
‘umgewertet’, en het is de moeite waard de balans van de nieuwe waarden op te
maken en te bezien in hoeverre het hier werkelijk om ‘waarden’ gaat, dat wil zeggen
om humanistische of humane verworvenheden. Gemeten aan de hoeveelheid literatuur
die hierover de laatste maanden van communistische en niet-communistische zijde
verschenen is, zou ook dit een nauwelijks te omvatten onderwerp zijn. Doch zelfs
wanneer men slechts een greep in die literatuur doet kan men al tot verbluffende en
verheugende resultaten komen.

Individu en moraal
Tot voor kort werd de strijd tussen systeem en persoon in de communistische wereld
bijna vanzelfsprekend in het voordeel van het systeem beslist. Wij hebben er reeds
bij een andere gelegenheid (zie: Communisme en moraal, in
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Streven, december 1965) op gewezen, dat de consolidatie van het systeem de aandacht
voor het individu, dus ook voor de ethiek en de moraal in de weg stond. Bovendien
- en dat lijkt ons van wezenlijk belang - was er juist in de communistische landen
sprake van een heel andere traditie dan bijvoorbeeld in West-Europa. In het tsaristische
Rusland was er voor het individu ook geen plaats, tenzij het om de tsaar en de hoge
adel ging, een handjevol mensen tegenover de grote massa die in het stof boog voor
‘vadertje tsaar’. Dat in een dergelijk land na de troebelen van de revolutie de moraal
nog steeds verwaarloosd werd en dat er slechts sprake was van een ethiek waar het
grote doel van de Oktoberrevolutie gerealiseerd moest worden, spreekt vanzelf. En
dat men op een dergelijke basis nu, in rustiger tijden, geen volwaardige ethiek kan
bouwen, kan ook al geen verwondering wekken. De Sovjetrussische ethiek is nog
maar in een pril stadium en men moet zich er voor hoeden deze ethiek te identificeren
met de gedachtenwereld van Karl Marx. De Utrechtse hoogleraar prof. dr. J. de Graaf
schrijft bijvoorbeeld in een publikatie die geheel aan dit probleem gewijd is1 en
waarin hij onder meer citeert hetgeen het 22ste partijcongres over de moraal besluit:
‘Dit hele stuk, waarin zo maar over zedelijke normen, gewetensvolle arbeid,
eerlijkheid en waarheidsliefde gesproken wordt, ademt een hier en daar bijna aan de
morele herbewapening herinnerende atmosfeer. Tegelijk duidt het veelvuldige gebruik
van de term onverzoenlijkheid op een typische strijdmoraal’.
De Graaf wijst er op, dat de filosofische antropologie een achtergebleven gebied
is in het orthodoxe marxisme. En het is eigenlijk merkwaardig, dat vooral
niet-marxistische denkers die zich met Marx bezighouden (Delfgaauw, Banning en
ook De Graaf) en de beruchte ‘revisionisten’ zich momenteel zo intensief bezig
houden met het her-ontdekken van antropologische categorieën in het oorspronkelijke
marxisme. Het merendeel van de officiële Sovjetrussische moraalboeken is slechts
een heel dun aftreksel van wat een werkelijk menselijke moraal zou moeten zijn.
Prof. de Graaf wijst er echter op, dat er ook in de Sovjet-Unie wel degelijk een
menselijke moraal bestaat, al krijgt die dan ook geen officieel stempel. Tegenover
uitspraken zoals die voorkomen in een boek van bijvoorbeeld de officiële moralist
Sjisjkin: ‘Er is geen zuiverder geweten dan dat van de Sowjet-mensen’, staan
publikaties van jonge moderne schrijvers als Solzjenytsin, Jevtoesjenko, Daniël en
Sinjavskij. De Graaf schrijft over dezulken: ‘Zij staan mijlen ver af van de
zich-zelf-op-de-borst-klopperij van zulke onzinpassages, die het werk van Sjisjkin
ontsieren. Bij hen vergeleken is Sjisjkin een moralist met een onvolwassen
padvindersmentaliteit’.
Een dergelijke mentaliteit is de Poolse wijsgeer Adam Schaff geheel en al vreemd.
Deze marxistische filosoof, die ook lid is van het Centraal Comité van de Poolse
communistische partij, belijdt in zijn boek Marxisme en het menselijk individu2 een
mensbeeld dat zich in heel veel opzichten onderscheidt van het

1
2

Prof. dr. J. de Graaf, Moraal, marxisme en ethiek in de Sowjetunie. Uitgave van de Stichting
Werkgroep 2000, Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1966.
Adam Schaff, Marxisme en het menselijk individu. Uitgave van de Stichting Werkgroep
2000. Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1967.
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Sovjetrussische mensbeeld en dat dus, naar het ons voorkomt, dichter bij het
mensbeeld van Karl Marx staat. Adam Schaff tracht dit laatste trouwens uitvoerig
in zijn boek aan te tonen, waarin hij niet alleen de marxistische conceptie van de
individuele mens beschrijft, maar zich ook en vooral bezighoudt met problemen als
vervreemding, vrijheid en het totstandkomen van een humanistische maatschappij.
Het mensbeeld van Adam Schaff tendeert naar de humaniteit, maar dat wil natuurlijk
niet zeggen, dat Schaffs conceptie grote gelijkenis vertoont met het christelijk
mensbeeld. Integendeel, Schaff zet zich daartegen af (verklaarbaar in het katholieke
Polen) en hij vindt het christendom weliswaar een redelijke, maar toch ook een
minder-waardige wereld- en levensbeschouwing. Het is een conceptie waar christenen
zich aan kúnnen ergeren, maar dat is niet noodzakelijk. Getuigt het werkelijk van
bekrompen hoogmoed wanneer Schaff schrijft: ‘De nieuwe, heerlijke wereld - een
echte, niet de spookachtige fantasie van Aldous Huxley -, een wereld van mensen
die in staat zijn al hun materiële behoeften te bevredigen, een wereld van lichamelijk
en psychisch volmaakte mensen die voldoen aan de voorwaarden van Plato's
kalokagathia, van mensen met een alzijdig ontwikkelde persoonlijkheid die Marx'
ideaal van de universele en totale mens benaderen...’.
Adam Schaff wil de maatschappelijke bronnen en oorzaken van menselijk ongeluk
en lijden uit de weg ruimen. Hij geeft echter toe, dat daarmee het menselijk geluk
nog niet gegarandeerd kan worden. Hij stelt zich op het standpunt, dat dáárvoor ook
geen pasklare antwoorden te geven zijn, omdat hij het marxisme als een wetenschap
wil beschouwen en niet als een profetische beweging. En dat is juist het onderscheid
met de primitieve moraal van de orthodoxe dogmatisten die in veel opzichten niet
verschillen van de vroegere Franse utopische socialisten die de zee in limonade
meenden te kunnen veranderen. Het belangrijke en nieuwe van Schaffs ideeën ligt
juist in het feit dat hij Marx tekent als humanist, bezorgd voor het menselijk individu
en het menselijk geluk. Dat betekent een revolutie binnen de revolutie, want de
Oktoberrevolutie vond niet in eerste instantie plaats omwille van het individuele
geluk, maar omwille van de vestiging van het systeem, omwille van een machtspositie.

Twee rebellen
De revolutie binnen de revolutie, zoals door Schaff verwoord, ondervindt ook binnen
de marxistische wereld veel tegenstand. Nog veel meer is dit het geval met
marxistische denkers die eerder dan Schaff over bijvoorbeeld de problemen van de
vrijheid zijn gaan denken en die in hun conclusies ook veel verder gaan. Een van die
denkers is de Oostduitse professor Robert Havemann, die wegens zijn revisionistische
standpunten zijn professoraat moest opgeven.
Havemann is fysicus en zijn benadering van het probleem mens geschiedt dus in
eerste instantie vanuit natuurwetenschappelijk standpunt. In zijn boek Dialectiek
zonder dogma3 verdedigt hij de vrijheid van de (natuur-)wetenschappen tegen de
communistische ideologie, die hij zelf belijdt, zij het ook in revisionistische versie.
Havemann is wars van alle dogmatiek: ‘Steeds opnieuw moeten
3

Robert Havemann, Dialectiek zonder dogma. Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1966.
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we ook onze wijsgerige grondposities toetsen, opnieuw in twijfel trekken en moeten
we ook bereid zijn onze posities in twijfel te laten trekken. Ik meen dat het moderne
materialisme juist de twijfel aan zichzelf vereist en dat voortdurend discussies met
de twijfel aan zijn grondposities van wezenlijk belang zijn voor zijn verdere
historische ontwikkeling’.
Fel keert Havemann zich tegen de verabsolutering van de collectiviteit, vooral
wanneer het slechts een kleine groep is die de koers van de collectiviteit op
alleenzaligmakende wijze uitstippelt of zoals George Orwell het in Animal Farm
satirisch, maar niet onjuist uitdrukte: ‘Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren
zijn méér gelijk’. Havemann schrijft hierover: ‘Het begrip van de collectiviteit mag
niet tot de leidinggevende activiteit beperkt worden. Het moet zich over het geheel
uitstrekken. Alle maatschappelijke activiteit moet in het kader van een alles
omvattende collectiviteit van het tegen en met elkaar plaats vinden. Een wezenstrek
van de democratie, zo zegt men, is de vrijheid van meningsuiting. Echte vrijheid van
meningsuiting bestaat echter slechts wanneer zij er toe dient om de vrijheid van de
meningsvorming te verzekeren. Men mag van de mensen geen confectieprodukten
maken...’. Juist de nadruk op het individuele binnen de collectiviteit - een gedachte
die de orthodoxe marxisten volkomen vreemd is - brengt Havemann ook tot de
volgende gedachte: ‘In de tegenstelling tussen socialisme en kapitalisme, die thans
zo op de voorgrond treedt, alsof dit de enige tegenstelling was, ligt tegelijk ook een
eenheid. Het historisch proces dat we in deze eeuw doormaken, betekent niet slechts:
ginds een ondergaande wereld en hier een wereld in opkomst. Neen, beide delen van
deze wereld beïnvloeden elkaar - niet slechts door elkaar te storen -, in zekere zin
hebben ze elkaar nodig, zijn ze historisch niet alleen van elkaar afhankelijk, maar
hun ontwikkeling, hun verdere transformatie is één enkel totaal proces in de
geschiedenis der mensheid’.
Havemanns denken kan men het beste karakteriseren met het woord ‘openheid’,
met een grote aandacht voor het lot van het individu in het grote historische proces,
dat men overigens ook niet dogmatisch kan voorspellen, maar dat men zoekend op
het spoor moet komen. De zoekende, vragende en weifelende mens is de orthodoxe
marxisten een gruwel; hun denken wordt immers nog steeds bepaald door
rechtlijnigheid en vaststaande zekerheden. Het is dan ook niet te verwonderen, dat
er tegen Havemann een anathema is uitgesproken. Een ongeveer gelijkluidend
anathema moest de 39-jarige Poolse wijsgeer Leszek Kolakowski aanvaarden, toen
hij vorig jaar oktober uit de partij werd gestoten. Ook Kolakowski immers is van
mening, dat ten aanzien van iedere marxistische leerstelling principieel kritiek,
discussie en revisie mogelijk en zelfs noodzakelijk is. Heel duidelijk blijkt dat uit
een serie opstellen die dit jaar onder de titel Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft
in het Duits zijn vertaald4. Kolakowski is een consequent ‘werelds’ denker en daarom
verzet hij zich niet alleen - overigens op milde wijze - tegen de religie, maar ook
tegen iedere poging om de marxistische levensbeschouwing in een pseudo-godsdienst
te

4

Leszek Kolakowski, Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft. R. Piper & Co Verlag,
München, 1967.
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deformeren of van pseudo-religieuze karakteristieken te voorzien. Dit geldt met name
voor verschillende nogal jammerlijke pogingen om tot een communistische
moraalcodex te komen, waarvan er enkele in het geciteerde boek van De Graaf
worden behandeld. Kolakowski schrijft: ‘Het streven naar een volmaakte moraalcodex
komt voort uit de behoefte aan volmaakte morele zekerheid; deze behoefte staat weer
in tegenstelling tot bepaalde bewustzijnsfenomenen die noodzakelijk zijn om een
sociale en morele degradatie te verhinderen’. Kolakowski beschouwt het verlangen
naar een moraalcodex als een vlucht voor de beslissing. Dat wil echter niet zeggen,
dat hij een principieel tegenstander van een morele leidraad is. Het gaat hem echter
om een ‘open moraal’, een codex die de mens niet van oogkleppen voorziet. Een
dergelijke ‘open moraal’ moet volgens Kolakowski aan drie eisen voldoen: ‘Op de
eerste plaats de onuitgesproken overtuiging, dat de situatie van rechten en plichten
een principiële situatie is; op de tweede plaats het geloof aan het homogene karakter
van de verschillende waarden; op de derde plaats de veronderstelling, dat waardering
en norm principieel met elkaar in overeenstemming zijn’. Kolakowski voert het
traditionele begrip ‘persoonlijkheid’ opnieuw in de marxistische denkwijze in en in
zijn laatste opstel in deze bundel verbindt hij dit begrip ‘persoonlijkheid’ onmiddellijk
met het begrip ‘vrijheid’. Ook hier gaat het hem weer om een ‘open’ begrip, een
werkelijk vrije vrijheid, uit de aard der zaak vanuit een laïcistisch standpunt bezien:
‘De mogelijkheid van het rationalisme is de mogelijkheid van de vrijheid, namelijk
van die vrijheid die wij slechts in zoverre kunnen genieten als wij ons ervan bewust
zijn. Maar alleen in zóverre is de vrijheid het waard dat wij er ons voor inspannen’.

Dialoog over menselijkheid
Bovengenoemde aanhangers van het ‘open marxisme’ zou men met de enigszins
contradictoire term ‘linkse marxisten’ kunnen noemen. Links staat hier dan voor
progressief, vooruitstrevend, de vooruitgang bevorderend. Rechts daarentegen betekent
dan conservatief, behoudend, dus ipso facto dogmatistisch. Het spreekt vanzelf, dat
binnen het marxisme, evenals elders, ‘links’ in veel geringeren getale
vertegenwoordigd is dan ‘rechts’.
De linkse marxistische denkers denken over en werken aan de wereld van morgen;
de rechtse marxisten trachten te behouden wat lang geleden gewonnen werd. Bezien
vanuit het concrete politieke, maatschappelijke en culturele bedrijf is voor een balans
zoals wij die nu opmaken de laatste en grootste groep het belangrijkste. Toch dient
bij het opmaken van de balans ook met de eerste groep rekening gehouden te worden,
want de invloed die de linkse marxisten uitoefenen op de tweede groep, kan men
nauwelijks overschatten, al was het alleen maar vanwege het defensief waarin zij de
dogmatisten voortdurend drukken. Bovendien wordt de openheid op haar beurt weer
beperkt door de starre leidraden van de leiders. Er is hier dus sprake van een
interferentie. Deze interfererende functie vervullen de linkse marxisten ook nog op
een ander vlak en wel in het contact met de niet-marxisten. Ook dat is een wezenlijk
onderdeel van onze balans.
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Het open marxisme schuwt de confrontatie met tegenstanders niet en een van de
meest geprononceerde tegenstanders is ongetwijfeld het christendom. Het is van
belang ook hieraan aandacht te besteden.
Voorop gesteld zij, dat telkens wanneer marxisten in contact treden met christenen
of wanneer marxisten zich met christelijke problemen, benaderingswijzen en daden
bezighouden, het verschil van mening bewust voorop staat. In verschillende
internationale vredesbewegingen bijvoorbeeld, waar Oost en West samenwerken, is
men er in beide partijen van overtuigd, dat de standpunten verschillen; eensgezindheid
bestaat slechts ten aanzien van de doelstellingen, bijvoorbeeld: wereldvrede.
In groter verband, waar het gaat om de confrontatie van marxisme en christendom
zelf, vormt de verscheidenheid van standpunten eveneens het uitgangspunt en beide
partijen hebben intussen wel geleerd, dat het weinig zin heeft naar de conferentietafel
te gaan met het doel de andere partij volledig van het eigen standpunt te overtuigen.
Ook hier gaat de eensgezindheid slechts op voor het doel: een menswaardige
maatschappij op te bouwen. Niettemin is het van belang te onderzoeken wat voor
mening er in sommige marxistische kringen bestaat over deze of gene vorm van
christendom. In het verleden hebben christelijke theologen zich zeer vaak met
marxistische levensvormen bezig gehouden. Nu het ook andersom gebeurt is het de
moeite waard daar even bij stil te staan.
De Tjechische wijsgeer Milan Machovec, die reeds op vrij jeugdige leeftijd het
marxisme verkoos boven de katholieke kerk, heeft in het boek Marxismus und
dialektische Theologie zijn modern-atheïstische visie gegeven op een drietal
protestantse theologen: Barth, Bonhoeffer en Hromádka5. Machovec wilde met dit
boek op de eerste plaats zijn mede-marxisten enig licht verschaffen in de voor deze
groep duistere wereld van genoemde protestantse theologen. Hij beschrijft de
dialectische theologie en tracht, natuurlijk op de hem eigen ‘natuurlijke’ methode,
het ontstaan van deze theologie te verklaren. Helemaal onjuist is zijn verklaring niet,
wanneer hij stelt dat het christendom in het begin van deze eeuw wel gedwongen
werd zijn toevlucht tot een dergelijk systeem te nemen wanneer het niet wilde
capituleren voor de natuurwetenschappen. Voor een deel lijkt dat wel te kloppen.
Machovec, die reeds in eerdere publikaties de vraag behandelde of en op welke wijze
het christendom door een atheïstisch humanisme vervangen kan worden, tracht ook
in dit boek een weg te zoeken om het christendom op positieve wijze te overwinnen.
Hij wil het christendom volgens goed-Hegeliaanse traditie ‘aufheben’ met behulp
van een humanistisch marxisme. Het gaat hem er om, dat het ethische en
antropologische erfgoed van het christendom niet verloren gaat, maar bewaard en
gezuiverd wordt om als integrerend bestanddeel van het atheïsme te dienen. Dat
erfgoed moet natuurlijk wel op atheïstische wijze geïnterpreteerd worden. Hoezeer
Machovec' overwegingen stoelen op een alleszins aanvaardbaar mensbeeld blijkt
onder meer uit het volgende: ‘De marxist wijst principieel elke religiositeit af; maar

5

Milan Machovec, Marxismus und dialektische Theologie. EVZ-Verlag, Zürich, 1965. Voor
Nederland: Callenbach, Nijkerk.
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juist daarom kan hij achting hebben voor de vereerders van het Evangelie, inzoverre
zij onder Evangelie vooral de idealen van “het koninkrijk Gods op aarde”, van de
actieve naastenliefde, de broederlijke solidariteit en de hulp aan de lijdende mens
verstaan’. Machovec beschouwt het onderscheid tussen de boodschap van Christus
en religie als een reële distinctie en waar hij het christendom beaamt, gaat hem vooral
de behartiging van de humanistische idealen ter harte.
Een gelijksoortig standpunt neemt de Franse partij-ideoloog, professor Roger
Garaudy in. In zijn boekje Van banvloek naar gesprek6. zoekt hij bijvoorbeeld
aansluiting bij het denken van Teilhard de Chardin. Garaudy's commentaar op
Teilhards denken luidt: ‘Wanneer zoals hier het christendom uiteindelijk wordt gezien
als een “godsdienst die God wil dienen door te werken”, wanneer de wereld
geherwaardeerd wordt, is daarmee niet alleen op de vragen rond godsdienst en
wetenschap antwoord gegeven, maar ook op die rond christendom en maatschappij’.
Garaudy erkent, dat men ook in christelijk kader met succes naar het ‘eigenlijke’
kan zoeken. Datzelfde recht eist hij echter ook op voor zijn marxistische denken.
‘Wij zijn atheïsten, maar niet omdat wij aan onszelf genoeg hebben, niet omdat wij
het laten bij wat we zelf zijn en wat de aarde is, maar omdat wij, net zoals de
christenen, de ontoereikendheid ervaren van alles wat betrekkelijk is en gedeeltelijk,
al komen we vandaaruit niet terecht bij een aanwezigheid, de aanwezigheid van “het
ene noodzakelijke” die een antwoord zou zijn op wat ons beklemt en ongeduldig
maakt’. Garaudy stelt - en Machovec deed hetzelfde -, dat marxisten en christenen
op één punt beslist eensgezind kúnnen zijn: dienst aan de mensen, aan de wereld en
dit als uitdrukking van het verlangen om een humane wereld te scheppen. Ook
Garaudy denkt hier aan een interferentie: ‘Diezelfde zekerheid houdt ook in, dat het
dan tot ieder van ons zal doordringen, dat het prometheïsche humanisme van de
marxisten een verrijking zal zijn voor het humanisme van de christenen, zoals dat
ook omgekeerd het geval zal zijn, als het zover komt, dat christenen en marxisten
met elkaar in gesprek geraken, met elkaar gaan samenwerken, elkaar uit de tent gaan
lokken’.
Het streven van de linkse marxisten naar een humane dialoog is inmiddels
gehonoreerd; het gesprek is begonnen. In 1964 vond in Lyon een breed opgezette
discussie plaats tussen vertegenwoordigers van verschillende kerken en marxistische
denkers. De Paulusgesellschaft organiseerde in 1965 in Salzburg voor de eerste keer
een succesvolle ontmoeting tussen christenen en marxisten. Een voorbeeld van deze
dialoog vindt men in het boek Disputation zwischen Christen und Marxisten7, waarin
een zevental Duitse theologen en wijsgeren en zeven Tsjechoslowaakse marxistische
denkers met elkaar van gedachten wisselen. Het belangrijke van deze discussie is,
dat bij alle deelnemers slechts één

6
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Roger Garaudy, Van banvloek naar gesprek. Uitgave van de Stichting Werkgroep 2000, Paul
Brand, Hilversum/Antwerpen, 1966. Zie ook Garaudy's artikel in Streven, juni, 1967, pp.,
889-900, Teilhard en Marx.
Disputation zwischen Christen und Marxisten. Herausgegeben von Martin Stöhr. Chr. Kaiser
Verlag, München, 1966.
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vraag op de voorgrond staat: ‘Wat is de mens?’ En daaruit blijkt, dat de dialoog de
vraag of er een God bestaat of niet, reeds lang overstegen heeft. Terecht, want een
dergelijke probleemstelling maakt een discussie tussen marxisten en christenen
uitzichtloos. Er staat in dit boek ook een discussiebijdrage van de reeds genoemde
Milan Machovec. Hij tracht in zijn referaat een antwoord te geven op de vraag wat
de zin van het menselijk bestaan is. Bijna banaal klinkt zijn conclusie: ‘Het leven
krijgt zin in de alledaagsheid, in het werk, in de liefde, en in het samen-leven met de
medemensen; maar de eenling is dan in zijn tijdelijk wezen niet meer verloren, maar
hij leeft tegelijk met de geschiedenis en met het heelal in broederlijke eenheid, in de
smartelijke vreugde en fantastische realiteit van het mensenlot’.

Eindbalans
Er zouden natuurlijk nog tal van andere factoren genoemd moeten worden. De auteurs
die wij hierboven citeerden, vertegenwoordigen een heel bepaalde stroming in het
marxisme. De dogmatisten zijn nog steeds in de meerderheid. Bij het opmaken van
de balans zou men óók uitvoerig in kunnen gaan op de gebeurtenissen in China. Men
zou moeten wijzen op de onderdrukking van de vrije meningsuiting zoals in de
Sovjet-Unie gebeurt. Er zou gewezen moeten worden op de rebellerende schrijvers
in Tsjechoslowakije, op discriminatie ten aanzien van de joden in landen als Polen
en Hongarije. Dat zijn allemaal verschijnselen die een actuele realiteit vormen en
die dankzij of ondanks de vijftig jaar geleden begonnen Oktoberrevolutie nog dagelijks
optreden.
De ‘open’ marxisten erkennen soms, dat het systeem nog niet volmaakt gerealiseerd
is en zij geven een enkele keer toe, dat de volmaakte realisering van het systeem ook
wel nooit bereikt zal worden, zoals sommige democraten ook wel hun eigen systeem
het ‘minst schadelijk’ noemen, zonder dat zij de democratie verafgoden.
De eindbalans van de Oktoberrevolutie vertoont één post die doorslaggevend is:
de marxisten hebben vijftig jaar na Lenins revolutie leren begrijpen, dat zij niet in
conflict met de werkelijkheid van deze wereld kunnen blijven leven. Op het politieke
vlak betekent dat een streven naar ontspanning, waarbij de Sovjet-Unie met name
steeds meer wil bewijzen, dat ze een stabiele factor is. Voor de Oosteuropese landen
betekent het een streven naar de opbouw van een evenwichtig Europa. Het feit dat
verschillende Oosteuropese landen de verhouding met Bonn trachten op te helderen,
is hierbij van wezenlijk belang.
In economisch opzicht tracht men eveneens de conflicten met de werkelijkheid te
vermijden. Het dogma is verdrongen door economische motieven als rentabiliteit,
produktiviteit en winst. Men heeft begrepen, dat ook de economische Marx aanpassing
behoefde. Aan welvaart en welzijn wordt nu de meeste aandacht besteed en juist wat
betreft de verzorgende functies van de staat als volkshygiëne, onderwijs en
vrijetijdsbesteding hebben een aantal Oosteuropese landen menig Westers land
ingehaald en voorbijgestreefd, hetgeen een des te opmerkelijker prestatie is wanneer
men beseft hoe groot de achterstand wel was die moest worden ingelopen. In die
nieuwe maatschappij die de reële weg
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naar welvaart gevonden heeft, bestaat er toch nog een duidelijk verschil tussen ‘links’
en ‘rechts’. De conservatieven - die bijna vanzelfsprekend de macht in handen hebben
- geloven in een materieel en sociaal geordende mensheid, die geen ander doel kent
dan het in stand houden van dit eentonige niveau door het onderdrukken van emoties.
De huidige Sovjetrussische functionarissen, de technokraten, behoren tot degenen
die een dergelijke maatschappij als het hoogste doel beschouwen.
Daartegenover bestaat er een - uit de aard der zaak veel kleinere - groep
progressieven die onder ‘humaniteit’ veel meer verstaan en die het Marxistische
begrip ‘allseitige Entwicklung des Menschen’ voor alle levensniveaus willen
interpreteren, in eerste instantie voor het niveau van de geest. Hun inzichten vertonen
veel verwantschap met de ideeën van Teilhard de Chardin, op wie zij zich ook vaak
beroepen. En juist in deze humane sfeer voelen zij de noodzaak van contact met even
humane niet-marxisten. Dat is het belangrijkste onderscheid tussen het marxisme
van nu en het marxisme van de roerige dagen van 1917.
De dialoog was vijftig jaar geleden niet mogelijk. Nu is hij mogelijk geworden.
Na de - wellicht noodzakelijke - anti-humane methodes van de Oktoberrevolutie
heeft het verlangen naar humaniteit zich vanzelf opgedrongen. Pas nu is men dan
ook teruggekeerd tot de oorspronkelijke doelstellingen van Karl Marx, die inderdaad
de humanisering van de wereld voorop stelde.
Men kan het ook anders zeggen: het marxisme is ‘onderweg’. De fase van de
vernietiging, ingeluid met het uitbreken van de Oktoberrevolutie, is nu praktisch
afgesloten. De fase van de opbouw is op dit moment in volle gang. Wanneer men
blijft verder bouwen zoals men nu bouwt en het conservatisme steeds meer zal moeten
wijken voor de zich opdringende vooruitgang, dan zou er inderdaad op de duur een
maatschappij kunnen ontstaan waarin de idealen van humaniteit op aanvaardbare
wijze gerealiseerd zijn. Dat wil zeggen, dat de Oktoberrevolutie een zeer diepe
historische zin heeft gehad. Op dit moment kan de eindbalans echter nog slechts een
tussenbalans zijn. Er zijn alleen nog maar zekere trends te signaleren die
verwachtingen wekken. Hoe weinig dit ook moge schijnen, men bedenke dat van
die trends vijftig jaar geleden nog niets te bespeuren was.
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Het experiment van Jeroen Bosch
Aantekeningen bij de tentoonstelling in Den Bosch
T. van der Stap
In 1565, 50 jaar na de dood van Jeroen Bosch, stelt Don Felipe de Quevara in zijn
‘Comentarios de la Pintura’ vast, dat Bosch niets gemaakt heeft wat niet overeenstemt
met de natuur, behalve de duivelse monsters1. Nu is deze kunstlievende humanist
niet vrij te pleiten van een zekere vooringenomenheid, die hem deed besluiten dat
bepaalde werken op naam van de meester, bv. de Tafel met de hoofdzonden uit het
Escorial, niet van diens hand konden zijn, vermoedelijk omdat ze voor zijn gevoel
de grenzen van de ‘prudencia y decoro’ te buiten gingen. Maar in ieder geval ziet
hij in Bosch meer dan de schilder van ‘monsters en allerlei spookgestalten’, want hij
verwijt juist de imitatoren van Bosch dat ze menen, dat daarin alleen de navolging
van de meester bestaat2. Blijkbaar behaagde hem de wereld van Bosch, met duivels
en al, om de betekenisvolheid die de grilligheid binnen de perken hield3. Het was
een vreemde wereld, maar door één gedachte beerst. Een visioen, maar overtuigend
gebracht. Al is aan Don Felipe, als aan andere geleerde tijdgenoten, de betekenis van
veel onderdelen misschien ontgaan, hij wordt in Bosch' schilderijen getroffen door
een stuk harmonische orde die hem als humanistisch geleerde nog in vuur en vlam
zet. Tot op zekere hoogte delen in zijn ogen ook nog de monsters en duivels in die
harmonie, al is hij er zich van bewust dat hun gestalten toch weinig stroken met de
natuur. Maar hij meent te kunnen constateren dat Bosch zich in de uitbeelding daarvan
niet liet gaan. Hij bewondert de schilderijen omdat ze niet stotend zijn voor zijn
opvatting van de levensechte werkelijkheid, en hij neemt de monsters op de koop
toe, voorzover die daarin functioneren.
De tegenwoordige beschouwer van bv. het drieluik met de Verzoeking van Antonius
uit Lissabon (op de Bossche tentoonstelling in de vrijwel identieke copie uit Brussel
aanwezig) kan een heel eind meekomen met Don Felipe's overtuiging. Wat hem
natuurlijk toch het meest intrigeert, dat zijn al die gedrochtelijke, over de grond
krioelende en de lucht bevolkende wezens, onbestaanbaar en toch hevig aanwezig
en actief. Spookbeelden, meelopend in een

1
2

3

Cfr. Max. J. Friedlander, Die altniederländische Malerei V, 1934, p. 82.
‘Que en este solo consistia el imitacion del Bosco’. Geciteerd door J.K. Steppe in Bijdrage
tot de historische en ikonografische studie van zijn werk in de Bijdragen bij de
Bosch-tentoonstelling '67, p. 21.
De navolgers schilderen ‘sin discrecion y juicio ninguno’. Steppe, t.a.p. p. 21.
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grote visionaire stoet, maar ieder op zich duidelijk omgrensd, met eigen omtrek en
volume gesitueerd in een zeer bepaalde plek in het landschap. De meeste van hun
onderdelen, hoe vreemdsoortig ook in onderling verband gebracht, zijn herkenbaar
en in de alledaagse werkelijkheid terug te vinden: een trechter, vlindervleugels, een
rattekop, een kruik. Soms tot in het groteske vergroot, blijven het toch duidelijk
herkenbare zaken. Wanneer er in een mensengestalte iets wezenlijks ontbreekt (romp
en armen bv. bij het veel voorkomend hoofd op beentjes), dan wekt het resultaat toch
de indruk van een overweldigende realiteit, die het mogelijk maakt ons voor te stellen
dat deze wanstaltige wezens in staat zijn te lopen, te eten en te drinken, niet in het
minst omdat we ze dat in grote lakoniekheid, en soms met een tikje melancholie, op
het schilderij ook werkelijk zien doen. Het belachelijk en zinloos gesjor en gezwoeg
van al die monsterachtige wezentjes komt ons wel onbegrijpelijk voor, maar wordt
nergens ongeloofwaardig. Ieder in zijn eigen eenzaamheid gevangen gedrocht wijdt
zich aan een voor ons gevoel onduidelijke en nutteloze taak, maar met een heilige
toewijding die ons er wel voor doet wachten te menen dat er totaal geen bedoeling
achter zit. Vissen torsen allerlei scheepstuig en weer andere levende gestalten, een
buik met oren op halve beentjes wordt doorstoken met een mes, in een visachtig
vaartuig zit achter een soort traliewerk een mannenkop, die blijkbaar een lied zingt
of een tekst leest van een papier vóór hem. Allen dragen hun situatie voor met een
bloedige ernst of vanzelfsprekende gelatenheid, die ons verhindert op de gedachte
te komen wanneer vissen, buik en mannetje zich nu eindelijk eens bevrijden uit hun
onhoudbare toestand. Wij accepteren het meest onbestaanbare, omdat het ons
gepresenteerd wordt als een tastbare, vleselijke en concrete realiteit. De substantie
van al die fata morgana's is dezelfde als die waaruit ook onze werkelijkheid bestaat.
Ze zijn in het schilderij precies even echt als Antonius, zijn vrienden of het landschap
waarin zij een plaats hebben. Alleen door ons inzicht worden ze visioen. Omdat wij
bij onszelf vaststellen, dat zoiets niet bestaan kan, wordt hun het echte leven ontzegd.
Alles in het schilderij is er op uit, ons te laten zien dat het onbestaanbare bestaanbaar
is. Het is alleen ons begrip van realiteit, dat ons verhindert te geloven dat wij die
monsters straks op straat tegen komen.
De grenzen tussen ‘Jenseits’ en ‘Diesseits’ zijn in Bosch' schilderijen vervaagd.
Friedländer merkte reeds op, dat Bosch zich de wereld van de onzichtbare dingen
niet anders kon voorstellen dan vanuit zijn vertrouwdheid met de wereld der
zintuigen4. Zonder twijfel staat hij daarin niet alleen, maar sluit hij aan bij een lange
traditie waarin duivels en monsterdieren vanzelfsprekend materiële gestalte aannamen.
Toch is er een verschil. Een verschil in intensiteit. Wie de Bekoring van Antonius
uit Lissabon langdurig beziet, kan het onmogelijk ontgaan, dat het schilderij in de
eerste plaats geschilderd is uit iets als een zucht tot experiment. Bosch probeert
hoever hij gaan kan in het geloofwaardig oproepen van een onbestaanbare bizarre
wereld. De geschiedenis van de verzoeking schijnt slechts aanleiding om de grenzen
van het verbeeldbare te testen.

4

Friedländer, t.a.p., p. 113.
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De spoken en gedrochten rondom de heilige laten zich nauwelijks, of slechts zijdelings
met hem in. Antonius schijnt ook niet bijzonder onder de indruk van hen. Zij spelen
hun eigen, duistere spel, ze bestaan omwille van zichzelf, en nemen dan ook bezit
van het gehele stuk wereld dat het schilderij omgrenst. Ze bezetten de voorgrond
evengoed als het landschap in de verte en de lucht. Ze zijn op zich belangrijk, en
vullen de eigenlijke inhoud van het schilderij zo overheersend, dat ook de natuur en
het landschap waarin ze verschijnen door hun aanwezigheid is aangetast. Ook daar
waar in de verte een herkenbaar stuk landschap aan de beschouwer een ogenblik rust
biedt, ontdekken wij met schrik, dat het vredige bouwwerk bekroond wordt met een
spookachtige koepel, en dat het dak van een landelijke boerenhut gevormd wordt
door de rug van een reus. Alles is aangetast, alles verandert in alles. Niet alleen is
een vis een zeilschip, maar elders hobbelt hij ook over het droge, een andere vis
verslindend, of zweeft als een vreemd luchtschip langs de hemel. Er zijn geen
natuurwetten meer, men kan nergens meer staat op maken. Alle zekerheid is zoek.
Bestaat zelfs die Antonius wel echt, of is hij deel van het visioen?
In de Bekoring van Antonius uit Lissabon vormen bepaalde stukken van het landschap
in de verte een rustpunt. Men herkent tot zijn geruststelling een gewone baai door
rotsen omgeven, een stadje met gewone kerktorens en vriendelijke huizen. Op veel
schilderijen van Bosch zijn die landschappen, vaak met een rivier en brede horizon,
het vertrouwenwekkende, in de verte wenkende verschiet waartegen de absurde
tonelen op de voorgrond zich afspelen5. Zo onmogelijk als Bosch' bij elkaar gedachte
monsters zijn6, zo waarachtig zijn zijn landschappen in hun eenheid van plan en
coloriet, sober en in grote trekken geschilderd. Hier betrappen we een andere Bosch,
de man die door zijn scherpzinnige waarneming van natuur en mens richtinggevend
zou blijken voor de schilderkunst van de toekomst. Pieter Breughel de Oude, en de
landschaps- en genreschilders van de 16e en 17e eeuw nemen dit van Bosch over.
Hij staat op de drempel van die unieke periode, aangekondigd in de portretten van
Jan van Eyck en in iets als de herders van Van der Goes' Portinari-altaar, het tijdvak
waarin de schilderkunst met een zeldzame intensiteit een onvoorstelbare vitaliteit
zou gaan putten uit niets anders dan de realistische waarneming. De angstig
individualistische, maar niet karikaturale kop van de zg. Landloper uit het
Boymans-museum, en de monochrome weidsheid van het landschap achter de
Christoforus, eveneens uit Rotterdam, zijn richtingwijzers voor dezelfde lust tot
onverzadigbaar kijken, die straks Jan Steen en Jan van Goyen zal bezielen.
De Christoforus dateert uit Bosch' middenperiode, de Landloper is een later

5

6

Dat Bosch' taferelen vaak moeten worden opgevat als toneelmatige voorstellingen bewijzen
zijn voorliefde voor een theater-achtige opstelling in de Ecce Homo's van Philadelphia en
Frankfurt, en zijn neiging om een stoet op de voorgrond van links naar rechts te laten bewegen,
en nooit in de verte te laten verdwijnen, zoals in de Kruisdraging uit Wenen.
Friedländer merkt uiterst scherpzinnig op: ‘Bosch verbildlicht nicht seine geistreichen Einfälle,
sondern verbildlicht geistreich seine Einfälle’, t.a.p., p. 114.
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werk. Een van de vroege werken is de Kruisdraging uit Wenen, waarop de goede
moordenaar knielend zijn laatste biecht spreekt voor een domme blozende monnik.
Tegenover het fleurige gezicht van de monnik is dat van de moordenaar bleek van
doodsangst. Heel zijn houding is één stotterende poging om het laatste gezegd te
krijgen, de wanhoop om in godsnaam begrip voor zijn berouw staat levensgroot in
zijn wijde ogen. Bosch heeft deze man gezièn, zoals hij de landloper zag en het
landschap waarin hij dwaalde. Vanaf het begin ging zijn gretige interesse uit naar
wat hij waarnam in zijn omgeving, op straat, op de markt, en als hij de stadspoort
uitliep en het land voor zich open zag. - Met dezelfde zucht naar waarachtigheid
heeft hij de inwendige wereld van spoken en hallucinaties verbeeld. Hij nam het hele
erfgoed van de Middeleeuwen in zich op, verloochende er niets van, maar verrijkte
het ook niet. Steeds duidelijker wordt het de laatste tijd, dat Bosch de stof voor zijn
monsters en duivels aantrof in de volksboeken, in de astrologische bespiegelingen
over de zogenaamde planetenzonen, in de marge van getijdenboeken, in de
moraal-traktaatjes en zegswijzen van zijn tijd. Bosch verzamelde, maar voegde niets
toe. Zoon van zijn tijd, maar met een vermoeden van een andere toekomst, poogde
hij de vertrouwde, ingelijfde wereld van demonen te toetsen aan dezelfde realiteitszin
waarmee mens en landschap ontdekt begonnen te worden. In Bosch stoten op elkaar
twee werelden, die niet meer te verzoenen zijn binnen een nieuwe zienswijze. Tot
het uiterste toe trachtte hij de onwaarneembare nog eenmaal te dwingen binnen
dezelfde wetten waarlangs de aarde van de zintuigen en de menselijke persoon daarin
begon vrij te komen. Vandaar de bedrieglijke waarachtigheid van ieder detail waaruit
de monsters bij Bosch bestaan. Vandaar vaak de totale overheersing van het groteske
over het hele schilderij, die aan de wereld van de droom een schijn van stoffelijke
realiteit geeft. Vandaar misschien het unieke verschijnsel Jeroen Bosch, de man uit
wiens werk wij het breukpunt aflezen van twee manieren van zien die op elkaar
botsen: het vernieuwde zicht op de werkelijkheid maakte het vanzelfsprekend daarin
verbeeld-zijn van een buiten-natuur voorgoed onmogelijk.
Nog eenmaal groeit de Middeleeuwse visie tot een apotheose. Hoezeer ook van
binnen uit aangetast door scepticisme en literatuur, verzandt de droomwereld van
Jeroen Bosch nooit tot een ondoorleefd maniërisme. Dat gebeurt pas bij de navolgers,
die Don Felipe de Quevara terecht overdrijving verwijt. Maar in dezelfde schilderijen
waarin de illusie alles beheerst, tekent zich de horizon af van een tijd die zich om
droom noch duivel meer bekommert. Na Jeroen Bosch klaart de lucht op. We zullen
eeuwen moeten wachten voor zich weer de eerste vis in de hemel aftekent. En dan
in een tijd, die misschien veel van zichzelf in Jeroen Bosch herkent.
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Jerzy Grotowski
De Poolse demoon van het moderne theater
Jo van Osselt
Het Laboratorium-Theater werd in 1959 door Jerzy Grotowski en Ludwik Flaszen
opgericht te Opole, een kleine industriestad in het zuidwesten van Polen. Sedert
januari 1965 is het definitief in Wroclaw gevestigd, waar het werkt onder de benaming
‘Instituut voor onderzoekingen inzake acteerkunst’. Deze benaming wijst er duidelijk
op dat het Laboratorium-Theater geen bedrijf is dat functioneert zoals wij dat van
een theater verwachten, maar een instituut waar de toneelkunst, en meer specifiek
de acteerkunst, methodisch onderzocht en ontwikkeld wordt.
Grotowski: Mij inspirerend op de werkwijze van het instituut Niels Bohr, riep ik
het Laboratorium-Theater in het leven. Weliswaar is de toneelkunst niet helemaal
een wetenschappelijk onderwerp, en zeker niet het spel van de acteur, aspect waarvoor
ik mij buitenmate interesseer. Nochtans kan de toneelkunst, en vooral de acteerkunst,
zich onmogelijk uitsluitend baseren op de inspiratie of op moeilijk te voorziene
factoren zoals ‘explosie van een talent’, de ‘verbazingwekkende ontwikkeling der
creatieve mogelijkheden’ enz. Neen, om de eenvoudige reden dat de acteur, in
tegenstelling met de andere kunstbeoefenaars, op bevel, op een welbepaald ogenblik
zijn creatie moet kunnen ‘te voorschijn toveren’. De toneelacteur kan onmogelijk
blijven wachten op ‘de ontplooiing van zijn talent’ of, zoals men dat pleegt te noemen,
op ‘het ogenblik van zijn inspiratie’.
Hoe verkrijgt men dan, op het gewenste ogenblik, de gewenste creatieve uiting?
Men moet de acteur ertoe veroordelen een methode te beheersen, zoniet geen
creativiteit!
De voorstellingen die door het Labotheater gespeeld worden, moeten meer als
werkopvoeringen beschouwd worden waaraan de methodische onderzoekingen getest
worden. Deze werkwijze noemt men in theatermilieus de ‘Grotowski-methode’.
Buiten de methodische onderzoekingen en de voorstellingen bestemd voor het
publiek, worden in het Labotheater eveneens acteurs, regisseurs, scenografen,
dramaturgen.... enz. opgeleid. Grotowski regeert over een vaste kern medewerkers,
die tegelijkertijd als instructeurs werkzaam zijn. Ook een aantal stagiaires, waaronder
jongeren uit de gehele wereld, maken deel uit van het ensem-
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ble. De medewerking van specialisten inzake psychologie, fonologie enz. wordt
eveneens ingeroepen.
Het repertoire van het Laboratorium-Theater volgt een consequent-doordachte
richtlijn. De geselecteerde werken baseren zich op teksten uit de wereldliteratuur en
van Poolse klassieken waarvan het thema de mythe in het collectieve bewustzijn
behandelt. Duidelijkheidshalve een chronologische blik op het Grotowski-repertoire:
Caïn, naar Byron; Siakuntala, naar Kalidassa; Kordian, naar Slowacki; Akropolis,
naar Wyspianski; Hamlet, naar Shakespeare; Dr. Faustus, naar Marlowe; De
standvastige Prins, naar Calderon.
De nieuwste Grotowski-produktie (pardon, realisatie) die waarschijnlijk nog dit
najaar in Wroclaw zal starten, wordt een schouwspel op teksten van het Evangelie,
de Mythe van Christus en Maria, waarop ik straks terugkom.

Grotowski over zijn methode
Onze methode wil de acteur geen stelletje knepen bijbrengen; wij helpen hem helemaal
niet een arsenaal van middeltjes aan te leggen. De innerlijke rijping van de acteur
kan alleen groeien uit een totale inspanning, een absolute zelfverloochening en een
zich volledig openstellen, dit alles zonder enig spoor van zelfingenomenheid.
Vooraleer hierover verder uit te weiden, wou ik graag wijzen op de actuele vorm
van toneelkunst in West-Europa en elders: de conventionele theaterkunst,
waartegenover Grotowski terecht - heftig - reageert.
1. Voor professoren en theoretici is het theater een ideaal oord om door een vakman
een geschreven tekst te laten debiteren, dit gepaard gaande met een reeks gebaren
en situaties die de verstaanbaarheid van de tekst moeten vergroten en de rigiditeit
van de tekst versoepelen. Zo gezien wordt de toneelkunst de werkslaaf van de
dramatische literatuur. Het intellectuele theater is niet meer dan een variante op
deze conceptie. Haar aanhangers gebruiken (misbruiken) haar als een polemische
tribune; hier eveneens is de tekst het meest belangrijke element, en het toneel
dient enkel om intellectuele vorderingen op de voorgrond te schuiven, om strijd
en confrontatie te organiseren.
2. Voor de doorsnee-toeschouwer is het theater in de eerste plaats een
ontspanningsgelegenheid. De tekst is voor hem van weinig of geen belang; wat
hem interesseert, is de ‘gag’, de ‘Situationskomik’. Zijn belangstelling gaat
grotendeels naar de acteur, die hij beschouwt als ‘chose attractive’, ‘sujet
d'attraction’. Een behoorlijk ontklede jonge dame op de scène betekent voor de
gecravatteerde familievader een attractie op zichzelf, die hij dan in ‘culturele’
bewoordingen naar waarde schat, maar die in feite aan natuurlijke frustraties
beantwoordt.
Indien de toeschouwer zich uitsluitend wil ‘relaxeren’ - wat in onze jachtige
tijden meer en meer het geval is - verdwijnen de literaire waarden van de tekst
radicaal in de sterfput, humor en lachwekkende situaties treden steeds sterker
op de voorgrond. De toeschouwer die zijn culturele vorming op prijs stelt, wil
af en toe een klassiek drama gaan ‘genieten’. Op voorwaarde dat er

Streven. Jaargang 21

134
een goeie dosis melo voorhanden is. Enerzijds moet men zijn gehechtheid aan
de ‘society’ tonen, waarvoor wereldliteratuur - hier wereldtoneel - goede
waarborgen biedt; anderzijds moet men uiting kunnen geven aan een bepaald
aantal emoties die een zeker ‘self-contentment’ leveren. Voor die toeschouwer
komt het er op aan, zich nobel en edel te voelen, daarom betuigt hij zijn
medelijden met de ongelukkige Antigone en verafschuwt hij de onmenselijke
Kreoon. De didactische waarde van dat soort emotie is niet erg zuiver. Het
publiek, merendeels Kreoons, zet zich schrap achter Antigone, wat hen niet
belet, eens terug in het dagelijkse leven, weer snel Kreoons te worden.... Maar
men heeft de tevredenheid en het genot gesmaakt, zich op een hoog moreel
niveau te hebben gedragen.
3. Voor de doorsnee-acteur is het toneel vooral ‘himself’, privaat organisme. Deze
houding leidt tot een ijdelheid van laag allooi, waarbij de acteur zich tevreden
stelt alledaagse handelingen uit te voeren, zoals gaan zitten, opstaan, op en neer
lopen, een sigaret aansteken, een glas whisky leegdrinken.... Dat is voldoende,
vermits acteur X Het Theater is. Indien er bij X dan nog een zekere charme
voorhanden is, waarvoor het publiek ontvankelijk is, wordt succes voor deze
acteur de bevestiging van zijn groot talent.
4. Voor de decorateur is het toneel in de eerste plaats een plastische kunst, wat tot
gevolg heeft dat de overgrote meerderheid der scenografen zich aan de zijde
scharen van Dame literair toneel.
5. De regisseurs zijn meestal toneelwerklui die tot dit beroep zijn gekomen na
elders gefaald te hebben. Hij die er eens van gedroomd heeft een groot oeuvre
bijeen te schrijven, promoveert zich zonder moeite tot regisseur. Acteurs die
faalden, acteurs die 30 jaar lang jeune premier-rollen speelden, stappen allicht
over in het regisseurs-schuitje. Toneelcritici die te lange jaren over toneelkunst
enkel geschreven hebben, willen hun minderwaardigheidscomplex kwijt en
gaan tot ‘daden’ over. Het wetenschappelijk onderzoekingswerk beu, achten
sommige literatuurleraren zich snugger genoeg om het regiestokje in handen te
nemen....
De meeste regisseurs streven het doel na, autonome kunstenaars te zijn: zij verklaren
zich voorstanders van een toneelkunst los van alle literatuur. Uiterst zeldzaam zijn
echter diegenen die zich in staat tonen zulk een doel te verwezenlijken. De overgrote
meerderheid blijft stagneren bij Wagner, die het theater definieerde als ‘synthese
aller kunsten’: een formule van ontzettend grote bruikbaarheid! Deze formule laat
hen toe, de scenografie ten volle uit te buiten, vermits haar plastische elementen deel
uitmaken van de opvoering. De muziekkunst moet er eveneens aan geloven. Voeg
daarbij - bij deze hutspot - de naam van een illuster auteur (en vogue of in memoriam),
enkele succesvolle acteurs, een paar knappe actrices, en klaar is kees, tot grote
voldoening van Jan Publiek.
Om radicaal met deze wansmakelijke vorm van toneelkunstbedrijf te breken, is
Grotowski naar een nieuwe methode gaan zoeken. Hij vroeg zich af: ‘Wat kan er
af?’, en niet ‘Wat kan er nog bij?’
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Kan toneel leven zonder decor, zonder kostuums? Ja.
Kan toneel leven zonder lichteffecten? Ja.
Zonder tekst? Ja. De geschiedenis van het toneel geeft een duidelijk positief
antwoord op deze ogenschijnlijk verbijsterende vraag, dus Ja.
Kan toneel leven zonder acteurs? Nee. Zelfs in het marionettentheater
verpersoonlijkt de pop een levende speler.
Kan toneel leven zonder toeschouwers? Nee. Minstens één toeschouwer moet er
zijn om toneel leefbaar te maken.
Besluit: er blijft over: acteurs en toeschouwers.
Wat is dus toneel? Datgene wat gebeurt tussen acteurs en toeschouwers. Al het
overige is toegift. Ballast.
Het Laboratorium-Theater van Grotowski speelt arm toneel, waarbij alleen de
acteur en de toeschouwer bewaard blijven. Alle overige elementen, de plastische bv.,
worden opgebouwd door middel van de lichamen van de acteurs, de akoestische
effecten door de stem van de acteurs,.... enz. De acteur is een mens die vrijuit met
zijn lichaam werkt. Indien echter dit lichaam zich tevreden stelt met te tonen wat het
is, hoe het gebouwd is - hetgeen in het bereik ligt van om het even wie - indien dit
lichaam geen gehoorzaam voorwerp wordt om een waarachtige geestesactie uit te
voeren, te voltooien, indien het dient tot geldexploitering (wat bij het publiek succes
wordt), in dát geval staat de kunst van het toneelspel vervaarlijk dicht bij de prostitutie.
Wat opvalt bij ons, in onze huidige theaterconstellatie, is de handel die men drijft
met acteursorganismen die uitgebuit worden door theaterdirecteuren, televisiebonzen,
regisseurs.... enz., wat als resultaat een atmosfeer van intriges, kuiperijen,
‘Bettgeschichten’ en jaloezieën oplevert. Wat daarbij met de kwaliteit van de prestaties
geschiedt, laat ik liever buiten beschouwing....
Indien de acteur echter zijn lichaam uitschakelt, verbrandt, het van alle weerstand
bevrijdt, in plaats van het te onderwerpen aan een commercieel exhibitionisme, dan
benadert deze acteur een vorm van heiligheid. Zo krijgen we:
a. de heilige acteur
b. de hoer-acteur.
Het verschil tussen beiden kan men illustreren met datgene wat een prostituee verkoopt
aan haar clientèle, en de overgave, de totale offerande van de liefhebbende vrouw.
De acteur die zich volledig geeft in een actie van autopenetratie moet over de
mogelijkheid beschikken, uiting te geven aan psychische impulsen van uiterst subtiele
aard, en dit op een wijze, alsof deze impulsen nauwelijks de tijd hadden te ontstaan;
hij moet in de realiteit geluiden, gebaren, bewegingen, pulsaties overplanten die,
diep in ons onderbewustzijn, aarzelen tussen droom en werkelijkheid.
Zo bijvoorbeeld het probleem van het geluid: de plasticiteit van het stemapparaat
moet bij de acteur oneindig meer ontwikkeld zijn dan de stem van de gewone man
van de straat. Bovendien moet de acteur in staat zijn iedere sonoriteitsreflex zodanig
snel uit te buiten, dat de geest, die haar het spontane zou ontnemen, de tijd niet heeft
om zich aan te sluiten. Ook moet de acteur alle
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problemen van zijn organisme weten te ontcijferen, in staat zijn alle mogelijkheden
waarover hij beschikt, te gebruiken. Hij moet weten dat wanneer hij lucht in een
bepaalde richting stuwt, ergens in zijn lichaam een zekere sonoriteit bereikt wordt
die hij moet verkrijgen om aan een bepaalde psychische impuls uiting te geven.
Een doorsnee-acteur kent enkel de ‘masker-dictie’, die hem, dank zij de
schedel-resonateur, een nobeler stemvolume geeft. Een volume dat de delicate oortjes
van zijn publiek aangenaam streelt. Soms weet men ook de borst-resonateur te
gebruiken - vooral dan bij de zangers. Maar een acteur die alle mogelijkheden van
zijn lichaam onderzoekt en gebruikt, weet dat het aantal voorhanden resonateurs
grenzenloos is. Hij gebruikt eveneens de resonateurs van het schedeldak, van het
achterhoofd, van de neus, de tanden, de keel, de buik, de rug.... enz. Hij ondervindt
terstond dat de uitspraaktechniek die hem in een of ander Conservatorium of Studio
aangeleerd werd, meestal een obstructie van de larynx met zich meebrengt. Hij zal
dan ijveren om naar willekeur zijn larynx te openen of te sluiten. Indien hij er niet
in slaagt deze problemen qp te lossen, mislukt zijn autopenetratieproces. En wordt
hij wellicht een succesvol acteur X.
En bovendien is het niet voldoende meester te zijn over al zijn organische
mogelijkheden; de acteur moet leren dit alles onbewust in werking te stellen, dáár
waar het toneelgebeuren en de innerlijke impuls het eisen. Deze bevrijding van alle
weerstand impliceert een nieuwe serie oefeningen en zelfontledingen. Grotowski:
Passieve beschikbaarheid om een actieve rol te vervullen. - Auto-penetratie die niet
gepaard gaat met discipline wordt geen bevrijding, maar ontaardt tot een vorm van
biologische chaos.
Grotowski bekommert zich geenszins om de toeschouwer die naar toneel komt
kijken om zijn culturele en sociale behoeften te voeden, evenmin om diegenen die
zich na zware arbeidstaak komen ontspannen. Grotowski richt zich uitsluitend tot
de toeschouwer die behoefte heeft aan spiritueel contact en die zichzelf zoekt te
analyseren door middel van de toneelvoorstelling. Wat niet betekent dat Grotowski's
theater zich uitsluitend tot een maatschappelijke elite zou richten; de elite die hij
beoogt wordt niet bepaald door een sociale positie of door fortuin, evenmin door
belezenheid ofte ‘intelligentsia’. De eenvoudige arbeider kan uitstekend het proces
van ‘self-research’ beleven, terwijl een universiteitsprofessor reeds afgestorven kan
zijn, definitief ingemuurd in de afgrijselijke rigiditeit der lijken.
Ondanks alle technische snufjes is er één element dat noch film noch televisie het
toneel kan ontfutselen: de onmiddellijke nabijheid van levende organismen. Dit
levend contact verleent aan iedere provocatie van de acteur, aan iedere magische
actie iets groots, iets buitengewoons, bijna extatisch. Daarom verbant Grotowski
iedere grens, iedere afstand tussen toeschouwer en acteur: weg met de scène! De
toeschouwer moet over zich de adem van de acteur voelen waaien, zijn zweet moet
hij snuiven. Oog in oog, vuist tegen vuist.
Ik ben ervan overtuigd dat ik de plicht heb, bij de instudering van een voorstelling
of van een bepaalde rol, al mijn aandacht te besteden aan die elemen-
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ten die ons het meest kunnen kwetsen, die ons het pijnlijkst vernederen, en die ons
terzelfdertijd een totaal gevoel van zuiverende waarheid schenken, om ons uiteindelijk
tot vrede te leiden. Als ik op deze ingeslagen weg blijf volharden, bereik ik zonder
twijfel de volmaakte collectieve toneelvoorstelling.

Het Evangelie
Met Pasen 1967, gebruik makend van een onderbreking in mijn regie-arbeid van
Voorlopig Vonnis (J. Van Hoeck) te Wenen, reed ik over afschuwelijk slechte wegen
door Tsjechoslowakije en Polen naar Wroclaw. Het Evangelie werd er intensief
ingestudeerd. Vooraleer over te gaan tot mijn relaas (eerder een poging tot relaas),
laat ik nog even Grotowski persoonlijk aan het woord: Wanneer ik het over archetypen
heb, denk ik aan de elementaire en in elkaar gewortelde begrippen waarop zelfs de
meest rationele analyse machteloos afketst, zoals religieuze mythen (Christus en
Maria), biologische mythen, zoals alles zijn ontstaan vindt in de collectiviteit,
liefdessymboliek, geboorte en dood, meer algemeen Eros en Thanathos.
Wroclaw, woensdag 29 maart, 9.45 uur: Op uitnodiging van J. Grotowski bied ik
me aan om een repetitie van Het Evangelie mee te leven. De zaal van het
Laboratorium-Theater is niet groot: vier zwarte wanden, een hel-wit plafond. Een
speelruimte in het midden (6 × 12 m), afgebakend door louter schotten van ongeveer
1,80 m hoog. Achter de schotten één rij banken voor de 20 à 30 toeschouwers, die
er enkel met de hoofden bovenuit kunnen kijken. Een soort arena.
Grotowski: Van daaruit, uit de hoogte, observeren zij de acteurs, in een vervormend
perspectief, zoals de wilde beesten in een dierentuin. Zij worden corridapubliek of
studenten die een heelkundige interventie bestuderen; onwelvoeglijke, indiscrete
‘voyeurs’ die een ongezond luchtje over de actie verspreiden en haar zodoende
veranderen in een infractie, in een troebele zonde.
09.50 uur: De spelers - drie meisjes, tien jongens, alle van harmonieuze
lichaamsbouw, jong, gespierd - maken de speelruimte klaar voor de repetitie; zonder
een woord, in een eerbiedige stilte. Ze zijn gekleed in lompen, half naakt, zoals men
zich arme Poolse boerenlui voorstelt: een Pools Evangelie? Ieder draagt een
notitieboekje en potlood bij zich, om de opmerkingen tijdens het verloop van de
repetitie te noteren. (Vergeten we niet dat we ons in een Laboratorium voor
acteerkunst bevinden).
Eén enkele projector, van minstens 2500 Watt, staat op de bodem, naar het plafond
gericht. Het witte vlak weerkaatst indirect het helle licht over de speelruimte en in
de zaal.
We verzaken aan alle lichteffecten. Dat leerde ons dat een bewegingloze lichtbron
de acteur ontzettend grote mogelijkheden biedt; hij kan bijvoorbeeld het licht- en
schaduwspel efficiënt uitbuiten. Eigenaardig genoeg begint ook de toeschouwer,
zodra hij zich in een verlichte zone bevindt, deel uit te maken
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van de voorstelling. Eveneens kan de acteur, dank zij zijn techniek van het
‘onderbewustzijn uitbuiten’, de bron worden van een spirituele uitstraling, zoals de
personages op de doeken van El Greco.
09.55 uur: Ryszard Cieslak, een der voornaamste elementen van Grotowski's
ensemble, tevens yoga- en katakali-instructeur, wandelt de speelruimte op. Een witte
lendendoek (wit - zuiverheid) is zijn enige bekleding; maar welk een prachtig gevormd
lichaam! Bij iedere beweging verschijnen de spieren, en nochtans is Cieslak alles
behalve wat men een bodybuildingman zou noemen. Reeds is hij ‘The Constant
Prince’, weldra wordt hij Christus.
We verzaakten aan iedere verkleding, aan de opgezette neuzen, opgevulde buiken,
aan alles wat de conventionele scène-opkomst van de acteur voorbereidt. Het enige
wat theatraal is, ontzettend, magisch-boeiend, is de mogelijkheid van de acteur zich
te metamorfoseren, en dit voor de ogen van de toeschouwers; zich om te toveren in
de verschillende typen en karakters, dank zij zijn techniek. Schminkmaskers en
soortgelijke trucjes zijn lapmiddelen en laten de toeschouwer volledig koud.
10 uur: Alles is klaar, de acteurs hebben zich in afwachtende houding langs de houten
‘muren’ neergezet. De stilte wordt tastbaar....
Grotowski verschijnt, een aktentas onder de arm, donker pak, wit hemd, donkere
bril. Een gereserveerde groet in het voorbijgaan. Hij neemt plaats achter een kleine
tafel, in een hoek, spreidt zijn papieren voor zich uit. Kijkt op. Klaar? De lichamen
zetten zich in beweging....
Het Evangelie, naar Jerzy Grotowski, de Poolse demoon van het moderne toneel. Ik
word ondergedompeld in een wereld van mysterie, occultisme, duivelse ritmen,
demonie; een wereld behekst met ontzettend beweeglijke lichamen, met scheurende
kreten, lamentaties, met wreedheid en heiligschennend erotisme. Een wereld die
wonderlijk sterk gelijkt op de Hellefeesten van een Ghelderode. Hieronymus Bosch
in Polen.
Een godsdienstige gemeenschap, ergens in het Poolse achterland, enkele eeuwen
terug. Een hogepriester leest voor uit het Evangelie. De getrouwen knielen rond een
lage tafel, samengesteld uit zes tegen elkaar geschoven houten banken. Het laatste
Avondmaal. De priester deelt brood uit. Reeds manifesteert één der volgelingen zich
als een gluiperd: heimelijk eigent hij zich twee stukken brood toe. De hogepriester
wil het leven van Christus reëel laten uitbeelden door zijn volgelingen. Een spel zal
indrukwekkender werken dan een lezing. En plotseling een gevecht op leven en dood
tussen twee vrouwen: zij die het haalt, zal Maria mogen uitbeelden. Ontzettend, dat
gevecht! Iedere fractie der bewegingen is ingestudeerd, beheerst door alle spieren.
De overigen kijken toe, sommigen moedigen de twee vrouwen aan met kreten
(ritmiek) en aanrakingen. Eén der meisjes blijft voor dood liggen. Gezang. Hilariteit.
Eén enkele persoon (Cieslak) knielt ontzet neer naast het levenloze lichaam. Zoveel
schoonheid dood, voor altijd? Het gezang verstomt. Iedereen kijkt naar het
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roerloze tweetal. Cieslak streelt het dode meisje, vol medelijden; hij strekt zich
liefdevol over haar uit, om haar door zijn warmte weer tot leven te wekken. En kijk,
het meisje beweegt, leeft, staat op! Een overdonderend getier wordt terstond in de
kiem gesmoord door de hogepriester. De rollen moeten verder verdeeld worden.
Judas is vlug gevonden. Het dode meisje zal Maria-Magdalena zijn. Wie zal Christus
spelen? Iedereen is kandidaat. Een selectie is noodzakelijk. Een voor een trachten
de kandidaten hun selectie af te dwingen. Iedere poging is zo stuntelig, dat de
kandidaat onder collectief hoongelach beschaamd afdruipt. Cieslak moet nu proberen
Christus te zijn. En, zonder aanspraak te maken op de rol, imponeert hij van de eerste
beweging af. Iedereen is stil geworden: deze man is Christus! Cieslak straalt
goddelijkheid uit. Zonder het te willen, vol naïviteit, imponerend in zijn eenvoud.
(Ik eveneens zie in hem Christus, de God; de stilte is nu beklemmend geworden, de
leerlingen die naast mij eveneens toekijken zijn er even erg aan toe. Er is een God
in ons midden!).
De priester geeft zijn instructies: ‘De wonderbare visvangst’. En opeens is de lage
bankentafel een visserssloep geworden. De zee is woelig, de storm huilt. Christus
staat rechtop in het wankele schuitje, zijn volgelingen kermen in paniek aan zijn
voeten. De golven worden onstuimiger, de wind woester. (Alle acteurs nemen deel
aan het spel - sommigen zijn de golven, anderen de apostelen). Christus strekt zijn
armen uit: de storm bedaart, de vissers halen hun netten op, zwaar beladen. Aus.
‘De verdrijving der kooplui uit de tempel’. Cieslak wordt woest bij al dat kabaal
dat zijn makkers maken: hij wil hen het zwijgen opleggen, maar wordt afgeranseld.
De hogepriester kijkt grijnslachend toe. Judas, de gluiperd, slaat het zwaarst toe op
de niet-begrijpende Cieslak. Tot het hem te bar wordt: schuimbekkend van woede
slaat hij nu toe. (Wat een mooie, wondermooie fysieke bewegingsrijkdom!). Breekt
uit de overrompeling los. Allen slaan op de vlucht. Cieslak, bezweet, buiten adem,
ziet verbaasd de hogepriester op hem toekomen die hem toefluistert: ‘Goed zo, jongen,
dat was weer volmaakt en kundig gespeeld’.
Ondertussen wordt Maria-Magdalena overvallen door Judas, de gluiperd.
Aanvankelijk verzet zij zich tegen deze brutale agressie, maar haar wellustig vlees
krijgt de bovenhand, situatie waarvan Judas gebruik maakt om zijn agressie tot een
bevredigend resultaat te leiden. Terstond daarna druipt Judas af en jouwt, samen met
de anderen, de vernederde vrouw uit. Christus daagt op en troost de zondares.
Hier onderbreekt Grotowski de repetitie. Hij schijnt hoegenaamd niet tevreden te
zijn met het geleverde werk. Zijn stem is hard, autoritair, onvriendelijk. Eén voor
een roept hij de acteurs op het matje. Soms ontstaat er een discussie, o.m. met Cieslak.
Grotowski kalmeert enigszins. Er wordt ijverig genoteerd. Overgangen,
groepsbewegingen worden verbeterd, opnieuw en opnieuw....
11.45 uur: Grotowski is uitgepraat, gaat zitten. Het Evangelie loopt verder. ‘De
verrijzenis van Lazarus’. De zes banken worden tot een graf omgetoverd,
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één der spelers gaat stijf uitgestrekt in het graf liggen. Maria en Magdalena nemen
hem bij de voeten en het hoofd op en verplaatsen hem in een andere houding. Stop.
Grotowski is ontevreden. Hij laat de beide meisjes met het ‘lijk’ een kwartier lang
sleuren, tot zij er haast bij neervallen. Nog steeds is Grotowski onvoldaan. Hij noteert
ijverig in zijn papieren. Ondertussen blazen de acteurs uit.
Cieslak gaat op Grotowski toe en vraagt toestemming om te roken. Vijf minuten
sigarettenpauze. Allen verdwijnen achter de schotten. Grotowski blijft alleen en
mediteert, maakt notities. Wij, de ‘observateurs’, blazen eveneens uit....
Intussen is het 12 uur geworden. De acteurs verschijnen weer, in deze haast
religieuze stilte. Er volgt een korte discussie, en zonder overgang wordt er nu een
losse scène gespeeld. Ik heb ernaar te raden in welk verband zij geplaatst moet
worden. Christus is treurig, ten prooi aan een diepe morele inzinking. Zijn moeder
Maria tracht hem te troosten, komt bij hem, omsluit hem in haar armen. Er volgt nu
een verschrikkelijke scène, de meest indrukwekkende, de meest gewaagde - en toch
zo mooie, zuivere - die ik ooit meegemaakt heb op artistiek plan. Het contact met
het mooie, half-naakte lichaam van Maria, de aanraking van de beide gave, elastische
huiden, geven de ontsteking aan een impuls, de zo natuurlijke liefdesimpuls tussen
man en vrouw. Christus - Cieslak en Maria - Janina Komorowska voelen zich
plotseling tot elkaar aangetrokken en beginnen elkaar te strelen, elkaar te beminnen.
Geen spoor van geilheid, geen greintje troebel erotisme; maar een wondermooie,
sublieme en gesublimeerde liefdesomarming tussen twee jonge mensen, die elkaar
spontaan liefhebben, in een natuurlijke en harmonische impuls. Hier weer een
grenzeloze scala van lichaamsexpressie, bewegingsdynamiek, bewonderenswaardig
in haar perfectie. Adembenemend mooi, adembenemend heiligschennend,
adembenemend erotisch.
(Na het Concilie van Trente woedde er in Polen een vurige en fanatische godsdienst,
een dubbelzinnige leer, gebaseerd op het begrip zonde, gevoed door de visie van het
naakte, bebloede lichaam van Christus en van een heilige maagd, moederlijk en
minnares tegelijk. De drama's van Mickiewics, Slowacki en Wyspianski - dit theater
dat zijn voorkeur betuigt voor het spel van gepijnigde, gefolterde lijven - getuigen
van deze morbiede religiositeit).
Grotowski zet dit theater voort en ontwikkelt het verder. Reeds in ‘The Constant
Prince’ was dit merkbaar: deze prins-Christus, huilend onder de zweepslagen van
zijn beulen, leeft zijn lijdensweg verder in deze Poolse versie van het Evangelie. De
Mythus, het Archetype, waarover ik het vroeger reeds had.
Grotowski: Toen het toneel nog deel uitmaakte van het religieuze leven, maar in
werkelijkheid reeds echt toneel was, bevrijdde het de geestesenergie der toeschouwers,
omdat het de mythe verbeeldde, en zelfs ontheiligde. De toeschouwer kon zodoende
zijn eigen waarheid ontdekken in de waarheid van de mythe en tot de katharsis komen
door middel van de afschuw en het gevoel van heiligheid. Het is geen toeval wanneer
de Middeleeuwen de ‘parodia saera’ in het leven riepen. Heden ten dage moet men
soms tot de conclusie komen,

Streven. Jaargang 21

141
dat er niets meer logisch en evident te vinden is. Het enige wat onverwoestbaar echt
evident waar blijft is de steeds waarneembare lichamelijkheid. Enkel de mythe, in
de eenheid van de acteur verpersoonlijkt, kan als ‘taboe’ functioneren. Wanneer we
de intimiteit van een levend organisme verkrachten, wanneer we zijn fysiologische
reacties en zijn meest intieme impulsen blootleggen op zulk een brutale manier dat
de uiterste grens bereikt wordt van wat nog te verdedigen is, in dát geval geven we
aan een mythische situatie haar concrete en menselijke waarde terug, herleiden we
haar tot de zuivere uiting van levende waarheid.
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Gesprek met Desmond Fisher*
Een Engels katholiek over het Engelse katholicisme
Ben Sies
Ik mag bij jou wel met de deur in huis vallen - ik ken tenslotte je opvattingen.
Wat mankeert er aan het Engelse katholicisme?
Aan het Engelse katholicisme mankeert alles, dunkt me. Het dut gewoon door; het
reageert niet op al die dingen die nu in de katholieke wereld aan de gang zijn. Het is
pre-conciliair; voor het overgrote deel pre-conciliair. Dat wil zeggen: als je over de
institutionele kerk spreekt, zoals die vertegenwoordigd wordt door de bisschoppen
en de meerderheid der gelovigen; zij leven nog steeds in pre-conciliaire tijden. Een
van de fundamentele tekortkomingen is het feit dat het Engelse katholicisme nog
steeds identiek is aan het soort Ierse katholicisme dat hier halverwege de negentiende
eeuw werd ingevoerd. In die tijd - na de Ierse hongersnood - brachten de Ieren het
katholicisme naar alle Engels-sprekende landen, waarheen zij emigreerden om in
leven te kunnen blijven. En in die tijd werd het karakter van het katholicisme bepaald
door kwezelarij, streng en zwaar gezag, priesterlijk paternalisme, onderwerping en
theologische onwetendheid. Dat was toen het algemene karakter van het katholicisme
over de hele wereld. Het was geen speciaal Iers katholicisme, maar toen de Ieren het
over de Engels-sprekende landen verspreidden, werd het vereenzelvigd met Ierland
- ten onrechte, zou ik zeggen. Maar hoe dan ook, het soort katholicisme dat met de
Ieren werd ingevoerd is in die landen blijven hangen.

*

Desmond Fisher (47), auteur van The Church in Transition, was hoofdredacteur van het
Engelse katholieke weekblad Catholic Herald van maart 1962 tot mei 1966. Hij trad af omdat
hij in toenemende mate in conflict kwam met eigenaars en directie over de journalistieke
inhoud van het blad. Zelf beschreef hij zijn hoofdredactionele politiek als ‘een rustige
bezorgdheid over de wereldkerk in het algemeen en het Engelse katholicisme in het bijzonder’.
Ook onder hem werd het blad nooit progressief in de continentale zin van het woord, het
was in vele opzichten bijna verontrustend traditioneel. Niettemin werd de leiding van Fisher
‘wild en onverantwoordelijk’ geacht. De hiërarchie en de geestelijkheid gaven regelmatig
blijk van hun grote ongenoegen. Steeds weer klonk de beschuldiging, dat de Catholic Herald
(Desmond Fisher) de massa van de gewone, simpele gelovigen verontrustte. Onlangs heeft
Fisher, een Ier, Londen verlaten om zich in Dublin te vestigen, waar hij een functie bij de
Ierse televisie op zich heeft genomen.
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Dit is natuurlijk het probleem: waarom is dit katholicisme nu, honderd jaar
later, nog steeds behept met dat karakter?
Ik geloof niet, dat de Ieren er zonder meer verantwoordelijk voor gesteld kunnen
worden. Misschien moeten we een verklaring zoeken in het feit dat dit katholicisme
altijd de sub-cultuur van een minderheid is geweest in culturen die er grotendeels
onsympathiek of zelfs vijandig tegenover stonden. Het is altijd vereenzelvigd geweest
met de sociale verschoppeling. Nu geloof ik, dat sociale klasse en status ontzettend
belangrijk worden geacht in Engelstalige landen, zoals je in Engeland zelf kunt zien.
En de katholiek, die Iers was en dus een verschoppeling, was nooit erg gezien. Het
katholicisme zelf raakte vast in die sociale non-klasse, die sub-cultuur, en daardoor
werd elke ontwikkeling belemmerd. Dit katholicisme kweekte in zijn leden het streven
naar conformisme. Het bracht nooit enige revolutionaire vurigheid met zich. Deze
katholieken wachtten zich wel de nadruk te leggen op hun anders-zijn. Zij probeerden
steeds weer duidelijk te demonstreren, dat een katholiek als burger net zo betrouwbaar
kon zijn als wie dan ook, dat hij even trouw kon zijn aan de koningin of de koning,
aan de ‘Establishment’. Wij mogen niet vergeten, dat nog in 1780 - in de Gordon
Riots - katholieken in Engeland werden vermoord om het simpele feit van hun
katholicisme. Dan kan men zich ook wel indenken, waarom zij zich in een
getto-situatie bevinden en waarom zij zo traag zijn met het verlaten van het getto:
het getto, dat hen verenigde en dat, meen ik, de stimulans was om te blijven proberen
de ‘Establishment’ te lijmen, om te bewijzen dat zij - de katholieken - in geen enkel
opzicht als gevaarlijke burgers konden worden beschouwd.
Deze invloeden hebben het katholicisme hier - veel meer dan waar ook - bewaard
zoals het was: een katholicisme uit het midden van de vorige eeuw. Daar komt dan
nog bij, dat de Engelsen zeer chauvinistisch zijn. Zij staan fel afwijzend tegenover
ideeën uit het buitenland. Daarom hebben de ideeën van continentale theologen hier
ook nooit een voet aan de grond gekregen. Bovendien zijn de Engelsen pragmatisch
ingesteld. Zij houden niet van theorieën. Als iets bestaat, is het een goed iets, menen
zij, o m d a t het bestaat. Als iets in theorie goed lijkt, is het toch niet zo goed als iets
dat feitelijk bestaat en functioneert. Als je deze dingen samen neemt, begrijp je
waarom de Engelse katholieken volslagen tegen elke vorm van ontwikkeling waren,
tegen alle revolutionaire ideeën die hun afzonderlijkheid als groep zouden onderlijnen,
die de indruk zouden kunnen wekken dat zij zich verzetten tegen de ‘Establishment’,
die de indruk zouden kunnen wekken dat zij een of ander continentaal idee overnemen
of dat zij theoretisch zijn in plaats van pragmatisch.

Is de hiërarchie in dat opzicht zuiver een produkt van dit katholicisme?
Elke priester is ooit een leek geweest en elke bisschop is ooit een priester geweest.
Je kunt ze niet afscheiden en hen als verschillend van de mensen in het algemeen
beschouwen - in welk opzicht dan ook. Zij zijn produkten van de omstandigheden.
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Hoe zou je de Engelse hiërarchie classificeren in de wereld?
In het algemeen gesproken (en in deze dingen kan men alleen maar generali-
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seren) is de huidige Engelse hiërarchie pre-conciliair, zeer conservatief. Maar de
bisschoppen delen het Engelse pragmatisme en zij beheffen dat puur conservatisme
geen levensvatbaarheid meer heeft in de kerk van vandaag. Zij beseffen dat
veranderingen noodzakelijk zijn. Hoewel zij de noodzaak inzien, blijven zij afkerig
van veranderingen. Daarom willen zij niet verder gaan dan het kleinst mogelijke
minimum. Natuurlijk ben ik nu weer aan het generaliseren. We hebben hier twee of
drie, misschien vier bisschoppen, die toegankelijker zijn voor nieuwe ideeën en
sommige zijn heel redelijk, zoals bisschop Butler en bisschop Worlock, bisschop
Grasar, bisschop Foley. Dan zijn er nog een paar die tamelijk toegankelijk zijn voor
nieuwe ideeën - zij het dan niet naar continentale maatstaven, maar in vergelijking
met de andere Engelse bisschoppen.

Als je zegt, dat zij de veranderingen tot het minimum willen beperken, moet
dat inhouden, dat zij de veranderingen ook helemaal in eigen handen willen
houden?
Ja, dit is een heel belangrijke factor. Zij hebben naar andere landen gekeken - vooral
naar Nederland en in sommige opzichten ook naar Amerika - en zij zien daar wat zij
beschouwen als de gevaren wanneer het aggiornamento in lekenhanden terecht komt.
Zij zijn vastbesloten een dergelijke ontwikkeling tot alle prijs te voorkomen in
Engeland. De bisschoppen zullen de snelheid en de richting van het aggiornamento
dicteren en zij zullen precies dicteren wat in Engeland gebeuren zal en hoe het tot
stand gebracht zal worden. Zij durven het aggiornamento niet uit handen te geven
en aan leken te overhandigen, omdat zij dan niet weten, waarheen het hen zou voeren
en hoe snel het proces zich zou voltrekken.

Denk je dat het hen zal lukken het aggiornamento geheel in eigen handen
te houden?
Nee, dat acht ik onmogelijk. De snelheid van de veranderingen in de wereld is nu zo
hoog opgevoerd, dat naar mijn mening niemand en niets - Rome net zo min als de
Engelse bisschoppen of wat dan ook - het aggiornamento de pas kan afsnijden. Daar
ben ik volledig zeker van.

Wat zal het resultaat dan zijn?
Wat het uiteindelijk resultaat zal zijn, weet niemand. Zal Rome vastlopen in een
schisma? Zullen de Engelse bisschoppen vastlopen in een schisma? We weten
eenvoudig niet precies wat het resultaat zal zijn van het proces dat nu op gang is
gekomen. Ik weet alleen zeker, dat het aggiornamento zal doorzetten.
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Verklaart jouw analyse van het Engelse katholicisme ook de wrijving tussen
de hiërarchie en de intellectuelen?
Je kunt de Engelse katholieke intellectuelen niet als een groep over één kam scheren.
Een van de moeilijkheden in Engeland is juist, dat de katholieke intellectuelen
onderling verdeeld zijn. In alle andere landen - wellicht met uitzon-
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dering van Frankrijk - zijn de intellectuelen bijna zonder uitzondering progressief.
Hier echter hebben we tot dusver een vrijwel gelijke verdeling gezien in conservatieve
intellectuelen van - laat ons zeggen - het type Evelyn Waugh en de progressieve
intellectuelen. En zij hebben eikaars invloed min of meer geneutraliseerd. Tijdens
de afgelopen paar maanden zijn we misschien getuige geweest van de overwinning
der progressieve intellectuelen. We horen de laatste tijd bijvoorbeeld niets meer van
de Latin Mass Society, die een jaar na het concilie een flinke invloed had in Engeland.
Wellicht is dat niet werkelijk veelbetekenend, omdat de kwestie van de liturgie niet
langer de maatstaf schijnt te zijn waarmee men progressief en conservatief kan
bepalen. We zijn er nu allemaal van overtuigd, dat het aggiornamento niet eenvoudig
een kwestie is van de volkstaal in de mis of het omdraaien van de priester. Het houdt
veel meer in. Maar het lijkt toch van betekenis in Engeland, dat de conservatieve
intellectuelen - misschien mede wegens de dood van Evelyn Waugh, die hun grote
kampioen en woordvoerder was - een beetje op de achtergrond schijnen te raken,
terwijl de progressieve intellectuelen steeds meer van zich laten horen.

Zal dit tot een botsing met de hiërarchie leiden?
Ja, ik geloof het wel nu. Een maand of twee geleden zou ik dat nog niet gezegd
hebben. Ik dacht, dat de progressieven rustig hun gang zouden gaan zonder zich iets
aan te trekken van de hiërarchie - vooral natuurlijk de Slant-beweging met het
christelijke marxisme. Het debat over geboorteregeling ging ook gewoon door,
ondanks het verzoek - of liever: de order - van de hiërarchie de openbare discussie
te beëindigen. Nu spelen zich echter steeds meer dingen af die een botsing tussen
het gezag en de progressieve intellectuelen in de kerk forceren. Onder druk van
recente gebeurtenissen - zoals de Charles Davis affaire en de Herbert McCabe affaire
- gaan de leken steeds meer in eigen handen nemen en zij hebben nu bijna het punt
bereikt waar zij zelf de botsing forceren. De reactie op de McCabe-kwestie lijkt me
van grote betekenis. Persoonlijk geloof ik, dat de reactie grotendeels een gevolg was
van de frustratie over de Charles Davis affaire.

Wat is het werkelijke falen van het Engelse katholicisme? Waar faalt het in
christelijke zin?
Het fundamentele falen is het waanidee dat katholicisme legalisme is in plaats van
een verplichting tot liefde. Waarschijnlijk heeft dit ook iets te maken met het
temperament van het Engelse volk, dat afkerig is van emotioneel vertoon op welk
gebied dan ook, en met het Engelse conformisme en het respect voor traditie, dat zo
diep in het Engelse karakter verankerd ligt. Voor de Engelsen is godsdienst bijna
zoiets als ‘het juiste doen’. Dit geldt niet alleen voor de katholieke godsdienst. Elke
vorm van godsdienst komt voor de Engelsen neer op ‘het juiste doen, een brave borst
zijn’. Zij zien godsdienst niet als een vorm van persoonlijk engagement, een
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Englishman's home is his castle. De houding die
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daaruit spreekt houdt ook in, dat men zich niet met andermans zaken bemoeit. En
dat heeft dan weer gevolgen voor hun godsdienstige kijk. Zij prefereren zich te richten
naar bestaande regels. Zij zijn opvallend ordelievend. Zij hebben liever niet, dat hun
emoties of hun verplichtingen ten opzichte van andere mensen op welke manier dan
ook de vrije loop krijgen onder invloed van de godsdienst. Dit zou ik willen
beschouwen als de grote tekortkoming. De Engelsen hebben geen gevoel voor
godsdienst, zoals de Spanjaarden en de Ieren en - op een andere manier - de
Nederlanders dat zo werkelijk ervaren.

Is het eenvoudig een ontbreken van een christelijk engagement?
Nee, dat bedoel ik niet. Het Ierse gevoel voor godsdienst, evenals het Spaanse, geloof
ik, is niet noodzakelijkerwijze christelijk. Het stamt van voor-christelijke tijden,
meen ik. Het is veelbetekenend, dat de Druïden de hogepriesters waren in het heidense
Ierland en ook in Engeland, onder andere in Stonehenge, waar zij die enorme
rotsblokken oprichtten, die volgens de nieuwste theorieën een gigantische
astronomische rekenmachine waren voor het bepalen van zonsverduisteringen en
jaren en andere dingen die te maken hebben met het zonnestelsel. In feite hadden
vele van hun monumenten astronomische aspecten. Zij hadden te maken met getallen.
Zelf geloof ik, dat de heidense Ieren, hun priesters en hun godsdienst volslagen
vastzaten aan getallen. Dit komt dan overeen met mijn eigen theorie, dat de Ierse
nadruk op een numerieke godsdienst - novenes, drie weesgegroeten, het idee van de
missies en zoveel mogelijk mensen dopen, de opvatting dat vijf doodzonden doen
vijfmaal zo erg is als één doodzonde - in ieder geval gedeeltelijk voortkomt uit het
heidense gevoel voor godsdienst in Ierland1. Wellicht is dit een volkomen onzinnige
theorie. Ik heb er geen bevestigingen voor - behalve mijn eigen persoonlijke
overtuiging. Hoe dan ook, het gaat er om, dat de Ieren een diep gevoel voor godsdienst
hebben - een gevoel dat in bepaalde opzichten van voorchristelijke oorsprong is - en
ik zie hetzelfde in Spanje. Het is geen christelijk engagement. Het is meer een extra
dimensie in de geest, een extra denkniveau. Men hoort echo's van een andere wereld,
om het zo maar eens te zeggen. En dit is een factor in de Ierse geest, in de Spaanse
geest en misschien tot op zekere hoogte ook in de Nederlandse geest, maar in de
Engelse geest helemaal niet.

Mag ik dan zeggen, dat volgens jou het Engelse gemoed aan de ene kant de
zin voor het christelijke engagement mist en aan de andere kant het gevoel
voor godsdienstig mysticisme?

1

Op dit punt lijkt Fisher de voor-Christelijke invloeden op juist (of zelfs: alleen) het Ierse
katholicisme te overtrekken. De voor-Christelijke cultuurverschijnselen in Ierland waren
normaal voor alle Keltische gemeenschappen. Trouwens - de aan getallen en sterrenkunde
toegekende betekenis is kenmerkend voor een nog veel grotere cultuur-groep.
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Ja, beide factoren ontbreken. En dan heb je nog de kwestie van conformisme, van
legalisme, het idee van ‘het juiste doen’. Dit acht ik allemaal sociale kenmerken, die
een geweldige invloed hebben op de godsdienstige kijk.
Een boel van de tekortkomingen van het Engelse katholicisme moeten in ieder
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geval gedeeltelijk te wijten zijn aan de primitieve, eenzijdige informatie waarover
de meeste katholieken hier beschikken.

Op dat terrein ben jij een deskundige. Laat me proberen het zo precies
mogelijk te zeggen: jij meende vorig jaar, dat je moest aftreden als
hoofdredacteur van de Catholic Herald, omdat je het door de directie
gewenste beleid niet kon en niet wilde uitvoeren. Is dit een eerlijke
samenvatting?
Ik zou het nog anders willen zeggen: het was niet mogelijk het beleid uit te voeren
dat ik wilde uitvoeren - niet onder die directie.

Toen dit geval zich voordeed, ontstond er een flinke internationale rel. We
zagen onder andere de voorspelling, dat de Engelse katholieke pers nog
conservatiever zou worden en in feite slechts een reactionaire minderheid
zou gaan dienen. Blijkt nu iets van een dergelijke ontwikkeling?
Ik zou zeggen, dat de katholieke pers in Engeland relatief niets vooruit is gegaan.
De Catholic Herald had de naam progressief te zijn, maar dat was nooit werkelijk
het geval. Ik heb geprobeerd het blad een beetje progressiever te maken, maar mijn
ruimte voor manoeuvre was beperkt door de omstandigheden waaronder de krant
werkte, door de houding van de gelovigen en de priesters, door het feit dat de krant
afhankelijk was van de verkoop aan de kerken. (Dit laatste is een enorme beperking
voor elke krant). Ik ben er van overtuigd, dat de Engelse katholieke pers sinds het
concilie relatief niets progressiever is geworden. Natuurlijk schrijven de katholieke
bladen nu ook over geboorteregeling, over de gezagscrisis; zij publiceren het feit,
dat Charles Davis de kerk heeft verlaten: een journalistieke activiteit die vijf jaar
geleden als ultra-progressief zou hebben gegolden. Nu kan men dat echter onmogelijk
meer zeggen. Tenslotte kun je alles op een conservatieve manier behandelen. Ik zou
zeggen, dat de katholieke bladen in dit land - de nieuwsbladen in ieder geval - niets
vooruit zijn gegaan en misschien zelfs een beetje zijn teruggekrabbeld.

Je denkt natuurlijk op de eerste plaats aan de Catholic Herald. Hoe zie je
de Universe?
De Universe is een lekkere, behagelijke, geruststellende krant.

Geeft de Universe werkelijke informatie?
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Nee, ik geloof niet, dat het blad de werkelijke informatie geeft over de huidige
ontwikkelingen in de Kerk in Engeland, noch over de kerk in de wereld. In dit falen
is de Universe voor een belangrijk deel het slachtoffer van de katholieke internationale
communicatie-diensten, die volgens mij tot de grote tekortkomingen van de katholieke
wereldkerk gerekend moeten worden. Ik denk vooral aan de NCWC, het Amerikaanse
katholieke persbureau. Dit bureau doet de katholieke zaak veel kwaad. Het wordt
getypeerd door wat ik zou willen beschrijven als een dons-godsdienst: wikkel alles
in watten, breng niemand van
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streek, zwijg over priesters die mislukken, schrijf nooit iets dat de eenvoudige
gelovigen zou kunnen verontrusten. Het is deze neerbuigende houding tegenover de
gewone leek, deze houding van ‘verontrust de eenvoudige gelovigen niet’, die ik
beschouw als de meest betreurenswaardige trek van het Engelse katholicisme in het
bijzonder.

En vind je die houding terug in de Universe?
De Universe is er bijzonder sterk in, maar het hele katholicisme in dit land is er van
doordrongen. Kardinaal Heenan heeft het vaak letterlijk tegen mij en anderen gezegd:
‘Wij mogen de eenvoudige gelovigen niet verontrusten’. Ik acht dat een rampzalig
verkeerde en zeer betreurenswaardige en bijzonder gevaarlijke doctrine.

Wat denk je van de Catholic Pictorial?
Ik geloof niet, dat de Catholic Pictorial enig nuttig doel dient.

Je vindt het blad zonder twijfel vulgair. Ik heb het eens vergeleken met de
Daily Sketch. Is dat eerlijk?
Ja, dat is een heel eerlijke vergelijking. Maar de Sketch is in feite nog de beste van
de twee, want het blad verheelt niet dat winstbejag zijn motief is en niet de waarheid.
Maar elke katholieke krant zou zich volledig tot de waarheid moeten verplichten.

Nu, op een heel ander niveau, de invloed van de Tablet?
De Tablet is midden in een proces van verandering op dit moment. We weten niet
hoe de krant er uit gaat zien. Voor de zojuist afgetreden hoofdredacteur, Douglas
Woodruff, heb ik de grootste bewondering. Ik zou me echter de kritiek willen
permitteren, dat hij het als een rechtvaardiging beschouwde, als men een historische
verklaring kon vinden voor een ontwikkeling of een bepaalde toestand in de katholieke
kerk. Hij kon bijvoorbeeld het onrecht en de tekortkomingen en het falen van de
curie rechtvaardigen, omdat de curie een historische ontwikkeling was, noodzakelijk
in de toenmalige omstandigheden. Zelf zie ik de historische omstandigheden als een
voldoende verklaring voor het optreden van de curie in deze tijd, maar onder geen
voorwaarde als een rechtvaardiging. Ik geloof ook, dat de Tablet altijd de oude
aristocratische vorm van het Engelse katholicisme heeft gediend - de aristocratische
vorm, die zich sinds de reformatie heeft gehandhaafd en die in deze moderne
democratische tijden een zeer gevaarlijk verschijnsel is. Je zit met die families met
enorme stambomen, voor wie katholicisme sociale status in het land betekent en die

Streven. Jaargang 21

dus voor de dag komen met alle vormen van pro-Establishmentfilosofieën, welke
niet verenigbaar zijn met het katholiek zijn, zoals we dat nu zien.
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Over welke andere informatie kan de gemiddelde Engelse katholiek
beschikken? En ik bedoel niet de New Blackfriars of de Clergy Review of
soortgelijke periodieken, omdat zij slechts enkele duizenden mensen bereiken.
We kunnen niet zeggen, dat zij de gemiddelde katholiek informeren - hoewel
zij natuurlijk uitermate belangrijk zijn.
De gemiddelde Engelse katholiek heeft geen andere bron van informatie. Hij is
tegenwoordig grotendeels afhankelijk van de seculiere pers. En daar moet ik dit bij
opmerken: een van de belangrijke ontwikkelingen sinds het concilie, ofwel sinds
paus Joannes werd gekozen, is de toenemende belangstelling van de Engelse seculiere
bladen voor godsdienst in het algemeen en in het bijzonder voor de katholieke kerk.
Tegenwoordig vind je veel waardevollere besprekingen van de ontwikkelingen in
het katholicisme in de seculiere pers - veel beter gebracht dan in de katholieke pers.

Waarom? Is het een kwestie van vooroordelen bij de katholieke bladen of
is het een kwestie van journalistieke kwaliteiten?
Die twee elementen hebben met elkaar te maken. Je hebt indirecte pressie (het is
geen directe pressie van de hiërarchie, want de Engelse katholieke nieuwsbladen en
de Tablet zijn tenslotte in handen van leken-eigenaars) en wegens die pressie wil
geen journalist, die zichzelf respecteert, voor de katholieke kranten werken. In die
bladen vindt hij geen podium voor oprechte, deugdelijke journalistiek. Dit is een
vicieuze cirkel. De katholieke pers krijgt geen toevloed van goede journalisten, omdat
zij bij die pers niet de gewenste vrijheid van handelen krijgen.

En die indirecte pressie is een feit?
Ja, op een negatieve manier. Ik wil niet de indruk wekken dat er sprake is van een
positieve censuur of een positieve chantage. Het systeem werkt op een negatieve
manier. Als het blad iets zegt dat de meerderheid van de lezers irriteert of botst met
de opvattingen van de pastoor die het aan de kerkdeur verkoopt, zal hij het
tegenhouden. De directie van de krant weet dat. In mijn eigen periode als
hoofdredacteur van de Catholic Herald waren er voldoende van dergelijke voorbeelden
om me duidelijk te maken, hoe beslissend deze invloed is, en hoe twee of drie
verkeerde verhalen een krant gemakkelijk zouden kunnen vermoorden door de reactie
van priesters.

En hoe zit het met interventie van Archbishop's House?
Hier geldt weer: er is geen enkele directe interventie. Bij verschillende gelegenheden
heb ik een uitbrander gekregen voor bepaalde artikelen die ik publiceerde, of voor
bepaalde tendensen die te herkennen waren in de krant. Maar dit zou ik willen
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beschouwen als de juiste manier van optreden: een directe benadering van de
hoofdredacteur. Niettemin heb ik altijd de indruk gehad, dat achter de schermen
pressie werd uitgeoefend - ook al werd dit ontkend door de directie van de Catholic
Herald. Zoals ik zeg: het was een indruk; ik kan geen concrete voorbeelden geven.
Nu is pressie misschien niet eens het juiste woord, want ik geloof, dat de directie
van de Catholic Herald het vrijwel volledig eens was met de denkwijze van de
conservatieve meerderheid en de conservatieve hiërarchie in dit land.
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Met andere woorden: de directie had niet veel pressie nodig?
Inderdaad, de bisschoppen schopten open deuren in - als ze tenminste schopten.

We hebben nu gesproken over een gebrek aan informatie, een mogelijke
botsing tussen hiërarchie en sommige intellectuelen en vele andere
problemen. Welke oplossing is nog mogelijk voor het Engelse katholicisme
om van het dode spoor af te komen?
De jongste ontwikkelingen in de Herbert McCabe affaire toonden hoe machtig de
actie van leken kan zijn en, geloof ik, in de toekomst zal zijn. De leken namen deze
zaak in eigen handen en gebruikten de seculiere pers, vooral de Guardian, als het
podium voor hun opmerkingen en kritiek2.

Ik maak me sterk, dat de belangstelling van de seculiere pers een van de
redenen is voor de publiciteit in de katholieke bladen over kwesties als deze.

2

Fisher legt telkens weer veel nadruk op de rol die de Engelse katholieke leken spelen of
zouden gaan spelen. Op pagina 145 zegt hij onder andere: ‘Tijdens de afgelopen paar maanden
zijn we misschien getuige geweest van de overwinning der progressieve intellectuelen’ en
hij betoogt, dat ‘de progressieve intellectuelen steeds meer van zich laten horen’. Op pagina
145 weer: ‘Onder druk van recente gebeurtenissen - zoals de Charles Davis affaire en de
Herbert McCabe affaire - gaan de leken steeds meer in eigen handen nemen en zij hebben
nu bijna het punt bereikt, waar zij zelf de botsing forceren. De reactie op de McCabe-kwestie
lijkt me van grote betekenis’. In deze alinea komt hij nogmaals op deze kwestie terug: ‘De
jongste ontwikkelingen in de Herbert McCabe affaire toonden hoe machtig de actie van leken
kan zijn en, geloof ik, in de toekomst zal zijn. De leken namen deze zaak in eigen handen
en gebruikten de seculiere pers, vooral de Guardian, als het podium voor hun opmerkingen
en kritiek’. In de onderhavige passage ziet hij die lekenactiviteit zelfs als de oplossing voor
de crisis van het Engelse katholicisme. Dit lijkt, achteraf gezien, een wellicht te optimistische
benadering van het hele gegeven. De Engelse leken, met name de katholieke intellectuelen,
hebben inderdaad steeds meer in eigen handen genomen, maar tot duver hebben zij totaal
niets bereikt. Vooral ook de McCabe affaire onderlijnde hun machteloosheid. Pater McCabe
werd niet hersteld in zijn functie van hoofdredacteur van het tijdschrift New Blackfriars. De
benoeming van een opvolger bevestigt, dat het - ondanks de protesten en campagnes der
leken - ook geenszins in de bedoeling ligt over te gaan tot rehabilitatie van de ontslagen
hoofdredacteur, voor wie de pijnlijke ontwikkelingen tevens een aanval op zijn priesterlijke,
intellectuele en journalistieke integriteit betekenden. Voor die aantasting van eer en goede
naam - de vertegenwoordiger van het Vatikaan in Engeland beschuldigde hem zelfs in het
openbaar van ‘kwade trouw’ - is hem op geen enkele wijze genoegdoening gegeven. Twee
medewerkers van New Blackfriars hebben om die redenen met het blad gebroken; twee
mensen protesteerden in brieven aan de Guardian. Van verdere leken-actie was echter geen
sprake. De Engelse leken aanvaardden zonder meer hun nederlaag; dat wil zeggen: zij legden
zich er bij neer, dat zonder hen en zonder opening van zaken te geven over kwesties van hun
plaatselijke kerk werd beslist op een manier die kenmerkend was voor het pre-conciliaire
gezag.
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Ja, dat is de enige reden. De katholieke pers zal alleen iets publiceren dat al ter sprake
is gebracht in de seculiere pers. Anders zouden de katholieke bladen het niet aanraken.
Daar zijn ze te bang voor.

Streven. Jaargang 21

151

En jij denkt, dat dit proces uiteindelijk tot nuttige resultaten zal leiden? Laat
me die vraag verder toelichten. Neil Middleton zei eens tegen me: ‘In mijn
sombere ogenblikken geloof ik soms, dat de enige hoop voor de katholieke
kerk in Engeland een complete vernietiging en een nieuw begin is’. Ben jij
ook zo somber?
Dat is niet mijn manier van uitdrukken. De kerk moet inderdaad opnieuw beginnen,
maar de kerk moet altijd opnieuw beginnen. Ieder mens begint elke dag zijn leven
opnieuw, geloof ik. Ik houd er nooit van dingen in apocalyptische termen te
overwegen. Je kunt niet verwachten, dat een massa-instituut - dat de kerk is en, naar
ik hoop, ook altijd blijven zal - zich via razende revolutionaire veranderingen
ontwikkelt. Geen enkele omvangrijke beweging verandert op die manier. Het is niet
in overeenstemming met de historie, van een massa-beweging revolutionaire
ontwikkelingen te verwachten. Evolutie is noodzakelijk. Dit is de enige manier
waarop we het kunnen klaarspelen. In die theorieën van revolutie en afbreken en
omverwerpen, acht ik dat onmiskenbare element van elite-isme gevaarlijk; ik ben er
bang van. Rahners diaspora-theorie geeft, meen ik, aanleiding tot deze vorm van
elite-isme, hoewel Rahner zelf met zoveel woorden heeft gezegd dat de kerk een
kerk van de massa moet zijn. Hij ziet het gevaar. Maar veel mensen die zich op de
diaspora-theorieën van Rahner en ook Schillebeeckx wierpen, hopen zo ongeveer,
dat de kerk numeriek gereduceerd zal worden tot een handjevol mensen, omdat zij
elitisten zijn. Zij zien zichzelf als de vaandeldragers van de toekomstige kerk, de
kleine selecte kerk, waarvan zij de ‘weinige uitverkorenen’ zullen zijn, Het idee van
afbreken, zodat zij, de kleine groep van uitverkorenen, kunnen herbouwen, is enorm
gevaarlijk. Ik geloof niet, dat de kerk zich op deze manier kan of mag ontwikkelen.

Maar hoe kan men hier tot een gezonde synthese komen, als de meerderheid
der Engelse katholieken zich probeert te verzetten tegen evolutie?
Nu ben je een beetje oneerlijk. Ik geloof niet, dat zij de evolutie proberen te stoppen.
Zij zijn gewoon traag. Zij weigeren zich te laten meeslepen in de evolutionaire
processen. Het zou onjuist zijn te suggereren dat zij iets proberen te stoppen. Dat
komt neer op een beschuldiging van kwade trouw - te weten: positief optreden om
iets te stoppen dat voor zover men weet wellicht goed is. Zij weigeren gewoon zich
te laten meeslepen in de evolutionaire processen met de snelheid die velen - ik ook
- zouden prefereren. Te stellen dat zij iets proberen te stoppen, is niet eerlijk. De
synthese is in zicht, omdat de leken de pas zullen versnellen nu zij eenmaal op gang
zijn gekomen. In de toekomst zullen zij veel en veel harder van stapel lopen. De
bisschoppen zullen eenvoudig mee moeten gaan, als zij de eenheid van de kerk willen
bewaren, als zij een schisma willen vermijden, als zij een breuk tussen hen en de
intellectuelen willen voorkomen. Als je de zaak bekijkt op de pastorale manier van
de bisschoppen, zijn ook die intellectuelen hun kinderen. (Persoonlijk ben ik niet zo
gek op een paternalistische kerk en het lijkt me onjuist de intellectuelen als kinderen
te beschouwen, maar zelfs in die termen - alle leken zijn kinderen - zijn ook de
intellectuelen hun kinderen en kunnen zij ze niet eenvoudig laten
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gaan). Op dit moment bestaat het grote gevaar, dat de hiërarchie zich wellicht zal
laten verleiden straffe maatregelen te nemen tegen de meer ultra-progressieve
elementen in de kerk in Engeland.

Acht je dat een werkelijke mogelijkheid?
Het is een werkelijke verleiding, omdat de meeste van de bisschoppen - en vooral
ook kardinaal Heenan - mensen zijn die er niet van houden in onzekerheid te leven,
in spanningen. Zij prefereren ferme en snelle beslissingen. Zij houden van
scherp-omlijnde beslissingen. Zij houden van een situatie die zij volledig kunnen
overzien. Zij hebben een afkeer van de onzekere situatie waarin de Nederlandse
hiërarchie tijdens de afgelopen vijf of tien jaar heeft geleefd. Op grond van hun
temperament of hun opleiding of hun intellectuele hoedanigheden zijn de Engelsen
niet in staat met een dergelijke situatie te leven.

Je spreekt over opleiding en daarmee roer je een ander belangrijk punt aan.
Je zegt: de bisschoppen zullen mee moeten gaan. Maar de opleiding van
katholieke priesters is nog niet hervormd. Zullen zij dan ooit in staat zijn
mee te gaan?
Het is onjuist te stellen, dat er niets veranderd is. Er zijn enkele oppervlakkige
aanwijzingen van veranderingen in enkele seminaries. We moeten aanvaarden, dat
dit proces zal voortgaan. De seminaries zullen veranderen3. Ik twijfel er alleen aan
of zij snel genoeg zullen veranderen om het hoofd te kunnen bieden aan een snel
verslechterende situatie - en met verslechterend bedoel ik, dat de kloof tussen de
hiërarchie en de mensen die voor het aggiornamento voelen praktisch iedere dag
wijder wordt.

Geloof je, dat de warme voorstanders van het aggiornamento een minderheid
vormen in het Engelse katholicisme?
O, heel beslist.

Waarom? Is de rest apathisch?
Een van de belangrijkste redenen is, dat zij nooit deel uitmaakten van de conciliaire
beweging. Toen het concilie begon, dachten de Engelse katholieken en vooral de
3

Persoonlijk ben ik bij langdurige navraag niet in staat geweest ook maar een concrete
aanwijzing van werkelijke seminarie-hervormingen te ontdekken. Klein- en groot-seminaries
in de Britse eilanden kunnen nog steeds worden getypeerd met citaten uit ‘Het Rijke Roomsche
Leven’.
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Engelse bisschoppen, dat het alleen maar wat voorschriften zou wijzigen, dat het
kerkelijk recht hervormd zou worden. Het resultaat zou dan zijn, dat we betere
voorschriften zouden krijgen, misschien modernere voorschriften, maar in ieder geval
slechts voorschriften, bekrachtigd door het concilie, uitsluitend voor toepassing in laat ons zeggen - de ecclesiastische sfeer. En men dacht aan voorschriften betreffende
de liturgie of de oecumene enzovoorts. De Engelsen dachten, dat het concilie niets
te maken had met de grote
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kwesties van onze tijd: de bevolkingsexplosie, geboorteregeling, humanisme en
communisme, verstedelijking en de ontpersoonlijking van de mens. Die verwachting
van het concilie was grotendeels te wijten aan het feit, dat de Engelse katholieken
niet voldoende theologisch gevormd waren om in te zien hoe deze zaken de grote
morele problemen voor onze wereld waren. Dus zou het concilie die hervorming van
het kerkelijk recht tot stand brengen en de gelovigen hadden er bij voorbaat geen
werkelijke belangstelling voor. Zij hadden alleen maar belangstelling voor de
uiteindelijke resultaten - en dan nog alleen in die zin dat zij de passieve ontvangers
van orders zouden zijn, in plaats van mensen die actief betrokken zouden zijn bij de
handelingen van het conclie. En toen het concilie inderdaad begon met de liturgie,
werden hun vooronderstellingen bevestigd. Het concilie zou wat spelen met kerkelijk
recht en zou wat praten over de volkstaal of over de vraag of de priester dit of dat
gewaad diende te dragen of de mis zou lezen in deze of gene houding. Zij dachten
dus, dat het eigenlijk niets met hen te maken had; zij zouden rustig op orders wachten.
Aan bijna het hele Engelse katholieke volksdeel ontging de opwinding - en ik gebruik
dat woord niet louter op een emotioneel menselijke manier, maar in de zin van er bij
betrokken zijn, in de zin van een periode van hervorming, in de zin van een
wederkomst van de Heilige Geest onder de mensen. Die hele betekenis van het
concilie ontging hen. Dit heeft me veel pijn gedaan. Ik heb het me persoonlijk
aangetrokken, omdat ik meende mijn hele journalistieke bestaan te hebben gewijd
aan pogingen dit begrip onder de Engelse katholieken tot leven te brengen. Maar bij
het begin van de derde of de vierde sessie stelden wij een onderzoek in onder de
lezers van de Catholic Herald en de grote meerderheid van de mensen had er geen
idee van wat het concilie aan het doen was of wat het van plan was te doen of wat
het in feite al had gedaan. Ik weet niet wat mis ging, maar de Engelsen waren niet
werkelijk betrokken bij het concilie - nog minder in ieder geval dan de Amerikanen,
van wie men niet zoveel belangstelling zou verwachten, nog minder dan de Australiërs
of welk ander Engelstalig land dan ook, terwijl de Engels-sprekende volkeren al ver
achterbleven bij Nederland en Frankrijk en andere continentale landen. Ik geloof,
dat Duitsland ook niet warm liep voor het concilie, maar dat kwam misschien doordat
een groot deel van de concilie-activiteiten op het gebied van liturgische en
oecumenische hervormingen al twintig jaar lang onderwerp van gesprek was geweest
in Duitsland, zodat het element van verrassing ontbrak. De Engelsen waren zich niet
bewust van vernieuwing.

Geldt dat ook voor de kwestie van christelijke eenheid? We zien hier groot
vertoon op dat gebied.
We zien groot vertoon op dat gebied en op andere gebieden. We zien hoe liturgische
commissies worden geïnstalleerd en oecumenische commissies. Persoonlijk geloof
ik, dat het alleen maar vertoon is. Formeel voeren wij de orders van het concilie, van
Rome, uit. Dat is voor ons het resultaat van het concilie. Ik geloof niet dat er in dit
land op welk niveau dan ook enig werkelijk begrip voor oecumene bestaat. Ik geloof
niet dat er enig werkelijk begrip bestaat voor
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hetgeen het concilie echt bedoelde en wat het voor ons, stuk voor stuk, allemaal
betekent. De grote meerderheid van de Engelse katholieken doet nog steeds niets
anders dan op orders wachten om te weten wat men dient te doen. En zelfs een
belangrijk deel van de intellectuele pressie op de bisschoppen was naar mijn mening
verblind, omdat men er bij de bisschoppen op aandrong iets te doen wat de leken
zelf kunnen doen, als zij alleen maar de moed hadden om het te doen en de
wetenschap, dat zij bevoegd zijn het doen.

Betekent dit, dat de nieuwe contacten tussen de katholieke kerk en de
anglikaanse kerk niet erg vruchtbaar zullen zijn in de nabije toekomst?
Ik heb er een hekel aan voorspellingen te doen. Maar tot dusver is de ervaring van
de anglikanen in hun betrekkingen met de katholieken in Engeland bepaald
teleurstellend geweest. Ik zeg dat op grond van mijn eigen wetenschap en op grond
van hetgeen ik hoor van mijn anglikaanse vrienden. Het is natuurlijk interessant, dat
de volgende bijeenkomst van de anglikaans-roomskatholieke commissie, die een
eerste conferentie had in Gazzada in Noord-Italië, in september in Engeland zal
worden gehouden. Dit is veelbetekenend. Zelf geloof ik, dat het een weloverwogen
poging is om de Engelse katholieken en de Engelse anglikanen meer dan tot dusver
het geval is geweest bij de hele oecumenische beweging te betrekken. Ik denk ook,
dat de publiciteit, die de tweede bijeenkomst zeker zal krijgen, zal bijdragen om de
partijen tot elkaar te brengen en de oecumenische beweging in dit land wakker te
schudden; dat hoop ik in ieder geval4. Het is allemaal moeilijk te voorspellen, maar
4

De tweede vergadering van anglikanen en katholieken is inmiddels begin september bij
Oxford gehouden. Van beide zijden waren er internationale delegaties. De paus en de
aartsbisschop van Canterbury hebben de betrekkingen tussen de twee kerken op deze manier
bewust losgemaakt van de gevoelige nationale achtergronden, omdat - blijkens de ervaringen
van de afgelopen vier of vijf decennia - toenadering in zuiver Engels verhand uitgesloten
geacht moest worden. De besprekingen verliepen in grote hartelijkheid. Volgens een officieel
communiqué was er geen sprake van twee tegenover elkaar staande partijen. Veelal was het
zo, dat anglikaanse en katholieke theologen elkaar vonden als een groep die een zelfde
gemengde groep tegenover zich had. Met andere woorden: op vele punten gaat het niet om
tegenstellingen tussen anglikanen en katholieken, maar om afwijkende opinies van
verschillende theologische scholen, die over de ecclesiastische grenzen heen reiken.
Aanbevelingen (en meer dan aanbevelingen kon de commissie niet produceren) werden
gedaan voor o.a.: het gezamenlijke gebruik van kerkgebouwen om verspilling te voorkomen
en de onderlinge banden strakker aan te trekken; het met elkaar in overeenstemming brengen
van in beide kerken gebruikte gebeden en meer samenwerking op het punt van de
priesteropleiding met name ook bij de theologische vorming aan de universiteiten. In Britse
verhoudingen zijn dit geweldige initiatieven, hoewel we uiteraard moeten afwachten of en
wanneer de aanbevelingen tot praktische maatregelen zullen leiden. Van meer betekenis op
lange termijn was de eenstemmige conclusie van de gemengde commissie, dat bij de
besprekingen over doctrinaire zaken het primaatschap en de onfeilbaarheid van de paus niet
zulke schier-onoplosbare problemen bleken als, bijvoorbeeld, de Maria-dogma's en het
delicate punt van de anglikaanse wijdingen. De voor de anglikanen volledig onaanvaardbare
katholieke positie op het punt van gemengde huwelijken zal door een speciale gemengde
studie-commissie in behandeling worden genomen. Deze commissie zal een rapport
voorbereiden voor de volgende serie besprekingen, die al tegen het eind van dit jaar wordt
verwacht.
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tot dusver zijn de anglikanen bij de Engelse katholieken aan het verkeerde adres
geweest.

De eerste stappen in de nieuwe toenadering tussen anglikanen en katholieken zijn dus bepaald
niet op een doodlopende weg gezet. Voorzichtige verwachtingen lijken op hun plaats. De
hoop van Fisher dat deze ontwikkelingen tot de verbeelding zouden spreken en veel publiciteit
met zich zouden brengen in Groot-Brittanië, is echter niet in vervulling gegaan. In Engeland
blijft de oecumene een moeilijke (veelal zelfs: verdachte) zaak. Om uiteindelijk de vruchten
- hoe klein ook - van de angelikaans-katholieke ontmoetingen te kunnen plukken, zal men
tot elke prijs moeten vasthouden aan besprekingen in internationaal verband.
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Zij zijn natuurlijk ook bijzonder teleurgesteld over de nieuwe bepalingen
betreffende gemengde huwelijken?
Ja, en terecht, meen ik. Zelf geloof ik, dat een veel meer tegemoetkomende en veel
ruimere, liefdevollere houding van de paus, zoals neergelegd in zijn
ontwerp-verklaring, voornamelijk onder Engelse pressie werd verworpen en vervangen
door de aanzienlijk minder genereuze interpretatie van het ‘Motu Proprio’, waartegen
de anglikanen protesteerden.

De verklaring kwam net voordat aartsbisschop Ramsey....
Ja, naar Rome ging om de paus te ontmoeten. Het concilie besloot de hele kwestie
van gemengde huwelijken aan de paus te overhandigen voor snelle maatregelen. De
paus liet een ontwerp-verklaring circuleren onder de bisschoppen van de wereld en
vroeg om hun commentaar. Volgens mijn inlichtingen was het voornamelijk de door
de Britten geleide, geïnspireerde en georganiseerde oppositie, die het ontwerp deed
sneuvelen.

Misschien mag ik het nu over Charles Davis hebben. We zijn het eens - we
hebben het elkaar al vaak verteld -, dat we veel sympathie hebben voor een
groot deel van zijn kritiek op de kerk, voor talloze van zijn argumenten, maar
dat we zeker niet meegaan met zijn conclusie, dat we daarom de kerk zouden
moeten verlaten. Zou jij bereid zijn je eigen positie in deze context toe te
lichten?
Het is een beetje moeilijk, omdat ik hem al zo lang ken en omdat hij en ik heel goede
vrienden zijn.

Ik bedoel dit beslist niet als kritiek op Charles.
Mijn eigen positie is, dat ik een heleboel tekortkomingen onderken in de kerk. Ik zie
de kerk echter niet in nadrukkelijke institutionele termen, zoals Charles Davis dat,
meen ik, doet. Als de kerk op de verkeerde weg is, zijn jij en ik en alle andere
katholieken eveneens op de verkeerde weg. Immers: dan hebben we onze taak op
het gebied van kritiek op en getuigenis voor de kerk niet volbracht - wat die taak dan
ook zijn mag voor ieder van ons. Ik kan de kerk niet verlaten, omdat ik geloof, dat
ik de kerk ben - een deel van de kerk in ieder geval. Een deel van de kerk zal mij
wellicht verlaten. Ik bedoel dat in dezelfde zin als kardinaal Alfrink, toen hij zei, dat
een schisma mogelijk is maar niet in Nederland, doelend op Rome, de curie. Ik acht
het niet juist de hele kerk te veroordelen wegens de zonden van een deel. Wij allemaal
zijn de kerk en ik voel er niets voor dat geheel te verlaten. Aan de andere kant heeft

Streven. Jaargang 21

156
de Davis-affaire zonder twijfel een bijzonder gunstig resultaat gehad voor iedere
nadenkende katholiek: deze zaak heeft hem gedwongen zijn eigen positie te
onderzoeken, zijn eigen geloofsbelijdenis, om na te gaan wat hij feitelijk voor waar
aanneemt in de kerk. Velen van ons zullen steeds nauwkeuriger en dieper gaan
onderzoeken, wat het geloof precies betekent voor ons en welke delen van de structuur
wij moeten aanvaarden als onderdeel van het geloof en hoe we onderscheid kunnen
maken tussen het bestaan van de structuur en de noodzaak van dat bestaan aan de
ene kant en het slechte functioneren van de structuur aan de andere kant. Hoe dan
ook, ik ben bereid te zeggen, dat ik het eens ben met Charles Davis, dat de structuur
heel slecht heeft gefunctioneerd en mensen in de kerk heel veel kwaad heeft gedaan.
Maar ik ben niet bereid hem te volgen in zijn conclusie dat de structuur daarom in
wezen zelf slecht moet zijn. Ik ben bereid te zeggen dat de structuur slecht heeft
gewerkt, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs, dat zij slecht is en gesloopt dient
te worden. En ik kan Charles Davis heel zeker niet volgen, als hij het bestaan van
een meer geloofwaardige kerk ziet in een soort losse associatie van mensen buiten
elke zichtbare structuur om. Volgens mij is dat helemaal geen geloofwaardige kerk.
Ik kan er geen enkele betekenis in zien. De kerk moet op de een of andere manier
institutioneel zijn, hoewel bepaald niet zo uiterst gecentraliseerd en georganiseerd
als in het verleden. Als de kerk een getuige van Christus moet zijn, ‘lumen gentium’,
moet men kunnen zien, dat de leden van die kerk christelijk zijn. En je kan alleen
zichtbaar christelijk zijn en alleen herkenbaar als de bezitter van een licht dat op alle
mensen schijnt en de wereld helpt veranderen, als je waarneembaar bent wat je zegt
te zijn. En dat is alleen mogelijk door lidmaatschap van een soort organisatie, een
of ander instiuut - en wel een instituut dat, zo ben ik bereid aan te nemen, hiërarchisch
georganiseerd is.
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Economische en sociale betekenis van de verstedelijking
Jean Remy
Het fenomeen van de verstedelijking wordt steeds belangrijker voor het begrijpen
van de samenleving van vandaag, van de moeilijkheden waarmee zij te worstelen
heeft én van haar toekomstmogelijkheden. De grote stad schijnt echter onoplosbare
problemen te stellen: gezondheid en hygiëne, verkeer, psychologische integratie, de
steeds stijgende kostprijs van de openbare diensten, bestuur en administratie, enz.
Ieder van die problemen vraagt een heel eigen oplossing en vaak sluit de ene de
andere uit. Correcte oplossingen zijn, geloof ik, slechts te vinden vanuit een zo
volledig mogelijk inzicht in de economische en sociale betekenis van het verschijnsel
zoals het zich op het ogenblik voordoet. Zolang men niet ziet waarin precies de
originaliteit van de huidige verstedelijking bestaat, dreigt het gevaar dat men wel
doeltreffende oplossingen vindt voor de verschillende problemen afzonderlijk, maar
de specifieke voordelen van de stad tenietdoet. In sommige new towns bijvoorbeeld
is alles te vinden wat Londen mist: ruimte, gezondheid, stilte - maar is het originele
van de grote stad er niet verloren gegaan? Eén van de grote problemen waar de
urbanisatie voor staat, is dan ook dit: hoe kunnen we de kosten en nadelen van de
verstedelijking tekeer gaan zonder de voordelen ervan te verliezen? Voor- en nadelen
moeten daarom duidelijk onderscheiden worden en afzonderlijk bestudeerd. En met
klem zouden wij willen stellen: de studie van de voordelen moet vooropgaan. Alleen
zo krijgt men een besef van de middelpuntzoekende krachten die aan de groei van
de stad ten grondslag liggen. Alleen zo kunnen oplossingen gezocht worden voor de
nadelen van de huidige verstedelijking en een antwoord op de vraag, hoe in de
toekomst nieuwe steden gecreëerd kunnen worden.

Zin van de huidige stedelijke concentratie
Om een inzicht te krijgen in de betekenis van de grote stedelijke concentraties, is het
nuttig zich af te vragen: hebben deze concentraties nog toekomst of zal men
integendeel terug moeten keren naar een grotere spreiding van de bevolking? Zijn
m.a.w. de concentratietendensen welke wij tegenwoordig vaststellen, slechts resten
van voorbijgestreefde gewoonten, die zo vlug mogelijk zouden moeten verdwijnen,
of is integendeel de concentratie in een ‘megalopolis’, zowel
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voor de economie als voor het welzijn van de gehele, ook de rurale, bevolking, een
voorwaarde tot efficiency, dynamisme en volledige ontplooiing?
Vele grote stedelijke concentraties hebben hun ontstaan te danken aan de industriële
revolutie in de vorige eeuw; vanzelf werden ze gevormd in de buurt van de
zwaarwegende energiebronnen (steenkool enz.), die op hun beurt dan weer verdere
groeperingen, zoals de staalindustrie, tot gevolg hadden. Toen na verloop van tijd
het gebruik van de zwaarwegende energiebronnen verminderde, gingen sommigen
voorspellen dat ook de stedelijke concentraties aan belang zouden verliezen. Zij
hebben zich vergist: de toenemende mobiliteit heeft ook het belang van de stedelijke
concentraties doen toenemen. Dit kan paradoxaal lijken. Gottman heeft echter
duidelijk laten zien dat bijvoorbeeld de Noord-Amerikaanse megapolis, de stad die
zich uitstrekt van boven Boston tot onder Washington, haar ontwikkeling niet te
danken heeft aan haar rijkdom aan grondstoffen, noch aan andere factoren die de
concentraties van de vorige eeuw verklaren, wel echter aan een aantal collectieve
voordelen die buiten de stedelijke eenheid niet te vinden zijn. En hier gaat het dan
niet alleen, misschien zelfs niet in de eerste plaats, om materiële voordelen infrastructuur, gemeenschappelijke uitrusting enz., waarvan de kosten gedrukt worden
door de geconcentreerde vraag - maar om een aantal welbepaalde niet-materïèle
voordelen. Wie enigszins wil begrijpen welke betekenis en welke omvang de
verstedelijking op het ogenblik krijgt in de economische ontwikkeling, zal zijn
aandacht vooral aan dit soort voordelen moeten wijden. Hierin moet dan echter een
onderscheid gemaakt worden tussen het standpunt van de verschillende economische
en sociale activiteiten enerzijds en dat van de bevolking anderzijds. Niets garandeert
ons immers a priori dat deze twee standpunten samenvallen en dat met name de
optimale omvang van de stedelijke concentratie helemaal dezelfde is voor de twee.
Laten we beginnen met de rol welke de stad kan spelen in de organisatie en de
ontwikkeling van de economische bedrijvigheid en daarna hetzelfde probleem
bekijken vanuit het standpunt van de bevolking.

Het standpunt van de ondernemingen
Wat verstaan wij onder collectieve voordelen van niet-materiële aard? Enkele
voorbeelden kunnen dit duidelijk maken. In een grote agglomeratie beschikt een
industriële onderneming over een ruime arbeidsmarkt, zonder dat daar een
monopoliepositie uit volgt: personeel kan aangeworven of ontslagen worden zonder
dat de hele markt erdoor ontwricht wordt. Hoe groter de agglomeratie, des te meer
kans bestaat er dat dit collectieve voordeel kwalitatief toeneemt; door toevoeging
van nieuwe ondernemingen kan het nog geaccentueerd worden. Van de andere kant
is het niet zo dat de geschoolde arbeidskracht hier noodzakelijkerwijze duurder is
dan in de provincie. Toen in Frankrijk enkele grote ondernemingen overgingen tot
een decentralisatie, moesten zij sommige ingenieurs in Bretagne meer betalen dan
in Parijs: de arbeidsmarkt wordt gevormd in Parijs; wil men daar gekwalificeerd
personeel uit wegtrekken, dan moet er een emigratiepremie bijkomen.
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Een ander, belangrijker voorbeeld. De stad speelt een beslissende rol in de
brain-produktie: zowel de besluitvorming als het klaar maken, het uittesten van
nieuwe produkten, nieuwe methodes enz., is daar veel goedkoper dan elders. Gottman
merkt bijvoorbeeld op dat in de Verenigde Staten in de elektronische industrie de
ondernemingen die gestandardiseerde goederen produceren, de neiging vertonen om
uit de megalopolis weg te trekken en zich, in functie van hun markten, daar te
installeren waar de produktiekosten lager zijn. Hier is dus een decentralisatietendens
merkbaar, waarvan op het ogenblik ook Europa profiteert. Maar waar het daarentegen
gaat om nieuwe produkten, om marketing, en om de algemene besluitvorming, is de
situatie heel anders. In dat geval geeft men er de voorkeur aan zich in het midden
van de grote stad te vestigen. Dit geldt nog veel meer voor de industrieën waarvan
de inhoud en het concept voortdurend aan vernieuwing toe zijn, zoals bijvoorbeeld
de industrie van de massa-media1. Zonder de megalopolis zou de Amerikaanse
economie waarschijnlijk minder vernieuwings- en organisatiemogelijkheden bezitten
dan nu het geval is. Nog grotere voordelen en minder ongemakken zou die
megalopolis geboden hebben als men haar ontwikkeling rationeel in de hand had
kunnen houden. Maar hoe dan ook, zelfs als zij op sommige punten verhoogde kosten
meebrengen, sommige vormen van stedelijke concentratie zijn een voorwaarde voor
een goede en dynamische organisatie van het economisch leven. En het voordeel dat
de economie uit deze concentratie haalt, hangt niet alleen, en misschien zelfs niet in
de eerste plaats, samen met de collectieve materiële uitrusting die daardoor mogelijk
wordt, maar met de niet-materiële voordelen welke voortvloeien uit het naast elkaar
bestaan van verschillende ondernemingen in een beperkte ruimte.
Door de exclusieve voordelen welke de stad biedt, is het te verklaren dat haar
aantrekkingskracht toeneemt naarmate de mobiliteit van de andere productiefactoren
de lokalisering van de ondernemingen autonomer maakt. Hoe kleiner deel bijvoorbeeld
de transportkosten vormen in de algemene produktiekosten, des te kleiner voordeel
zal volstaan om zich in de stad te vestigen.
De groeiende mobiliteit verklaart overigens twee andere verschijnselen die met
elkaar samenhangen: de ontwikkeling van de randsteden en de interne spreiding van
de ondernemingen. De mobiliteit verhoogt niet alleen de aantrekkingskracht van de
stad, ze vergroot ook de ruimte die van de stedelijke voordelen profiteert. Randsteden
ontstaan, die op hun beurt een van de voorwaarden zijn om de heel grote
stadseenheden leefbaar te houden. Binnen de ondernemingen komt een proces op
gang van een ander type. De produktie, de besluitvorming en de research kunnen
makkelijk uit elkaar worden gelegd: de ‘white collars’ werken in het centrum van
de stad en de fabrieken worden opgericht in de randsteden of zelfs in kleine of
middelgrote centra.

1

Hoe het komt dat de kostprijs van nieuwe produkten en van een aantal grote beslissingen
lager ligt in de stad, hebben wij uitvoerig beschreven in La ville phénomène économique,
Ed. Vie ouvrière, Brussel 1966. Veel van wat in dit artikel naar voren wordt gebracht, wordt
in dat boek gedetailleerd en concreet behandeld.
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Met het toenemende belang van de ruimte en de ruimtelijke ordening voor de
mogelijkheden van besluitvorming en vernieuwing in de samenleving, neemt ook
de noodzaak toe om dit verschijnsel correct te beheersen. In sommige economische
kringen wordt het doel van stedebouw en ruimtelijke ordening vaak herleid tot het
scheppen van een gezondere en aangenamere omgeving; stedebouw en ruimtelijke
ordening zijn dan een luxe waaraan men kan gaan denken wanneer al het andere, het
wezenlijke, verzekerd is. Wanneer men echter inziet dat het hier om een van de
basiselementen van ons economisch en cultureel dynamisme gaat, dan ziet het
probleem er heel anders uit. Het fenomeen van de verstedelijking is, geloof ik, zo
fundamenteel, dat het sommige economische groeitheorieën op de helling kan zetten.
Verklaart men de economische groei vanuit de stuwende industrieën, dan is het feit
dat er agglomeraties ontstaan, slechts een afgeleid resultaat; ruimtelijke ordening is
dan van secundair belang. Is daarentegen de manier waarop de ondernemingen in de
ruimte gespreid en gegroepeerd worden, één van de elementen die de vestiging van
de stuwende industrie verklaart, dan wordt het probleem omgekeerd. In dat geval is
de stuwende industrie als een schakel in het ontwikkelingsproces op te vatten. Dan
kan men zich bijvoorbeeld afvragen, zoals Aydalot onlangs in de Revue économique:
zijn het Renault en de stuwende industrieën die de ontwikkeling van Parijs verklaren,
of omgekeerd, zijn de stuwende industrieën naar Parijs gekomen omdat Parijs zoveel
voordelen biedt aan brain-vorming en sfeer?
Natuurlijk is de verstedelijking niet het enige element dat de
vernieuwingsmogelijkheden en het dynamisme van een samenleving verklaart. Wel
wordt ze waarschijnlijk steeds onmisbaarder. In streken die in de vorige eeuw
geïndustrialiseerd zijn, zoals bijvoorbeeld de Belgische Borinage, is de industrialisatie
niet begonnen vanuit een stedelijke ontwikkeling. Ze heeft daar zelfs niet geleid tot
een urbanisatieproces. Maar het is mogelijk dat deze streken onder meer juist om die
reden nu gehandicapt zijn in hun toekomstmogelijkheden. Een economische en
sociale omschakeling van de streek kan er dan ook niet alleen in bestaan dat er nieuwe
industrieën worden ingeplant, maar veronderstelt een globale omschakeling van het
geheel van de ruimtelijke en gemeenschaps-structuren, zodat er een urbanisatieproces
op gang komt.
Zo blijkt de stad (beter nog: het stadsnet dat steden van verschillende omvang in één
geheel samenbindt, maar hier komen we straks op terug), naast en onderscheiden
van de industrialisatie, een heel eigen soort van voordeel mee te brengen dat volgt
uit de dimensie en een structurele voorwaarde te zijn voor een goed georganiseerd
en dynamisch socio-economisch leven. Terwijl de industrialisatie echter aangewezen
is op dimensie-voordelen intern aan de ondernemingen, voortvloeiend uit de
onverdeelbaarheid van hun uitrusting, veronderstelt de urbanisatie niet de fusie, maar
het naast elkaar bestaan van verschillende ondernemingen. Het is een vorm van
dimensie-voordeel extern aan de ondernemingen.
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Het standpunt van de bevolking
Al te vaak beschouwt men het probleem van de ruimtelijke ordening uitsluitend
vanuit het standpunt van de bevolking en beschouwt men de ondernemingen louter
als werkverschaffers, zonder voldoende aandacht te besteden aan de stimulerende
rol welke de urbanisatie en de ruimtelijke ordening kunnen spelen in het economische
en sociale leven. Daarom hebben wij het probleem hier eerst vanuit het standpunt
van de ondernemingen beschouwd. Toch blijft de vraag belangrijk, of de stad ook
vanuit het standpunt van de bevolking en voor de extraprofessionele sociale dimensie
van het leven niet een geheel van collectieve voordelen van niet-materiële aard biedt
die nergens anders op dezelfde manier te vinden zijn.
In de eerste plaats willen we dan opmerken dat het volume van de bevolking die
op één plaats samenwoont, op zichzelf nog geen voldoende voorwaarde is om van
urbanisatie te spreken. Om het voorbeeld te hernemen dat we zoëven al aangehaald
hebben: de concentratie van belangrijke bevolkingsgroepen in de streek van Charleroi
heeft helemaal geen aanleiding gegeven tot het ontstaan van echte steden2. De
industrialisatie is daar vooral begonnen rond de mijnen. Deze liggen verspreid over
de streek, afhankelijk van de ondergrondse exploitatievoorwaarden. Rond de mijnen
werden de woonplaatsen van de arbeiders en het kaderpersoneel gegroepeerd. In die
woonwijken ging zich het ontspanningsleven afspelen. Kortom, het hele sociale leven
heeft zich hier georganiseerd bijna zoals dat in een landelijk milieu gebeurt: vele
kleine, bijna autarkische eenheden, waarin arbeid, woning en recreatie door elkaar
liggen. In zulk een samenleving steunt de sociale controle op de persoonlijke kennis
die ieder van de ander heeft. Het is een nogal gesloten wereld: de conflicten van het
beroepsmilieu hebben onvermijdelijk hun weerslag naar buiten; wie een leidende rol
speelt in het arbeidsmilieu, is ook de baas in het ontspanningsleven. Maar aangezien
het economisch leven helemaal niet meer op dezelfde manier georganiseerd is als
het leven op het platteland, kunnen hierdoor talrijke spanningen ontstaan. In zulk
een niet-stedelijk industrieel milieu gaat het leven van de produktie heel het sociale
leven beheersen. Het is dan ook niet te verwonderen dat Marx voor sommige van
zijn overwegingen aan een dergelijke context refereert. En sommige moderne
ondernemingen, die een gevoelsidentificatie willen scheppen tussen het personeel
en de onderneming, hebben een soortgelijk type van samenwerking op het oog3.
Kan men deze kleine sociale eenheden echt menselijke eenheden noemen? Het
echt stedelijke milieu is in ieder geval op een totaal andere leest geschoeid. Arbeid,
woning en recreatie worden uit elkaar gelegd. In het arbeidsmilieu ontmoet men
andere mensen dan in de woonplaats en in het ontspanningsleven. Ieder hoort aldus
tot verschillende werelden, niemand is nog in staat direct een

2
3

Cfr. J. Remy, Charleroi et son agglomération: Unités de vie sociale et caractéristiques
socio-économiques. C.R.S.R., Vlamingenstraat 116, Leuven.
Cfr. S. Mallet in Une nouvelle classe ouvrière, naar aanleiding van de politiek van Shell, die
in Bordeaux rond haar nieuwe fabriek ook woonhuizen bouwt en op die manier het sociale
leven in de buurt wil groeperen.
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volledig overzicht van zijn activiteiten te laten zien, de mens is sociologisch veel
minder gedetermineerd, hij komt terecht, zoals men het negatief uitdrukt, in de
stedelijke anonimiteit. Het feit dat de buurtrelaties aan belang verliezen is overigens
niet noodzakelijk uit te leggen als een reflex van individualisme, het kan ook
ingegeven zijn door een gerechtvaardigde behoefte aan autonomie: de mensen willen
niet meer onder controle staan van het milieu.
De stad vergroot echter niet alleen de sociologische onbepaaldheid, door haar
organisatie van de ruimte vermeerdert zij ook, positief, de vrijheid van keuze.
Technisch gesproken is het bijvoorbeeld helemaal niet nodig dat de bioscopen
gegroepeerd worden in het centrum van de agglomeratie, maar gebeurt dat wel, dan
krijgt men in een beperkte ruimte een grote keuzemogelijkheid. De bioscopen van
het Brouckèreplein en van de Naamse Poort nemen bijna de helft van de jaarlijks in
heel Brussel verkochte kaartjes voor hun rekening. Wil een urbanist de bioscopen
spreiden over verschillende sectoren van de agglomeratie met de bedoeling ze dichter
bij de mensen te brengen, dan verplicht hij de bioscoopbezoekers vrede te nemen
met het programma van de wijkbioscoop en vermindert de kwaliteit van het gebodene:
de luxe van de vrije keuze maakt dat een film die in het centrum van de stad loopt,
van een hogere kwaliteit is dan dezelfde film die in de wijkbioscoop vertoond wordt.
Hier hebben we dus een voorbeeld van een concentratie die niet op technische
overwegingen steunt, maar een specifiek collectief voordeel biedt. Hetzelfde geldt
voor de ‘afgeleide’ diensten, die diensten namelijk die hun bestaansreden vinden in
het naast elkaar gelegen zijn van verschillende ontmoetingscentra. Drankgelegenheden
vestigen zich spontaan in de buurt van andere activiteitscentra, die hun in de loop
van de dag telkens een ander cliënteel aanbrengen. Op die manier ontstaat er vanzelf
een heel milieu dat vele informele contacten in de hand werkt. Van de andere kant
worden de alternatieven van de bevolking vermeerderd door andere voorzieningen
in de nabijheid van de woonplaats. Hét grote voordeel hiervan is dat de mensen tijd
winnen voor belangrijker activiteiten, al moeten zij er dan soms ook de prijs voor
betalen. Een wijkslager bijvoorbeeld kan het vlees duurder verkopen dan in het
centrum, terwijl een wijkbioscoop, wil hij nog enig cliënteel behouden, zijn kaartjes
goedkoper zal moeten leveren.
Al deze ruimtelijke schikkingen samen scheppen een context van autonomie, die
op zijn beurt de ontwikkeling bevordert van een pluralistische wereld, waarin men
op bepaalde terreinen samen kan werken met mensen met wie men elders van mening
verschilt. Zo ontstaan vormen van ‘gedeeltelijke solidariteit’, die de ideologische
tegenstellingen verkleinen en culturele vernieuwing mogelijk maken.

Aantrekkingskracht van de stad en verfijning van de behoeften
De aantrekkingskracht die uitgaat van de keuzemogelijkheden welke het stadsleven
biedt, is des te groter naarmate de behoeften van de bevolking meer verfijnd zijn.
Dit hangt met name af van de graad van ontwikkeling en van het materiële
levensniveau. Hoe hoger het inkomen van een bevolking, hoe intenser
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zij profiteert van de voordelen van de stad. Om zich daarvan rekenschap te geven,
volstaat het te kijken naar de veranderingen welke een stijgende levensstandaard
teweegbrengt in sommige volkswijken. Het tamelijk gesloten buurtleven, dat deze
wijken vroeger voor de arbeidersbevolking zo aantrekkelijk maakte, begint te
verslappen. De solidariteit van de wijk ontleende haar waarde aan het feit dat zij een
zekere collectieve veiligheid bood, die de economische onzekerheid kon vervangen:
iedereen wist bijvoorbeeld dat in geval van nood de buren altijd voor de kinderen
zouden zorgen. Maar zodra een verhoogd inkomen economische keuzen mogelijk
maakt - (het vakantiegeld kan gebruikt worden om zich een televisietoestel aan te
schaffen, om op reis te gaan, of om het huis eens opnieuw te schilderen), verandert
de sociale context helemaal. Zodra iemand meer behoefte heeft aan autonomie, wordt
de controle van de buurtrelaties hinderlijk. Deze mensen hebben altijd in de stad
gewoond, maar nu beginnen zij pas volop aan het stadsleven deel te nemen. Om de
solidariteit van vroeger te herstellen zou men hen opnieuw in een economisch
onveilige situatie moeten brengen!

Autonomie en psychologische volwassenheid
Via al deze complexe onderlinge afhankelijkheden groeit een nieuwe specifieke band
tussen het individu en zijn omgeving: zowel ecologisch, economisch als ideologisch
wordt de mens vrijer, de individuele autonomie neemt toe. Maar dit kan ook negatief
uitgedrukt worden: de stadsmens kan niet meer op dezelfde manier op zijn sociale
omgeving teruggrijpen als vroeger, en dit schept problemen van psychologische aard.
De mens die zelf moet uitmaken in hoeverre en op welke manier hij aan het sociale
leven deel zal nemen en een meer geïndividualiseerd (daarom niet individualistischer)
levensproject kan ontwerpen, moet meer dan ooit een psychologisch volwassen mens
zijn. Anders raakt hij mentaal gedesintegreerd. Hij kan zijn persoonlijke weg gaan,
maar zelfs dan nog blijven zijn plannen steeds onderworpen aan collectieve
beïnvloeding, des te meer naarmate hij door de traditionele sociale controle minder
beschermd wordt.
Een goed voorbeeld om te laten zien hoe deze invloeden werken, is de publiciteit.
Deze heeft slechts zin in zoverre zij de keuze van het publiek kan oriënteren. Maar
daarin is zij afhankelijk van het type publiek tot hetwelk zij zich richt. Op ervaren
kopers, die in staat zijn zelf over de kwaliteit van een produkt te oordelen, kan zij
door de informatie welke zij verschaft, een positieve invloed uitoefenen. Wie
daarentegen niet in staat is zelf te oordelen, haalt uit de publiciteit geen enkele nuttige,
objectieve informatie. In zoverre de mens niet in staat is er persoonlijk op te reageren,
wordt de publiciteit agressief of een verleider. De oorzaak daarvan is niet te zoeken
in de ‘moraal’ van de publiciteit, maar in het vermogen of het onvermogen van de
kopers om sommige typen van informatie te verwerken.
De vrijheid van de stad veronderstelt dus opvoeding tot vrijheid. Maar dan moet
deze aangepast zijn aan het stedelijk milieu en er rekening mee houden
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dat de integratie van de persoon hier helemaal anders gerealiseerd wordt dan in de
traditionele agrarische samenleving. Het gaat niet op, voor de uitbouw van het sociale
leven in de stad zich te laten inspireren door de manier waarop mensen samenleven
in een landelijk milieu.
De anonimiteit van de stad - je weet van de ander niet waar hij vandaan komt, wat
hij juist uitvoert, hoe hij leeft en denkt - heeft tot gevolg dat, zowel om zichzelf als
om de ander sociaal te situeren, de uiterlijke criteria die uitmaken waar iemand
thuishoort, zoveel belangrijker worden. In Nederland heeft men bijvoorbeeld
geconstateerd dat in de nieuwe wijken rond Den Haag, met allemaal gelijke huizen,
gelijke straten, de mensen niet meer tot identificatie komen: zij voelen zich nergens
meer thuis. Tegen alle ‘planning’ in gaan het individu en de groep dan vanzelf naar
differentiatie zoeken in de manier van wonen, de manier van leven, en dit wil niet
zeggen dat zij zich niet willen integreren, maar is integendeel een
compensatiemechanisme dat de mens en de groep in staat moet stellen hun identiteit
te handhaven of te vinden in de anonimiteit.
Ook de stad als gemeenschap heeft uitwendige tekens nodig om zich te
differentiëren, te identificeren; ze heeft symbolen nodig, ruimtelijke zowel als
niet-ruimtelijke. Niet-ruimtelijke symbolen worden bijvoorbeeld gevormd door de
competitie tussen de verschillende steden: als we 's maandags over sport (horen)
discussiëren, weten we dat we ons op affectief terrein bevinden. De ruimtelijke
symbolen hoeven niet noodzakelijk ‘monumenten’ te zijn (wat de Duitsers het
Wahrzeichen van een stad noemen), het kan bijvoorbeeld een kleine wijk zijn, in het
centrum van de stad, met relatief nauwe straatjes, waar het altijd druk is: daar voel
je symbolisch het bestaan aan van een levende gemeenschap. Alleen een beter begrip
van deze verschillende elementen kan ons helpen om de juiste voorwaarden te
scheppen voor de integratie van mensen en groepen in een sociaal milieu dat totaal
anders georganiseerd is dan het traditioneel landelijke. De mens in de stad moet niet
opgevoed worden tot vormen van solidariteit die voorbij zijn, maar tot vormen van
sociaal evenwicht die een antwoord zijn op de problemen waarmee hij nu
geconfronteerd wordt.

Politiek van urbanisatie
Om een beter inzicht te krijgen in de krachten die aan de stedelijke concentratie ten
grondslag liggen, hebben wij onze aandacht in de eerste plaats gewijd aan de
voordelen van de stad. Daar mogen we echter niet bij stil blijven staan, anders komen
we in de utopie terecht. In het kort moeten we toch ook even iets zeggen over de
nadelen van de stad, de kosten, de ‘dis-economie’ van de verstedelijking.
Het feit dat de steden steeds groter worden is slechts één van die diseconomische
factoren en de organisatie van de ruimte is dan ook slechts één van de remedies
ertegen. De ruimtelijke ordening moet niet alleen zorgen voor de interne organisatie
van de stad, maar ook voor het totstandbrengen van een stedennet. In de huidige
samenleving wordt de ontwikkeling van een adekwaat
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stedennet, waarin steden van verschillende omvang een complementaire en
hiërarchische eenheid vormen, een belangrijke vorm van dimensie-economie, die de
kosten en nadelen van de urbanisatie gevoelig kan drukken. Ook hier is het echter
weer van belang de regels daarvoor niet af te leiden van een situatie die door een
agrarische economie wordt beheerst, waar dit proces volgens geonomische wetten
verliep zoals Lösch die heeft geschematiseerd: hoe groter de steden zijn, des te kleiner
moet hun aantal zijn en des te verder moeten ze van elkaar af liggen. Deze principes
gaan niet langer op, nu het helemaal niet onredelijk meer is dat verschillende grote
steden dicht bij elkaar liggen. Dit kan zelfs een voorwaarde zijn voor hun
aantrekkingskracht en efficiency: in de mate dat zij op elkaar aangewezen zijn en
drukke relaties met elkaar moeten onderhouden, vormen zij samen een nieuw collectief
voordeel. Een van de troeven van België zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het vijf
belangrijke agglomeraties bezit, op voorwaarde althans dat er tussen deze
agglomeraties een verbindingsnet bestaat dat het mogelijk maakt de voordelen van
een miljoenenstad te genieten en toch de kosten te drukken.
Deze éne opmerking over de dis-economie van de verstedelijking moge hier volstaan.
Nuttiger is het zich te bezinnen over de noodzaak van een urbanisatiepolitiek die
zich volop bewust is van de collectieve voordelen welke hiermee gerealiseerd kunnen
worden. Houdt men deze voordelen niet duidelijk voor ogen, dan dreigt men zich te
laten leiden door wat Chombart de Lauwe heeft genoemd de ‘mythe van de
hyperfunctionele stad’. Dan wordt het voornaamste doel van ruimtelijke ordening
en urbanisatie: de bevolking zo te spreiden dat ze over een maximum aan
onverdeelbare collectieve voorzieningen beschikt tegen een minimum aan kosten.
Dan dreigt men, nogmaals, voor het isolement van de stadsmens een remedie te
zoeken in sociale relaties die tot een voorbije samenleving behoren. Nee, de
oplossingen die gezocht moeten worden voor de verschillende problemen apart,
dienen altijd rekening te houden met de globaal te realiseren voordelen. Urbanisme
staat in dienst van een nieuw menstype. Het eerste doel ervan zou moeten zijn: het
organiseren van ieders objectieve mogelijkheden tot autonomie in zijn deelname aan
het sociale leven, om deze mogelijkheden te vergroten. Organisatie van vrijheid die
vrijheid schept. Slaagt men daarin, dan bereikt men een ander resultaat dan het
ressentiment van enkele inwoners van de Engelse new-town Stevenage die me zeiden:
‘I hate to be organised’.
Organisatie van vrijheid die vrijheid schept, veronderstelt van de ene kant dat de
sociale relaties niet afgedwongen worden, hetgeen gebeurt door bijvoorbeeld een
buurt zo te organiseren dat men niet buiten relaties met welbepaalde, als het ware
voorgeschreven personen kan; van de andere kant moet alle isolement vermeden
worden, hetgeen een andere vorm van dwang is. Daarom moeten de ontmoetingscentra
vermenigvuldigd worden en zelfs tegen elkaar uitgespeeld, zodat de mensen hun
relaties zelf kunnen kiezen. Bijvoorbeeld, in plaats van de verschillende wijken zo
te organiseren, dat er in iedere wijk slechts één lagere school is, kan men ervoor
zorgen dat er een wedijver ontstaat tussen de ver-
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schillende wijken, zodat de bevolking haar autonomie kan manifesteren en over een
vrije schoolkeuze beschikt. Om deze autonomie in de deelname aan het sociale leven
te verzekeren, zijn er natuurlijk nog talloze soortgelijke dingen nodig. Zoals in een
spontaan gegroeide stad moet de omgeving zo gevarieerd zijn, dat ieder zijn milieu
kan kiezen in functie van het ogenblik van de week. Woonzones en arbeidszones
moeten zo gelokaliseerd zijn ten opzichte van elkaar, dat de arbeiders van
onderneming kunnen veranderen zonder te verhuizen. En aandacht moet besteed
worden aan al de ruimtelijke mechanismen via welke het sociale leven zich spontaan
een weg baant.
Het sociale leven moet zich inderdaad spontaan kunnen ontwikkelen. Maar dat is
niet mogelijk zonder collectieve interventie. Economisch gesproken: de stad kan
zich niet uit zichzelf organiseren door gewoon de marktmechanismen te laten spelen;
zij multipliceert de externe economieën of dis-economieën, d.w.z. de voor- en nadelen
die volgen uit het menselijke verkeer; zij maakt dat de beslissingen van de
verschillende sociale en economische partners verborgen gevolgen hebben voor
anderen, zonder dat ze deze in hun beleid kunnen voorzien. (Een telefooncentrale
die opgericht wordt in een handelsstraat bijvoorbeeld zal het hele handelsleven van
de wijk ontwrichten). Supra-individueel overleg en beleid moeten ervoor zorgen dat
ieder in zijn particuliere beslissingen rekening houdt met de gevolgen welke deze
kunnen hebben voor de collectiviteit. Dit is een complex beleidsprobleem. Want
beleid en overleg mogen de individuele beslissingen niet verdringen, ze moeten
integendeel een klimaat van autonomie bevorderen. In ieder geval is er van urbanisme
geen sprake waar de particulier ‘alles toegelaten is behalve het verbodene’. Er zullen
meer actieve vormen van samenwerking gevonden moeten worden opdat de hele
gemeenschap samen de collectieve doelstellingen kan bevorderen die zij zich stelt
op lange termijn en die zij moet weten in te passen in de geleidelijke realisaties op
korte termijn. De urbanisatie schept vormen van ruimtelijke solidariteit waar iedereen
van profiteert, maar niemand, zelfs de staat niet, kan deze alléén tot stand brengen.

Diffuse solidariteit en actuele economische reflexen
Niemand kan zeggen wie er voor deze ruimtelijke solidariteit precies verantwoordelijk
is, maar niemand kan ze missen. Vele goederen die de mens in exclusieve eigendom
bezit, kan hij gemakkelijker ontberen dan dit collectieve goed. Het bewustzijn hiervan
is tamelijk nieuw in onze tijd, tenminste vanuit economisch standpunt, juist het
standpunt waarop men zich tegenwoordig graag stelt in de studie van onze
samenleving.
In de voor-industriële steden bestond er een grote gevoeligheid voor deze
communautaire aspecten. De mensen interesseerden zich soms meer voor de groei
van het gemenebest dan voor de vermeerdering van hun particuliere rijkdom; de
collectieve expressie vormde een belangrijk aspect van de voldoening welke het
individu vond in het sociale leven. Of was het gemeenschapsgoed een compensatie
voor het tekort aan individueel bezit?
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Met de industriële revolutie is hierin een ommekeer gekomen: het accent kwam op
de individuele bezitsvorming te liggen. De welvaart werd vooral gedacht in termen
van materiële goederen die individueel verworven konden worden. Dit heeft vele
weldadige gevolgen gehad: het was tegelijkertijd de oorzaak en het gevolg van een
verhoging van de produktiviteit, die ten grondslag ligt aan een hoger levensniveau
voor iedereen. Maar van de andere kant verklaart dit fenomeen ook de armtierigheid
van de steden die toen ontstaan zijn. Terwijl zij over oneindig meer middelen
beschikten, zijn de steden die zich onder deze economische impuls ontwikkeld hebben,
veel minder waard dan die van de middeleeuwen. ‘Wie zou Birmingham en
Manchester durven vergelijken met Venetië of Florence?’4.
Om dit te verklaren volstaat het niet te wijzen op de ontoereikendheid van de
economische mechanismen. Als er geen vervangingsmechanismen werden ontwikkeld,
dan is dat waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de structurele context de collectieve
voordelen van de stad niet beschouwde als een belangrijke factor in de te creëren
voorzieningen, als iets waarvan de afwezigheid hard gevoeld zou worden. Maar zou
dat allemaal geen onvermijdelijke overgang zijn geweest en staan wij nu niet voor
een nieuwe ommekeer, een synthese tussen de twee vroegere bewegingen? Het
collectieve goed wordt weer tot ontwikkeling gebracht, niet meer als compensatie
voor een tekort aan particulier bezit, maar als voorwaarde voor het valoriseren van
individueel te verwerven goederen. Zo zien wij de organisatie van een adekwaat
stedennet en de interne organisatie van de verschillende agglomeraties met heel de
collectieve symboliek die ze veronderstelt, als een voorwaarde voor autonomie en
vernieuwing. Op die manier komen weer vele vormen van diffuse solidariteit van
het communautaire type tot ontwikkeling, die de vrije, zelf gekozen relaties niet
uitsluiten, maar er integendeel de voorwaarde toe zijn. Deze nieuwe ontwikkeling
veronderstelt geen regressie naar het pre-industriële stadium en zijn autoritaire
oriëntatie, maar betekent een stap vooruit in het verwerven van vrijheid voor allen.
Het urbanisme en de ruimtelijke ordening moeten zich hiervan bewust zijn als zij
zich werkelijk ten dienste willen stellen van de mens van morgen.

4

R. Denbigh, Science, Industry and Social Policy, 1963, p. 55.
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Exotische muziekinstrumenten in het Haagse Gemeentemuseum
A.W. Ligtvoet
De collectie exotische muziekinstrumenten, die tezamen met de verzameling Europese
muziekinstrumenten ondergebracht is in het Haagse Gemeentemuseum, werd
gegrondvest door de Haagse bankier-musicoloog Daniël François Scheurleer. Na de
dood van dr. Scheurleer in 1927 werd het gehele bezit, bestaande uit ongeveer duizend
instrumenten, overgenomen door de gemeente 's-Gravenhage. In 1933 werd de
collectie geëxposeerd in het pas voltooide, door de architect Berlage gebouwde
Gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan. Uitbreiding door middel van aankopen,
bruiklenen en schenkingen volgde weldra, zodat het aantal instrumenten zich spoedig,
uitbreidde en de verzameling een wereldreputatie kreeg.
In 1960 had een reorganisatie van de opstelling der exotische instrumenten plaats,
welke er op gericht was een duidelijke geografische indeling te maken.
Wanneer men thans de exotische zalen binnentreedt, wordt men allereerst
geconfronteerd met de instrumentengroepen uit Neger-Afrika, gerangschikt volgens
de streken waar ze vandaan komen. De uit ruwe boomstammen vervaardigde trommen
verraden in de wijze van versieren een verrassend artistiek inzicht. De marimba's
met hun kalebassen als klankversterkers, waarover een vliesje van een spinneëi
gespannen is, de tokkelinstrumenten met hun grote uitgeholde vruchten, die tijdens
de bespeling tegen het naakte bovenlichaam gehouden worden, de uit olifantstanden
gemaakte hoorns, de rammelaars van vruchtenpitten, zij alle ontsluieren de geheimen
van de negerwereld met een fascinerende suggestiviteit. Bijzonder imponerend is
een trom van de Bagastam uit Guinea, bestaande uit een zittende vrouwefiguur met
op het hoofd het instrument. De trommen uit West-Afrika hebben twee eigenschappen
gemeen: ze zijn slechts aan één zijde bespannen en het daarvoor gebruikte dierevel
is bevestigd door middel van houten wiggen, die in de tromwand geslagen zijn. De
snaarinstrumenten uit Kongo, die alle tokkelinstrumenten zijn, bezitten vaak de vorm
van harpjes, waarvan het staande gedeelte een manne- of vrouwefiguur laat zien.
Een harpje van de Mangbetoe uit N.O.-Kongo is bijzonder interessant, omdat het
duidt op de door de Mangbetoe-negers toegepaste kunstmatige schedelvorming. In
de prille jeugd worden, voornamelijk bij meisjes, de achterhoofden omzwachteld
met raffiatouwtjes. Deze touwtjes
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7. mondorgel, japan

8. sarangi, india

Streven. Jaargang 21

2. tempelbel, japan

1. waterstamptrom, sepik
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3. halsluit, noord-india

4. brulbuis, nieuw-guinea

5. livika, nieuw-ierland
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6. trom, kongo
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worden steeds strakker aangehaald, zodat de hoofden kegelvormig vergroeien. Het
instrument laat dit duidelijk zien.
Vanuit Afrika komt de bezoeker in Zuid- en Noord-Amerika, Australië en het
Zuidzee-gebied. Zijn het in Zuid-Amerika vooral de vele soorten blaas-instrumenten
als blokfluiten, dwarsfluiten, pansfluiten, kerffluiten en ocarino's, alsmede een
schraapinstrument in de vorm van een vis, die de aandacht vragen, Noord-Amerika
manifesteert zich het treffendst door middel van een rammelaarwandelstok, welke
duidt op een zeer primitieve muziekcultuur, terwijl Australië zich kenmerkt door een
aantal snorrebotten, dit zijn lancetvormige houten plankjes die aan een touwtje in
het rond geslingerd worden.
Het Zuidzee-gebied staat muzikaal op een hoger niveau. Fraai is het
wrijf-instrument uit Nieuw-Ierland. De drie tongen die in de bovenkant van een
uitgehold stuk hout zijn gesneden, worden met de vingertoppen gewreven. Ze brengen
drie verschillende tonen voort, die tezamen de melodie vormen van de
neushoornvogel. De vogel heet vika, het instrument wordt livika genoemd.
Nieuw-Guinea is buitengewoon rijk vertegenwoordigd. Vooral de fraai
geornamenteerde trommen spreken een fantasierijke taal. Ze zijn, evenals de trommen
uit West-Afrika éénvellig, maar het vel is op de tromwand geplakt en verstevigd met
een rotan hoepel. Vaak zijn er nog balletjes kleefpasta op aangebracht ter verfraaiing
van de klankkleur. Ook de spleettrommen uit het Sepikgebied, gebruikt in de
mannenhuizen bij initiatieplechtigheden, onderscheiden zich door hun prachtige
sculptuur. Interessant zijn voorts de kunstig met snijwerk versierde bruibuizen, de
instrumenten die door de koppensnellers gebruikt worden wanneer zij van hun
lugubere tochten huiswaarts keren.
De Islamgebieden, die zich uitstrekken van Noordwest-Afrika (Marokko) tot in
Midden-Azië (Afghanistan), bezitten een subtielere muziekcultuur. Opvallend is bij
de vele soorten speeltuigen de verwerking van de materialen, zoals het schild van
een schildpad, de huid van een hagedis. De hobo's bezitten als karakteristiek kenmerk
een rond steunplaatje, waartegen de speler zijn lippen steunt. Voor de ritmische
begeleiding van de Islamitische muziek worden vaasvormige aardewerktrommen
gebruikt, in Noord-Afrika daraboukka's geheten. Onmisbaar zijn de luiten, die veel
gemeen hebben met de Europese luiten, maar veel fantasievoller zijn geornamenteerd.
Over fantasie gesproken.... Wie zal niet bij nadere beschouwing verbluft zijn door
de weelderige ornamentatie van de luiten uit Iran? Olifanten, leeuwen, tijgers, ja hele
oerwoudtaferelen van ivoren en parelmoeren inlegwerk kan men er op ontdekken.
De santur, een trapeziumachtige zither, is in Europa terechtgekomen en heeft in
Nederland de benaming ‘hakkebord’ gekregen.
Na Iran komt India aan de beurt, een hoog-cultuurland, zoals ook het uitgebreide
instrumentarium laat zien. Naast belangrijke tokkelinstrumenten als sitar, tamboera
en vina, treft men een merkwaardig strijkinstrument aan, de sarangi. Deze sarangi
bezit namelijk onder de melodiesnaren een set meetrillende ‘sympatische’ snaren,
zoals de Europese viola d'amore die bezit. Er is hier sprake van een beïnvloeding
van oost naar west. Ook het tromspel is in India hoog ontwikkeld. De meest geliefde
trom is de tabla, een dubbele, één-
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veilige trom, voorzien van een stempasta, samengesteld uit rijst en bruinsteenpoeder.
Dit pasta dient ter verandering van de klankkleur.
Meer curieus dan belangrijk is een tokkelinstrument waarvan de klankkast gemaakt
is van een half struisvogelei.
Via Birma, vertegenwoordigd o.a. door een decoratieve boogharp, komt men in
Thailand, dat zich laat kennen door een fraai gouden gongspel in de vorm van een
halve maan, en Laos met een meer dan twee meter lang mondorgel en een tromspel
als een kinderbox. Vervolgens arriveert de bezoeker in Tibet. De beïnvloeding van
India en China is in het instrumentarium ook voor het lekenoog duidelijk te bespeuren.
Enigszins luguber doen een slingertrom en twee trompetten aan. De eerste bestaat
uit twee op elkaar geplakte kinderschedels, de trompetten zijn vervaardigd van de
dijbeenderen van een mens. China bezit een van de oudste muziekculturen ter wereld.
Het Chinese muziekinstrumentarium, dat een periode van ruim drieduizend jaar
omvat, toont de meest uiteenlopende typen. De museumcollectie bevat vele soorten
instrumenten, waarvan slechts enkele genoemd kunnen worden. Karakteristieke
tokkelinstrumenten zijn de pipa's en de maangitaren. De laatste hebben binnen in de
klankkast nog een extra snaar, die tijdens de bespeling meetrilt. Men kan deze snaar
niet zien, wel horen. Bellen, gongs, ratels, hobo's en fluiten worden bij processies
gebruikt.
De platliggende, langwerpige chin is een van de oudste Chinese tokkelinstrumenten
met een speciale symboliek. Oorspronkelijk had deze chin vijf snaren, overeenkomstig
de vijf elementen hout, water, aarde, metaal en vuur. Dertien parelmoeren cirkeltjes
op het bovenblad gaven de twaalf maanden van het jaar aan plus de schrikkelmaand.
Later kreeg de chin zeven snaren. Belangrijk is ook het mondorgeltje, de sheng,
bestaande uit een soort kommetje, waarin een aantal bamboebuizen van verschillende
lengte gestoken zijn. De speler blaast en zuigt de lucht door een tuitje naar de pijpjes.
In deze pijpjes zijn metalen tongetjes aangebracht, die gaan trillen. Hetzelfde principe
vindt men later bij het Europese harmonium.
Japan heeft veel van China overgenomen, ook muziekinstrumenten. De
versieringswijze is echter specifiek nationaal.
Voor de begeleiding wordt vaak de samisen gebruikt, het tokkelinstrument met
de kleine vierkanten klankkast, de zeer lange hals en de drie snaren. De koto doet
denken aan de Chinese chin, doch heeft onder elk der dertien snaren een beweegbaar
kammetje. De speler tokkelt met drie plectra, die aan de vingers van de rechterhand
bevestigd zijn, en verschuift met de linkerhand de kammetjes om de toonhoogte te
regelen. Uit China is ook de kerffluit naar Japan gebracht, de shakuhachi.
Het laatste land dat de bezoeker op zijn reis door de exotica tegenkomt, is Indonesië.
Het is, strikt genomen, een eilandengroep, waarvan het beschavingspeil nogal
wisselvallig is. Men vindt er dan ook primitieve speeltuigen naast zeer gecultiveerde
muziekinstrumenten met geraffineerde klankmogelijkheden. Sumatra trekt de aandacht
met een eenvoudige, doch sierlijke tweesnarige luit, de hasapi of hapetan. Borneo
toont naast een mondorgelachtig instrument tal
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van neusfluiten, die, zoals de naam reeds aanduidt, door de neus aangeblazen worden.
Celebes heeft vele bamboefluiten met ingebrande ornamenten.
Uit Java komt het zo vermaarde gamelanorkest, trapsgewijze opgesteld, zodat de
vele soorten, voornamelijk slaginstrumenten, goed te zien zijn. Het belangrijkst is
de kendang, een tweevellige trom, die meestal bespeeld wordt door de leider van het
orkest. Vele xylofoonachtige, metalen slaginstrumenten zijn er omheen gegroepeerd.
Er is echter ook een strijkinstrument bij, de tweesnarige rebab, die van oorsprong
Iraans is en met de verbreiding van de Islam naar Java gekomen is. De haren van de
strijkstok hangen slap en worden door de speler tijdens het spel met de vingers
gespannen. Het enige blaasinstrument in het gamelanorkest is de soeling, een
bandfluit, gemaakt van bamboe.
Bij de expositie van de exotische muziekinstrumenten is gestreefd naar een zo
groot mogelijke overzichtelijkheid. Landkaarten en opschriften de stijlgebieden en
de functies van de diverse instrumentengroepen betreffende, zijn ter oriëntatie
aangebracht.
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De priester in een geseculariseerde wereld
Jan Kerkhofs
In de afgelopen maanden hebben enkele belangrijke gebeurtenissen weer eens
aandacht gevraagd voor het drastisch veranderende priesterbeeld in de wereld van
vandaag. Het 9e Wereldcongres van godsdienstsociologie, dat van 1 tot 4 augustus
plaats had te Montreal, had als thema: De priester in Kerk en samenleving1. Het 3e
Europees Congres van het Stenoniusinstituut te Luzern (18-22 september) was gewijd
aan: De priester in de geseculariseerde wereld2. In de zomer reageerde het Mexicaanse
episcopaat scherp tegen het reeds vroeger gepubliceerde, ophefmakende artikel van
Mgr. Ivan Illich, The Vanishing Clergyman, waarvan buiten Mexico de ene vertaling
op de andere volgt. Daarnaast werden nog tientallen andere conferenties en studies
gewijd aan de onzeker geworden plaats en rol van de ambtsdrager, zowel in katholieke
als in protestantse kringen. De desoriëntatie blijft overigens niet beperkt tot de clerus,
maar kenmerkt alle rangen van kerkelijke ‘vrijgestelden’, zodat een wisselwerking
ontstaat die het hele veranderingsproces nog versnelt. En nochtans, nooit tevoren
werd het roepingswerk in de Kerk, door speciale nationale en regionale centra, door
pauselijke en bisschoppelijke toespraken en brieven, zozeer beklemtoond als in de
laatste jaren. Er worden overal initiatieven genomen om de priesteropleiding te
vermenselijken, beter aan te passen aan de concrete omstandigheden. En het is voor
velen onthutsend vast te stellen dat (zoals ook bij de vrouwelijke religieuzen) juist
daar waar de aanpassing het eerlijkst gebeurt, het procent ‘uitval’ vaak hoger komt
te liggen dan in minder open landen of instituten3.
Het bewustzijn dringt door dat het fenomeen universeel is, voor alle landen en
continenten geldt, ofschoon niet overal met dezelfde intensiteit. De crisis wordt

1

2

3

Cfr. Actes de la IX. Conférence internationale de sociologie religieuse: Le clergé dans l'Eglise
et la Société - Clergy in Church and Society (Montréal 1-4. VIII. 1967), Roma, 1967. Verder
geciteerd als Actes.
De rapporten zullen tegen het einde van het jaar in het Frans, het Duits en het Engels
gepubliceerd worden door het Instituut voor Europese Priesterhulp, Stokstraat 53, Maastricht.
Over de vorige congressen cfr. J. Kerkhofs, Europa en zijn priesters, in Streven, januari
1960, pp. 360-365; id., Vernieuwing van de priesteropleiding, in Streven, februari 1965, pp.
318-327.
Dit fenomeen is bijvoorbeeld duidelijk in de USA. Het pleit o.i. voor deze groepen: zij
waarborgen een vrijere beslissing, meer authenticiteit, en de ‘uitval’ uit de religieuze
congregaties is vaak helemaal geen ‘uitval’ uit de Kerk.
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door de enen verklaard als een duidelijk symptoom van het failliet van het katholieke
religieuze systeem, als het einde van de institutionele religie. Volgens anderen is zij
een grote beproeving die de Kerk treft en waartegen het enige verweermiddel is: zich
strategisch inkapselen in egelstellingen; het verdwijnen van sacrale denk- en
leefvormen wordt immers automatisch gekoppeld aan radicaal geloofsverlies. Nog
anderen zien in de crisis een heilsmogelijkheid om de Kerk te bevrijden uit
pre-christelijke religieuze structuren tot een meer evangelisch geloof: de weg naar
een gelovige oplossing ligt in de aanvaarding van het louteringsproces dat de
secularisatie kan betekenen, met al de risico's van dien.

Montreal
In Montreal werd een aantal vragen aan de Kerk gesteld vanuit de sociologie, zonder
dat er onmiddelijk oplossingen werden voorgehouden. In de referaten waren twee
hoofdrichtingen merkbaar: de priester werd óf overwegend als een man van een
‘beroep’, als een professionele leider van een religieuze gemeenschap gezien, óf als
een ‘profeet’. De secularisering van het publieke leven, de inkrimping van de vroeger
polyvalente taak van de priester (als raadgever, opvoeder, sociaal voorman, enz.) tot
zijn louter religieuze functie (met de moeilijkheid om deze dan nog juist te bepalen),
het inzicht anderzijds dat een louter priesterlijke functie velen psychologisch te
eenzijdig voorkomt, de toenemende verantwoordelijkheid van de leek, de zwakke
economische positie van de priester, vooral in vele latijnse landen, de vermindering
van de traditionele religieuze praktijken, waardoor de culturele functie van de priester
gereduceerd wordt, en vele andere dingen meer hebben ertoe bijgedragen dat in de
meest ontwikkelde landen en in de mate dat de ontwikkeling doordringt, de priester
zijn beroep als ‘marginaal’ gaat ervaren4, met het gevolg dat hij zich steeds onzekerder
gaat voelen over zijn integratie als mens in de wereld van vandaag. Terloops zij hier
opgemerkt dat voor niet weinigen deze crisis van de mens ten grondslag ligt aan de
min of meer acute geloofscrisis. Velen wijzen ook op het duidelijk waarneembare
generatieverschil: de jongeren ervaren zich meer als marginaal dan de ouderen5.
Daartegenover onderstrepen anderen de behoefte aan een profetisch leiderschap,
aan personen die voor de groep van de gelovigen én voor de grotere gemeenschap
van zoekende mensen de ‘tekenen van de tijd’ in zinvolle termen van hoop vertalen
en op die manier heilsperspectief verlenen aan wat uitsluitend chaos of anomalie
schijnt te zijn. Om deze tekenen te verstaan en in een levende taal tot uitdrukking te
brengen, moet de ‘profeet’ echter midden onder de mensen leven en door hen aanvaard
worden als de vertaler van de gelovige groepservaring.

4

5

Dit is veel minder het geval in traditioneel agrarische gemeenschappen, waar de priesterfunctie
door de groep nog als een globale sociale leidersfunctie en dus als een belangrijke factor
voor de groepsintegratie wordt beleefd. Zie bijvoorbeeld G. Jiménez-Cadena, The role of
the rural parish priest as an agent of social change, in Actes, pp. 283-296.
Cfr. J. Maitre, Divergences d'attitudes dans le clergé paroissial français devant la
modernisation de la vie rurale, in Actes, pp. 263-282.
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In de discussies werd erop gewezen dat het mogelijk moet worden, binnen één globaal
religieus systeem een coëxistentie van verschillende priestertypes (en dus
verschillende opleidingssystemen) te aanvaarden, anders bijvoorbeeld op het platteland
in India dan in de steden van Zuid-Amerika of de Westeuropese industriezones en
cultuurcentra. Vervolgens lijkt het heel moeilijk, ‘profeten’ te recruteren uit groepen
kinderen en adolescenten. Tenslotte wordt het blijvend karakter van het profetisch
charisma door niets gegarandeerd, evenmin als - mutatis mutandis - bij politici,
dichters enz., wier rol, sociologisch gezien, ook een zeker profetisme impliceert. De
constatering van al deze kortsluitingen bracht sommige deelnemers ertoe de
fundamentele vraag als volgt te stellen: waarom houdt de Kerk, in tegenstelling met
de meeste andere groeperingen zoals vakbonden, politieke partijen,
cultuurverenigingen enz., nog langer vast aan het systeem van het recruteren van
kinderen of heel jonge mensen, om hen na een lange periode van een intense
‘brain-washing’ (de term werd door verschillende deelnemers gebruikt) tot leiders
aan te stellen van een gemeenschap die in hun benoeming noch een consultatieve,
noch een deliberatieve stem heeft? Dit stelt meteen de vraag naar de duur van een
dergelijke benoeming en naar het hele kerkelijk-administratieve systeem. Kan dit in
plaats van op een monarchische ook op een democratische leest geschoeid zijn?
Welke zijn de mogelijke voordelen daarvan voor een meer ‘profetisch’ beleid? Over
de theologische aspecten van deze hypothesen verklaarden de sociologen zich
vanzelfsprekend onbevoegd. De sociologische implicaties zijn in ieder geval duidelijk:
in een dergelijk systeem zouden de meeste structurele leiders, diegenen namelijk die
wij nu priesters noemen, dragers van het ambt, tijdelijk zijn, niet full-time, met een
eigen seculier beroep en gehuwd6. De opleiding zou ook tot avondcursussen en
weekend-studiedagen herleid kunnen worden, terwijl de eigenlijk theologische en
pastorale specialisering aan full-time deskundigen (priesters, religieuzen of leken)
zou worden overgelaten7.

Mgr. Illich
Kort na het Congres van Montreal, 18 augustus 1967, verscheen een ‘Declaración’
van de Mexicaanse bisschoppen, die scherp reageerden tegen het boven geciteerde
artikel van Mgr. Ivan Illich, The Vanishing Clergyman8. Enkele maanden vroeger
had I. Illich al moeilijkheden gehad met de Amerikaanse Kardinaal Cushing, naar
aanleiding van een inmiddels ook al berucht geworden
6

7

8

Ook de financiële structuur van de Kerk zou hierdoor diepgaand gewijzigd kunnen worden,
daar deze personen in veel mindere mate door de Kerk gehonoreerd moeten worden. In
betrekkelijk korte tijd zou het hele beeld van een ‘established church’ in vele landen kunnen
verdwijnen.
In deze zin kan het ambt een volledig beroep zijn. Cfr. O. Schreuder, Types of Catholic
Priests, in Actes, pp. 33-58, en Th. M. Steeman, The Priest as Socio-religious Leader, in
Actes, pp. 151-186. Steeman geeft een uitstekende analyse van het profetisch karakter van
de religieuze leider.
I. Illich, The Vanishing Clergyman, in The Critic, juni-juli 1967. Het verscheen ook, met
enkele kleine wijzigingen, in het grote Mexicaanse weekblad Siempre (12 juli 1967) onder
de titel Sobre el celibato y casamiento de los sacerdotes, waardoor de auteur onrecht gedaan
werd. De oorspronkelijke Spaanse titel dekte de lading veel beter: El clero, una especié que
desaparece.
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artikel, The Seamy Side of Charity, dat verscheen in het New-yorkse
jezuïetenweekblad America en het Noord-Amerikaanse episcopaat beschuldigde van
kerkelijk neo-kolonialisme in Latijns Amerika. Illich is de geniale leider van het
CIDOC-centrum te Cuernavaca (Mexico), een soort denklaboratorium voor de Kerk
in Latijns Amerika en wellicht het beste opleidingsinstituut voor creatieve kerkelijke
arbeid in dat continent. In The Vanishing Clergyman gaf hij zijn persoonlijke kijk
op het probleem van het veranderende priesterbeeld. Het bestaande kerkelijke systeem,
schreef hij, moet doodgaan, een ander moet van onderuit groeien. Als de twee naast
elkaar blijven bestaan, worden de echte oplossingen, althans voor Latijns Amerika,
alleen maar moeilijker en worden ze in ieder geval op de lange baan geschoven. Het
huidige bureaucratische systeem zal zijns inziens sterven, gewoon doordat steeds
minder priesters gewijd zullen worden, o.m. indien de encycliek over het celibaat
met de verscherpte eisen inzake maturiteit van de kandidaten eerlijk wordt toegepast.
De oplossing die erin zou bestaan, de huidige priesters te laten trouwen of in het
huidige systeem gehuwde full-time priesters op te nemen, heeft volgens Illich alleen
maar nadelen. De breuk die nu tussen kerkvolk en structuren bestaat, kan op die
manier niet hersteld worden. Wel moet nu reeds aan diakens en later ook aan (dan
echt ‘seculiere’) priesters die gehuwd zijn en een beroep uitoefenen, meer en meer
de leiding van vele kleine gemeenschappen toevertrouwd worden, en de mogelijkheid
geschapen om voor dit soort kerkleiders nieuwe vormen van aanstelling, opleiding
enz. te voorzien. Nieuwe, meer aangepaste liturgische vieringen kunnen hierdoor
vergemakkelijkt worden. Meteen wijst hij echter ook op het gevaar dat het conciliaire
decreet over het diaconaat nog in zich draagt: ‘The danger would be to develop a
clerical church-supported diaconate, thereby delaying the necessary and inevitable
secularization of the ministry’. In het nieuwe systeem kan het celibaat zijn volle
waarde krijgen voor hen die ‘als evangelische Don Quixote's’ het dan vrij kunnen
kiezen, niet meer om sociale, psychologische of ‘religieuze’ redenen, maar om zuivere
geloofsredenen, ‘omwille van het Rijk’. Illich pleit daarom van de ene kant voor een
lange proeftijd, waarop dan een publieke gelofte volgt, even onverbrekelijk als het
huwelijk; van de andere kant moeten priesters die in het huidige systeem gevormd
zijn en willen trouwen, resoluut uit het priesterlijke ambt ontzet worden. Voorlopig
moet men nog geen gehuwde priesters invoeren: ‘The clerical mass exodus will only
last as long as the present clerical system exists. During this time, ordination of
married men would be a sad mistake. The resulting confusion would only delay
needed radical reforms’.

Luzern
Deze heel persoonlijke visie van Mgr. Illich werd op het Congres te Luzern
gedeeltelijk overgenomen, gedeeltelijk afgewezen, zonder dat men evenwel kan
spreken van een rechtstreekse confrontatie: de meeste deelnemers bleken het artikel
niet eens te kennen. De vragen die in Montreal werden gesteld, werden in Luzern
verduidelijkt en kregen er een begin van antwoord: dank zij een rustige, maar
ongewoon open dialoog tussen exegese (J. Blank, Würzburg),
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dogma (P. Fransen en P. Schoonenberg), sociologie (O. Schreuder), psychologie (A.
Vergote) en pastoraaltheologie (F. Klostermann en F. Haarsma) werd de hele
problematiek een stap dichter naar een realistische aanpak gebracht. De onzekerheid
die op het ogenblik overal heerst, werd als een feit aanvaard zonder dat dit in
dramatische aanvals- of verdedigingsreflexen resulteerde. Verschillende deelnemers
wezen op de positieve aspecten ervan9. Het feit dat de meeste aanwezigen
grootseminariedirecteuren of -professoren waren, die in dagelijks contact staan met
priesters en priesterstudenten, heeft daartoe ongetwijfeld bijgedragen. Zij weten maar
al te goed dat de vragen die door vele priesters en priesterkandidaten in West-Europa
aan de leiding van de Kerk gesteld worden, ernstig zijn en noch in de conciliaire
decreten over de priester, noch in de recente encycliek over het celibaat een antwoord
krijgen. Deze onbevangenheid werd weerspiegeld in de slotresoluties. Ze kunnen
gegroepeerd worden rond drie hoofdthema's.
In de eerste plaats moet het ambt van het Nieuwe Verbond geheel gezien worden
als een diakonia, een dienst van de Heer en van de gelovige gemeenschap, een dienst
onder andere diensten, gericht op de opbouw van het Volk Gods in al zijn geledingen.
Sterk werd onderstreept dat deze dienst, hoezeer ook om de hele mens bekommerd,
toch niet opgelost kan worden in een louter binnenwereldlijke sociale hulpfunctie10.
Maar even beslist werd ontkend dat de priester een specifieke, pre-christelijke
middelaarsfunctie te vervullen zou hebben: de ene middelaar is Christus. De term
‘priester’ werd door vele deelnemers als te sacraal aangevoeld. Christus, als profeet,
heeft duidelijk tegen de oudtestamentische priesterkaste gereageerd en nog al te veel
vóór-christelijke sacerdotale elementen bepalen mede het traditionele katholieke
model van de kerkbedienaar. Herhaaldelijk werd verwezen naar evangelieteksten als
Lc. 22, 26: ‘bij u echter zal het anders zijn’11. Zij opteerden met overtuiging voor de
fundamentele gelijkheid van alle christenen. Wel werd hier duidelijk dat de gangbare
leer over algemeen en bijzonder priesterschap (inclusief de leer over het sacramentele
merkteken12 en over de ‘plenitudo potestatis’ in paus en bisschoppen) grondig herzien
moet worden en dat, wanneer men het hiërarchisch principe ‘jure divino’ aanvaardt,
nog niets gezegd is over de manier waarop de ambtsdragers aangeduid moeten
worden, noch over de duur van hun mandaat.

9

10

11

12

Zo bijvoorbeeld F. Klostermann: ‘Vielleicht ist es der heimliche providenzielle Sinn dieser
Unsicherheiten und Krisen, die christlichen Kirchen zu zwingen, Wesen und Funktion des
Amtes im Neuen Bund neu zu bedenken, zu überlegen, ob es nicht eine Auffassung gäbe,
die dem der bisherigen katholischen wie der evangelischen Konzeption zugrunde liegenden
Anliegen Rechnung trüge und vielleicht auch zu einer Annaherung der Standpunkte führen
könnte’.
Zo F. Haarsma: ‘Die Auffassung, dass für ein Pastorat sensu stricto kein Platz mehr sein
würde neben den hilfeleistenden Berufen von Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut und
Sozialfürsorger, unterschätzt die Relevanz des Evangeliums für alle Lebensbezirke’.
J. Blank merkte in dit verband op dat ‘der historische oder irdische Jesus sich selbst mit
Sicherheit niemals als Priester bezeichnet hat und mit dem jüdisch-institutionellen
Kultpriestertum nichts zu tun hat’.
Enigszins in aansluiting bij P. Schoonenberg zei F. Haarsma over het merkteken: ‘Das kann
man betrachten als die theologische Uebersetzung einer soziologischen Gegebenheit aus
einer vergangenen Ständegesellschaft’.

Streven. Jaargang 21

177
Herhaaldelijk werd in de discussies ook gewezen op het anachronistisch karakter
van de liturgie van de priesterwijding. Sommigen vroegen heel kordaat: wat is de
priesterwijding méér dan een in dienst nemen op grond van de aanwezige doopgenade
(‘auf Grund einer pneumatischen Vorgegebenheit aus der Taufe’)?
Alle andere functies, vooral de liturgie en de verkondiging, moeten gezien worden
in het licht van de dienende zorg voor de opbouw van de gelovige gemeente. Duidelijk
werd de verkondiging primair gesteld, in de lijn van de accentverschuiving die
ontegenzeggelijk is aangebracht door Vaticanum II. Dit aldus begrepen dienstambt
kan een echt beroep zijn en de drager ervan kan er volledig door in beslag genomen
worden. Doch de situatie van de Kerk in vele landen en milieus eist steeds meer dat
sommige priesters en diakens hun ambtelijke dienst verbinden met een profaan
beroep, zodat zij part-time priesters of diakens genoemd kunnen worden. Hiermee
hangt de behoefte samen aan meer pluriformiteit en mobiliteit in het priesterlijke
bestaan, inzake activiteitsvormen, vroomheid en levensstijl, ambtsduur, incardinatie
enz. Alleen zo kan een grotere doelmatigheid gegarandeerd worden van de aan de
gelovige gemeente geschonken charismata. Op te merken is in dit verband dat de
vraag naar de vrouw in het ambt bewust uitgesloten werd, niet omdat ze niet relevant
zou zijn, maar omdat er beter een afzonderlijk congres aan gewijd wordt.
Ten derde heeft het congres de celibaatsproblematiek niet ontweken. Een letterlijke
vertaling van de 9e en de 10e slotresolutie is hier op haar plaats: ‘Het wordt gewenst
dat de Kerk, die reeds gehuwde diakens voorziet, ook twee levensstaten voor de
priester mogelijk maakt. Wij menen dat deze pluriformiteit van de priesterlijke
levensstaat voor de Kerk een verrijking zou betekenen, waardoor de
geloofwaardigheid van het charisma van het ongehuwd-zijn omwille van het Rijk
Gods aan doeltreffendheid zou winnen. Aan de bisschoppen wordt gevraagd dat zij,
met erkenning van de voor het ogenblik in de westerse Kerk geldende discipline, de
studie van het celibaatsprobleem verder zouden bevorderen, rekening houdend met
de verscheidenheid van de lokale situaties. In het bijzonder is het moeilijk denkbaar
dat de formule van de part-time priesters, die in sommige sectoren zo nodig zijn,
verder uitgebreid kan worden als de celibaatswet niet opgeheven wordt’13. De 10e
resolutie beantwoordt aan een toenemende noodsituatie: ‘De dispensatie van de
celibaatswet zou zonder moeilijkheden en discriminatie verleend moeten worden
aan priesters die daar om ernstige redenen om vragen. Indien zij dat wensen, zouden
zij verder moeten kunnen worden ingezet in kerkelijke dienst’.
Tenslotte werd erop gewezen dat de hele opleiding van nu af aan met deze
gewijzigde situatie rekening dient te houden, dat bijzondere inspanningen nodig zijn
om een harmonieus samenbestaan van verschillende priesterlijke levens-

13

In dezelfde zin cfr. Patriarch Maximos IV. Saigh, Priestertum, Zölibat und Ehe, in Der
Seelsorger, september 1967, pp. 302-306; en ook het congres over Clerical Celibacy: an
option in the Priesthood? dat in Notre Dame gehouden werd in het begin van augustus. In
dit verband verdient het evenwichtige en moedige referaat dat A. Vergote (Leuven) te Luzern
voordroeg, bijzondere aandacht: Psychologische Gedanken über das menschliche und
christliche Werden des Priesters.
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vormen in de overgangstijd mogelijk te maken, en dat een aangepaste catechese en
informatie onontbeerlijk zijn om in het hele Kerkvolk begrip te winnen voor het
nieuwe priesterbeeld in een geseculariseerde samenleving.
De hier besproken congressen hebben natuurlijk niet het laatste woord gezegd. Wel
hebben zij nog duidelijker gemaakt hoe groot de malaise is, hoezeer de deskundigen
in de hoofdlijnen van de analyse overeenstemmen, en hoeveel hoop aanwezig is om,
vanuit een gelovig experiment, rustig maar onbevreesd nieuwe wegen te banen.
Terecht vroeg het congres van Luzern aan de bisschoppen dat zij (liefst nationaal,
maar in Europese dialoog) de verdere studie van de opgeworpen vragen aan experts
in de theologie en de menswetenschappen, geestelijken én leken, zouden
toevertrouwen. Wij hopen dat de daartoe in Nederland en Vlaanderen reeds
ondernomen stappen verder uitgevoerd zullen worden en zodra mogelijk tot concrete
oriëntaties en eerlijke beslissingen mogen voeren.
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Politiek overzicht
Internationaal
Frankrijk
De buitenlandse reizen van president de Gaulle zijn steeds belangwekkend, dienen
om de Franse positie aan de wereld duidelijk te maken en verlopen niet steeds volgens
de verwachtingen. Zijn bezoek aan de Duitse Bondsrepubliek in september 1962
bedoelde niet zozeer te zijn een teken van verzoening tussen beide staten, maar vooral
om de reeds verbeterde verstandhouding ook weerklank te doen vinden onder beide
volken. Toen hij in 1964 als de eerste Franse president een bezoek aan Mexico bracht,
was het - omdat de actieradius niet groot genoeg was - eventjes moeilijk om hem in
een Franse Caravelle in Mexico City te laten landen, maar eenmaal gearriveerd trok
de Gaulle alle registers van zijn Franse charme open en speelde hij met de gedachte
aan samenwerking tussen de Latijnse landen aan beide zijden van de Atlantische
Oceaan, een gedachte, die vanzelfsprekend in de V.S. niet werd gewaardeerd. In
geen van beide gevallen is het succes van de Gaulle groot geweest; de Latijnse
samenwerking is niet van de grond gekomen en het Frans-Duitse vriendschapsverdrag
heeft niet gebracht, wat hij en Europa ervan had gehoopt. Dit jaar bezocht de Franse
president Canada en Polen. De eerste reis had plaats in de tweede helft van juli en
werd ingeleid met een bezoek aan de Franse eilandengroep St. Pierre en Miquelon,
waarvan de bezetting in december 1941 door troepen van de Vrije Fransen op bevel
van de Gaulle aanleiding gaf tot een scherp conflict tussen hem en president Roosevelt.
Voor zijn trip naar Canada was hij uitgenodigd door de premier van de Canadese
deelstaat Quebec en door de federale Canadese regering. Eerstgenoemde - zou het
de Gaulle niets gezegd hebben, dat deze premier Johnson heette? - beschouwde het
als een tegenvisite voor zijn officiële bezoek aan Parijs, waar hij als staatshoofd was
ontvangen; voor de tweede was de wereldtentoonstelling in Montreal ter gelegenheid
van het eeuwfeest van het dominion een gerede aanleiding het Franse staatshoofd
uit te nodigen. Vreemd was al dat deze zijn bezoek begon in Quebec en niet in de
federale hoofdstad Ottawa, maar nadat de protocollaire moeilijkheden in verband
hiermee waren opgelost, maakte hij een tocht door Franstalig Canada. Bij
verschillende gelegenheden hield hij toespraken, waarin hij sterk de nadruk legde
op de onverwoestbare eenheid van de Fransen in Canada en waarschuwde tegen
vreemde invloeden; hij sprak over een volk, dat ‘over zichzelf wil beschikken en
zijn lot in handen nemen’ en eindigde enkele malen met de kreet ‘Leve het vrije
Quebec’. Dit werd terecht beschouwd als inmenging in de binnenlandse Canadese
aangelegenheden en vooral bovenaan-
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gehaalde separatistische leuze was voorwerp van in beleefde woorden gevatte ernstige
kritiek van de zijde van Ottawa. Voor de Gaulle was dit aanleiding zijn reis voortijdig
te beëindigen en niet naar de federale hoofdstad te gaan; wel vond hij nog de
gelegenheid Canada te waarschuwen voor de kolossale buurstaat, die zijn wezen
bedreigde. De Gaulle overschreed hierbij alle normen, die gewoonlijk voor een gast
gelden en zijn optreden werd ook in Frankrijk afgekeurd. Hij heeft hiermee zijn
internationaal prestige geschaad en helaas Frankrijk geen goede dienst bewezen. Hij
zelf geeft er aanleiding toe, wanneer er geopperd wordt of hij wel altijd au sérieux
moet worden genomen.
In september reisde de Franse president naar Polen. In enkele kringen verwachtte
men dat hij een krachtig beroep op Warschau zou doen om zich te spiegelen aan het
Franse voorbeeld en zich zoals Parijs t.o.v. Washington zelfstandiger tegenover
Moskou op te stellen. Wel wees hij in zijn verschillende redevoeringen voor de Sejm,
studenten en bij andere gelegenheden op de oude Frans-Poolse vriendschapsbanden
en op de moeilijkheden, die beide landen ondervonden om hun nationale
persoonlijkheid te behouden tegen het gewicht van de kolossen van het heelal, terwijl
hij elders waarschuwde dat samenwerking met het buitenland niet moest worden
opslorping door een of ander buitenlands apparaat, maar een duidelijke oproep bleef
achterwege en zelfs deze bedekte toespelingen bereikten de Poolse pers niet.
Wel reageerde de Poolse partij-secretaris, Gomoelka, er op, toen hij de oude
Frans-Poolse vriendschap erkende, maar erg beleefd er op wees, dat deze Polen noch
Frankrijk had kunnen beschermen tegen de Duitse overval. Juist deze ervaring had
Polen geleerd, dat het fundament van zijn buitenlandse politiek de hechte vriendschap
met de S.U. moest zijn. Had de Gaulle deze verwijzing naar de Franse houding in
1939 kunnen verwachten, het is de vraag of het tweede deel van dit antwoord wel
juist is; eeuwenlange Poolse historie wijst tot in de jongste tijd op een voortdurende
nationale strijd tegen Rusland en mogelijk is dit de persoonlijke opvatting van
Gomoelka, maar het is niet waarschijnlijk, dat deze representatief is voor het hele
Poolse volk.
Ook met een pleidooi voor de Duitse hereniging had de Gaulle geen succes. Polen
wenst pas normale betrekkingen met Bonn aan te knopen als de BRD de Oder-Neisse
grens erkent - hetgeen de Gaulle vroeger en nu ook reeds had bepleit - en overgaat
tot volledige erkenning van de DDR. Ook dan nog denkt Polen niet aan hereniging
van beide Duitslanden, die trouwens zelf daarover zouden moeten beslissen, hetgeen
volgens de Poolse president, Ochab, een langdurig historisch proces zou zijn.
Veel succes was dus ook hier niet voor de Gaulle weggelegd; er kwamen
moeilijkheden rond een verwachte ontmoeting tussen hem en kardinaal Wyszinski,
waartegen de regering bezwaar maakte, reden waarom de Gaulle er van afzag. In
Bonn was men wel zo vriendelijk om te zeggen, dat de Franse president de belangen
van de BRD goed had bepleit, maar dit was slechts de inleiding tot kritiek op de
herhaalde verklaring van de Gaulle de Oder-Neisse grens te erkennen en op zijn
redevoering in het vroegere Duitse Hindenburg, waarin hij deze stad de meest Poolse
van Polen noemde. Het is mogelijk, dat dit laatste
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nu waar is, maar dan is dit het gevolg van zo veel ellende voor de verdrevenen, dat
het ontactisch was om het te zeggen. Als de Gaulle Bonn wil winnen voor de
Oder-Neisse grens - hetgeen verstandig is - moet hij het niet moeilijker maken deze
pil te slikken.

Engeland
De Engelse prime-minister, Wilson, en zijn regering maken moeilijke tijden door.
Een van de weinige lichtpunten aan de politieke horizon was de uitslag van het op
10 september in Gibraltar gehouden referendum, waar de overgrote meerderheid
zich voorstander verklaarde van handhaving van de bestaande banden met Engeland.
Vanzelfsprekend is de kwestie hiermee niet van de baan. Spanje maakt reeds lang
aanspraak op de rots en heeft al enkele malen een Brits voorstel om het conflict aan
het Internationaal Hof van Justitie voor te leggen afgewezen, omdat het moet
gerangschikt worden onder het hoofd ‘dekolonisatie’ en dus moet worden behandeld
in de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dit is trouwens in
overeenstemming met een beslissing van de beheerschapsraad, overgenomen door
genoemde Algemene vergadering van 20 december 1966, waarin er op werd
aangedrongen ‘de dekolonisatie van Gibraltar’ te bevorderen. Overigens had Madrid
van te voren reeds aangekondigd de uitslag van het referendum niet te erkennen,
daar hier niet door Spanjaarden beslist werd maar door een door Engeland
binnengehaald mengelmoes van allerlei nationaliteiten.
Ronduit een échec is het Britse optreden tegen Rhodesië gebleken. Toen Wilson
na de Unilaterale Onafhankelijkheidsverklaring door premier Ian Smith economische
sancties afkondigde, die later ook door de Verenigde Naties werden toegepast,
verwachtte hij, dat het verzet van Rhodesië eerder binnen weken dan maanden zou
zijn gebroken. Het duurt nu bijna twee jaren en men heeft de indruk, dat tenslotte
Engeland er meer onder geleden heeft dan Rhodesië. Dit is des te ernstiger omdat
alle offers ook nog geen resultaat opleverden en integendeel de druk op Ian Smith
om over te gaan tot de laatste stap, nl. alle banden met Londen te verbreken en de
republiek uit te roepen, steeds groter wordt.
In Engeland zelf staat Wilson bloot aan hevige kritiek. Dit bleek ook uit de twee
nederlagen voor Labour bij tussentijdse verkiezingen voor het Lagerhuis, die wel
voornamelijk te wijten waren aan het thuisblijven van vele Labourkiezers, maar ook
dit is een teken van ontevredenheid.
Op het onlangs in Brighton gehouden Trade Union Congress bleef van de
economische politiek van Wilson weinig of niets over; wel keurde het congres - zij
het erg voorzichtig - de Engelse aanvraag om toetreding tot de EEG goed en werd
tenslotte ook het regeringsbeleid van de Labour in het algemeen goedgekeurd. Maar
het is natuurlijk een beetje moeilijk wanneer dit regeringsbeleid in hoge mate bepaald
wordt door o.a. Wilson, die men juist met kritiek had overladen. Noch hijzelf noch
een van de leden van zijn kabinet echter woonde het congres bij en zelfs de vraag
naar de oplossing van dit probleem kon achterwege blijven.
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Begin oktober is echter in Scarborough het 66e partijcongres van Labour begonnen
en hier konden Wilson c.s. niet afwezig blijven; er werden dan ook speciale
politiemaatregelen genomen ter bescherming van de prime-minister. Er is uiterst
felle kritiek uitgeoefend maar er was een verschil tussen het debat en de uiteindelijke
stemming over het beleid. Blijkbaar heeft Labour op dit ogenblik geen figuur die
Wilson kan vervangen en keurde men daarom het algemene regeringsbeleid tenslotte
toch maar goed. De kritiek, die men eigenlijk op de regering had als totaal, scheen
zich een ogenblik te concentreren rond het hoofd van de minister van buitenlandse
zaken, George Brown, die ondanks een knappe verdediging van zijn beleid twee
moties van afkeuring inzake zijn houding tegen de militaire regering van Griekenland
en ten aanzien van de kwestie Vietnam met een kleine meerderheid zag aangenomen.
Zijn recente moeilijkheden met de pers schijnen hieraan niet vreemd te zijn. Geruchten
als zou dit leiden tot ontslag van Brown werden door Wilson tegengesproken met
de mededeling dat Brown de beste minister van buitenlandse zaken was.
Tenslotte ondervindt de politiek van Labour om aansluiting te verkrijgen bij de
EEG nogal wat verzet in de linkervleugel van de partij en dit verzet wordt versterkt
door de uiterst langzame voortgang van de besprekingen van de Zes over het begin
van de onderhandelingen. Jean Rey, voorzitter van de nieuwe Europese Commissie,
heeft nu uitdrukkelijk verklaard, dat de studie van zijn commissie over de details van
de toetreding tot een positieve conclusie heeft geleid en dat de onderhandelingen zo
spoedig mogelijk zouden moeten beginnen. Hij heeft zich hiermee lijnrecht tegenover
generaal de Gaulle opgesteld, die op zijn minst wenst te traineren, misschien hopend
op een groeiend verzet in Engeland zelf. Toch schijnt men nu geen Frans veto te
verwachten; volgens lord Chalfont, de aangewezen leider van de Britse delegatie
voor de onderhandelingen, bestrijden de Fransen slechts, dat Engeland nu al lid moet
worden; in 1963 zei de Gaulle dit echter ook. Als de Franse president inderdaad
hoopt op hulp van de Engelse oppositie tegen toetreding, zal hij de enige overwinning
van minister Brown op het Labourcongres wel betreuren, waar de politiek ten aanzien
van de EEG nu juist na een aantal zure opmerkingen toch een ruime meerderheid
verkreeg. Wel moest daarvoor een minder gunstig Europees rapport over de
economische toestand van Engeland onder tafel worden gehouden.

Nederland
Prinsjesdag 1967
Prinsjesdag bracht weer de troonrede en de miljoenennota. De eerste werd een
verzameling van gemeenplaatsen genoemd, waaraan er zelfs nog een zou moeten
worden toegevoegd over de on-democratische ontwikkeling in Griekenland. Misschien
is het belangrijk, dat de regering belooft haar beleid te gaan baseren op
meerjarenplannen. Dit zou eigenlijk heel belangrijk moeten zijn, maar men twijfelt
of zij hiervoor wel de kans zal krijgen. Gezien de interne
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zeker; het is nl. niet belangrijk, dat volgens een opinie-onderzoek vele leden van
moeilijkheden van de verschillende regeringspartijen is dit helemaal nog niet de
PvdA en D '66 de regering de Jong wel willen handhaven, maar veel belangrijker is
de vraag of bv. de KVP volledig achter het kabinet blijft staan. Zouden de komende
besprekingen in deze partij leiden tot een splitsing dan blijft het kabinet niet lang
overeind. En ook wanneer het niet zo ver komt, zou toch een radicale groep binnen
de partij de afwerking van het regeringsprogram wel eens onmogelijk kunnen maken.
8-10-'67
J. Oomes

België
P.V.V.-congres: een Belgisch fascisme
De Partij voor Vrijheid en Vooruitgang hield van 29 september tot 1 oktober een
congres te Knokke. Sfeer en conclusies waren karakteriestiek voor de oriëntering
van deze partij. Het volgende thema luidde: ‘het nieuwe België’. Blijkens de teksten
en resoluties die in de commissies en ten slotte in de plenaire vergadering goedgekeurd
werden, zou België in de toekomst een unitarische staat zijn met een versterkt
uitvoerend gezag, met een verminderde invloed van het parlement, met een
‘rechtstreeks’ contact, door middel van referenda, tussen uitvoerende macht en
bevolking. Van de taalwetgeving zou weing of niets overblijven. Zelfs de term
‘taalgemeenschappen’ werd te Knokke geweerd. Het congres weigerde een
onderscheid te zien tussen Vlamingen en Walen en ging uit van het standpunt dat er
een volledig-homogene Belgische bevolking bestaat, in de geest van 1830. Inzake
onderwijs zou de zogenaamde ‘vrijheid van het gezinshoofd’ (‘la liberté du père de
famille’) hersteld worden. De pressiegroepen zouden uitgeschakeld worden, en het
was duidelijk dat hiermee o.m. de vakbeweging bedoeld werd. De P.V.V. wenst het
ontstaan van een twee-partijenstelsel, met dien verstande dat zij zelf dan de kern zou
vormen van een burgerlijkrechtse vleugel, naast een tweede partij met
travaillistisch-linkse inspiratie.
Wat de onmiddellijke politieke tactiek betreft, verleende het congres volmachten
aan voorzitter Omer Vanaudenhove. Deze moet van de regering o.m. zien te verkrijgen
dat de besluiten van de commissie Meyers (belast met de studie van de verbetering
van de betrekkingen tussen de twee taalgemeenschappen) zonder raadpleging van
het parlement bij regeringsdecreet kracht van wet krijgen. Gaat de regering daar niet
op in of geraakt de commissie Meyers niet tot eensgezinde coclusies, dan zal de
P.V.V. haar verkiezingspropaganda voeren op basis van het ‘compromis van Luik’,
een compromis waardoor de Vlaamse gemeenschap als eigen entiteit uit de Belgische
taalwetgeving en uit het Belgisch openbaar leven verdwijnt.
Wie oog heeft voor de grondoriëntatie van dit P.V.V.-congres, wordt onvermijdelijk
geconfronteerd met de conclusie dat er in België nog altijd een burgerlijk-fascistische
tendens bestaat, die traditioneel haar wortels vindt in de Brusselse en Waalse
bourgeoisie en in de Franssprekende minderheid in Vlaan-
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deren. In de jaren dertig hebben deze milieus de eerste voedingsbodem van het
rexisme gevormd; zij hebben Léon Degrelle zijn eerste troepen geleverd; pas toen
bleek dat Degrelle de Rex-beweging andere doelstellingen wilde geven, die buiten
de traditionele bourgeois-horinzont lagen, hebben zij zich van hem afgekeerd.
Opvallend en verbazend is het, dat ook thans de P.V.V.-voorstellen een tamelijk
gunstig onthaal hebben in de persorganen die doorgaan voor de spreekbuis van de
katholieke Franssprekende burgerij.
Het nieuwe P.V.V.-prograrnma heeft echter ook verzet opgeroepen, in de eerste
plaats bij de Vlaamse liberalen. Leden en vrienden van het Liberaal Vlaams Verbond
hebben zich bij de besluiten van het congres slechts neergelegd omdat ze tegen de
druk van de Brusselse en Waalse liberalen niet opgewassen zijn. Bij monde van de
professoren van Werveke en Verhulst, en in zekere zin ook via de Antwerpse
P.V.V.-mandataris Boey, hebben de Vlaamse liberalen voorbehoud gemaakt tegen
de principiële vernietiging van de Vlaamse gemeenschap waartoe het programma
van Knokke moet leiden.
De regeringspartner van de P.V.V., de Christelijke Volkspartij, kan de door
Vanaudenhove voorgehouden richting niet volgen zonder haar eigen bestaan op te
geven. In P.V.V.-kringen wordt met een opvallende voorbarigheid reeds gesproken
over de aanstaande ontbiding van de C.V.P., zoals het in Frankrijk met de M.R.P. is
gebeurd, een vergelijking die niet opgaat vanwege de aanzienlijke verschillen tussen
de politieke ontwikkeling in België en in Frankrijk, maar waarin andermaal de
Gaullistische reminiscenties terug te vinden zijn die al blijken uit de P.V.V.-aanval
op de politieke partijen, op de werking van de parlementaire democratie en op de
vakbeweging.

Decentralisatie
Misschien was het in het vooruitzicht van het P.V.V.-congres dat de voorzitter van
de C.V.P., dhr. Houben, de publieke opinie een plan voorlegde voor decentralisatie
en deconcentratie van de staatsmacht. Aan de provincieraden en de bestendige
deputaties zou een grotere bestuursmacht gegeven worden. Het overwicht van de
centrale besturen te Brussel zou aldus minder drukkend worden in de administratieve
sfeer. Tot op zekere hoogte zouden de provinciale bestuursinstanties ook een eigen
beslissingsmacht krijgen. Samenwerking tussen de provinciebesturen onderling wordt
daarentegen in het voorstel van dhr. Houben niet voorzien. Hij heeft niet de bedoeling
zoiets als een institutioneel, door de grondwet bevestigd eigen bestaan te geven aan
de Vlaamse en de Waalse gemeenschappen. In die zin is zijn voorstel totaal
anti-federalistisch.
Het voorstel werd door de Vlaamse opinie begroet als een eerste stap om zich uit
de huidige unitaristische verstarring los te werken, maar in Vlaamse C.V.P.-kringen
waren velen van mening dat men inzake de consequenties verder diende te gaan. In
ieder was het verschil in accent tussen de projecten van de P.V.V. en die van de
C.V.P. heel groot. De P.V.V. schijnt zich meer dan ooit te identificeren met een
bourgeois-milieu van Brusselse en franskiljonse inspiratie, terwijl de C.V.P., die haar
basis grotendeels in Vlaanderen heeft, gedwongen is de ontwikkeling van de levende
Vlaamse gemeenschap aandachtiger te be-
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luisteren en op te vangen in politieke plannen die ruimte laten voor een gelegaliseerd
bestaan van twee onderscheiden volksgemeenschappen.

Begroting: 240 miljard
In de eerste dagen van oktober werd de voorlopige rijksmiddelenbegroting als
‘blauwdruk’ uitgedeeld aan de leden van het parlement. Volgens de huidige cijfers
zal de gewone begroting voor het jaar 1967 in evenwicht zijn met ontvangsten en
uitgaven ten bedrage van 240,7 miljard fr. Vergeleken met de aangepaste begroting
van 1966 (225 miljard fr.), stemt dat overeen met een aangroei van 7%. M.a.w. het
accres is nogmaals groter dan de aangroei van het nationaal inkomen, waar in deze
periode van structurele vertraging of verstarring de 4% (of 5%) niet bereikt kan
worden. Men heeft hier te maken met een budgettaire problematiek waar alle
West-Europese welvaartstaten mee af te rekenen hebben. In dit verband is het niet
verrassend dat de begroting van onderwijs andermaal de zwaarste post is (44,7 miljard
fr., 5% meer dan het vorige jaar). Bedenkelijker is echter dat de rijksschuld
(rentedienst en aflossing van de rijksschuld) op de tweede plaats komt met een totaal
van 42,8 miljard fr. t.w. een accres van 10%. Alleen dank zij een zogenaamde
sluipende inflatie en geleidelijke muntontwaarding zijn dergelijke financiële lasten
nog te dragen. Zelfs zo lijkt het onwaarschijnlijk dat de regering niet vroeg of laat
over zal moeten gaan tot een reconversie van de rijksschuld, tegen een
gelijkgeschakelde, minder drukkende rentevoet. De structuur van de rijksschuld is
daarenboven zo onoverzichtelijk geworden en de talrijke vervaldagen belasten de
kalender van de minister van financiën zo zwaar, zo veelvuldig en zo grillig, dat zelfs
zuiver methodologisch een reconversie van de rijksschuld logisch is geworden.

Plan De Paepe
Wanneer later de inventaris van de C.V.P.-P.V.V.-regering Van den Boeynants
opgemaakt worden, zal er een ruimte plaats ingeruimd moeten worden voor de
voorstellen van dhr. De Paepe, minister van sociale voorzorg, inzake het pensioen
van de beambten en de integratie van de reserves van de desbetreffende pensioenkas
in het geheel van het pensioenstelsel voor werknemers. Een paar maal had men de
indruk dat het bestaan van de regering erdoor bedreigd werd. Er hadden betogingen
van ontevreden beambten plaats, waaraan de (Vlaamse) Landelijke
Bedienden-Centrale geen deel nam. Op 6 oktober leek de latente crisis bedwongen.
De kabinetsraad keurde een nieuwe versie goed, die op korte termijn geen verzwaring
van de afhoudingen voor beambtenpensioenen voorziet, maar wel een optrekken van
het ‘plafond’, in 1968 van 10.075 tot 13.200 fr., en in 1969 van 13.200 tot 15.000
fr. De Nationale Kas voor Bediendenpensioenen zou het beheer van haar eigen
reserves behouden. Ondanks dit compromis blijft het bedenkelijk dat het zogenaamde
‘indirecte loon’ nogmaals tot een verzwaring van de sociale lasten zal leiden en dat
alle beloften over een radicale beperking van het indirecte loon en van de prestaties
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België een samenleving die in sommige sectoren socialiserende en nivellerende
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kenmerken vertoont, dit alles in een financieel zeer onoverzichtelijke structuur, en
met fiscale en para-fiscale lasten die niemand nog kan hanteren, beheersen of
beperken.

Actief buitenlands beleid
Minister van buitenlandse zaken Harmel zet zijn pogingen voort om door een actief
buitenlands beleid de toenadering tussen het NATO- en het Sovjetblok te bevorderen.
Uitingen hiervan waren o.m. een tegenbezoek van maarschalk Spychalski, minister
van landsverdediging van Polen, (15-20 september) en Harmels bezoek aan
maarschalk Tito van Joegoslavië (9 september). Tot nog toe heeft men niet de indruk
dat de opdracht die Harmel in NATO-verband gegeven is, tot praktische resultaten
zal leiden. Achter de Belgische bemiddelingspolitiek steekt te weinig kracht en er
staan te geringe belangen achter om de bestaande politieke ‘blokken’ te doorbreken.
Hetzelfde geldt voor de vage pogingen die Belgische politici ondernomen hebben
(Harmel in de U.N.O., Struye in E.E.G.-verband te Straatsburg) om min of meer te
bemiddelen tussen de Arabische landen en Israël. Om die bemiddelende rol te kunnen
vervullen zou de Europese bemiddelaar tegenover de twee tegenstanders een gelijke
afstand moeten handhaven, wat bij de sterk overheersende sympathieën voor Israël
in West-Europa puur denkbeeldig is.
De enige praktische conclusie die uit de huidige stand van de internationale poltiek
getrokken kan worden voor België, is een bevestiging van de onmacht van kleine
Staten wanneer ze op zichzelf zijn aangewezen, en van de moeilijkheden welke ze
ondervinden om zich in internationale groeperingen echt efficiënt te doen gelden.
Alleen Benelux zou een echt verbond kunnen worden, naar de maatstaf van de kleine
Staten dier eraan deelnemen. Zowel in Brussel als in Den Haag zijn er momenteel
pogingen in voorbereiding om Benelux te activeren, maar zowel geestelijk als
structureel is Benelux heel zwak. Van minister Van Elslande wordt verwacht dat hij
een gelegenheid zal zoeken om er meer substantie en meer armslag aan te geven, al
zal dat voorlopig beperkt moeten blijven tot een adviserende bevoegdheid. Het is
echter niet de eerste keer dat deze wens geuit werd en zonder gevolg bleef.
9-10 '67
Hektor de Bruyne
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Forum
Een gezagvol commentaar op de constitutie over de Kerk
Alleen al door de persoon van de schrijver behoort dit werk1, waarvan het tweede
deel nog dit najaar verschijnt, tot de belangrijkste studies over een document van het
concilie. Immers de Leuvense hoogleraar Mgr. Gerrit Philips heeft meer dan iemand
anders bijgedragen tot het tot stand komen van de constitutie over de kerk. Hij was
de voornaamste opsteller van het tegen-ontwerp, dat gedurende de eerste zitting
geboren werd en dat de grondslag zou vormen voor de definitieve tekst. Als gekozen
secretaris van de Theologische Commissie vormde hij de spil van de moeizame
besprekingen in die commissie, waarin de constitutie gestalte kreeg. Zijn veelzijdige
bekwaamheid en taaie volharding stuurden het stuk langs de gevaarlijke klippen
waarop het tot de laatste dag schipbreuk dreigde te lijden. Wel niemand kent
geschiedenis en tekst van de constitutie van zo nabij.
De korte inleiding drukt twee hoofdpunten uit van het program van Paus Johannes,
die aan de schrijver bij zijn conciliair werk steeds voor ogen stonden: ‘Van
geloofsverdediging moest de Kerk in deze tijd overgaan naar een meer positieve
geloofsverkondiging’ (6), en ‘De Ecclesiologie tot de behandeling van de Hiërarchie
herleiden zou op een verminking van de openbaring neerkomen. Meer nog, het zou
de leer over de kerkelijke gezagsdragers onbegrijpelijk maken. Want.... de herders
bestaan in en voor de Kerk’ (6). In de loop van het boek komt herhaaldelijk een ander
grondinzicht tot uiting: het eigenlijke van de kerk is de communio; deze sluit ook
rechtsstructuren in, die echter ondergeschikt zijn. Daarom ligt er een waardeoordeel
in de zin: ‘De Constitutie zelf ademt vrijer de communio-gedachte uit; de Nota praevia
maakt meer werk van de juridische voorzorgen’ (321).
De wordingsgeschiedenis van de constitutie (10-68) wordt rustig en goed
geïnformeerd beschreven. Een samenvatting van dit hoofdstuk publiceerde de schrijver
reeds in: Das Zweite Vatikanische Konzil, Freiburg, 1966, I, pp. 138-155, het
verzamelwerk dat als supplement bij het Lexikon für Theologie und Kirche verschijnt.
De schrijver tracht niet de dramatiek van de debatten en gebeurtenissen op te roepen,
maar beperkt zich tot de zakelijke gegevens. Dezelfde discretie weerhoudt hem van
het gebruik van zijn veelzijdige inside-information: hij bezigt geen geheime
documenten, maar enkel publieke gegevens; deze echter met de stofbeheersing
waartoe zijn positie hem in staat stelt. Voor latere geslachten de onthullingen uit zijn
persoonlijk archief.
Met dezelfde rust bespreekt hij ook het drama van de Nota Praevia van 16 nod-

1

G. Philips, Dogmatische Constitute over de Kerk ‘Lumen Gentium’, Geschiedenis, tekst,
kommentaar, I, Patmos, Antwerpen, Nelissen, Bilthoven, 1967, 414 pp., f 24,75. Mgr. G.
Philips, L'Eglise et son mystère au deuxième Concile du Vatican. Histoire, texte et
commentaire de la constitution Lumen Gentium. Tome I, Desclée & Cie, Paris, 1967, 395
pp., Fr. 240.
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vember 1964. Maar schaadt hier de sereniteit niet enigszins de historiciteit en de
evaluatie? Van de tekst der Nota zegt hij: ‘Er is niets in te ontdekken dat werkelijk
nieuw zou zijn. Wel komen een aantal juridische beschouwingen uitdrukkelijker te
sprake, juist omdat de minderheid op die rechtskundige bepalingen een beroep deed’
(65). Inderdaad is de tekst grotendeels ontleend aan de Expensio Modorum en aan
de toelichting bij de preliminaire vragen van 30 oktober 1963. Maar het bijeenzetten
van bepaalde elementen daaruit geeft ze in de Nota toch een andere strekking.
Bovendien zijn enige van de meer verontrustende termen uit de Nota nieuw. Hier
zijn de historische bijzonderheden van het ontstaan van de Nota belangrijk voor de
waardering ervan. De derde zitting zou op 21 november gesloten worden met de
promulgatie van de constitutie; de eindstemming erover moest op 19 november
worden gehouden. In die paar dagen gaf Mgr. Felici verschillende toelichtingen. Op
16 november las hij de Nota voor met de verklaring, dat volgens ‘de hogere autoriteit’
het derde hoofdstuk moest worden uitgelegd volgens de Nota. Deze verklaring
ontvingen de vaders eerst in druk op 17 november, terwijl de eindstemming over het
hoofdstuk reeds begonnen was. Op 18 november werd de definitieve tekst van de
constitutie uitgedeeld, waarbij Nota en verklaring niet waren afgedrukt. Vlak voor
de eindstemming op 19 november een nieuwe verklaring van de secretaris: volgens
beschikking van ‘de hogere autoriteit’ moesten de eindstemmingen van die morgen
en van 21 november worden gezien in het licht van de Nota. Deze tweede verklaring
werd aan de vaders niet op schrift gegeven. Op deze wijze werd het de concilievaders
onmogelijk gemaakt zich een rustig oordeel te vormen of onderling te beraadslagen
over de tekst van de Nota of over haar betekenis. Zij hadden geen ander alternatief,
dan de hele constitutie op het laatste ogenblik schipbreuk te laten lijden. Deze
gebeurtenissen hadden uitvoeriger commentaar verdiend, omdat zij de waarde van
de Nota als conciliair document zeer problematisch maken2.
Het commentaar dat in dit deel de drie eerste hoofdstukken van de constitutie
behandelt (pp. 69-409) volgt de tekst van nabij. Grote aandacht wordt besteed aan
de opbouw van het geheel, van de hoofdstukken en de afzonderlijke paragrafen. Er
wordt niet uitdrukkelijk verwezen naar de interventies van de vaders en ook de
Expensio Modorum wordt natuurlijk wel doorlopend gebruikt, maar niet expliciet
geciteerd. Bij meer omstreden kwesties wordt de probleemstelling gegeven,
herhaaldelijk een goede documentatie uit de kerkvaders, vaak ook een uitvoerige
bibliografie van de nieuwste literatuur. Op p. 295 had ook het artikel van J.C. Groot
vermelding verdiend, bij mijn weten de eerste die het college van bisschoppen weer
thematisch behandelde (Diocesane bisschop en wereldkerk, in: Jaarboek
Werkgenootschap katholieke Theologen, 1954, pp. 58-73). De auteur omschrijft zijn
bedoeling: ‘Ons inzicht is geenszins de Concilietekst met een aantal theologische
bijdragen te omringen.... Louter exegese dus, zonder persoonlijke toevoegsels’ (9).
Uiteraard wordt de grootste ruimte ingenomen door hoofdstuk III met de Nota
Praevia (pp. 229-409). Enige belangrijke punten wil ik hier aanstippen. De
bisschopswijding zelf schenkt de drievoudige taak van leraar, priester en herder,
‘doch voor de uitoefening van de leeren bestuursmacht wordt de hiërarchische
gemeenschap vereist’ als een soort ‘bijkomende juridische bepaling’ (287), een
‘uitvoeringsbepaling’ en ‘inwerkstelling’ (289). Maar het is onjuist te zeggen ‘dat
de macht om te onderwijzen en te besturen uitsluitend door de Paus verleend wordt’
2

Cfr. P. Smulders, Het concilie in mineur, in Streven, 1964, pp. 339-357.
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(290). In tegenstelling tot de schrijver meen ik dan ook, dat het concilie wel degelijk
de theorie van Leo de Grote en sommige theologen afwijst, volgens welke Christus
niets gegeven heeft aan de apostelen, tenzij door Petrus (314v). Het
bisschoppencollege ‘bestaat.... zonder onderbreking’ (306), zodat ‘in principe.... de
collegiale macht, om haar bestaansreden te behouden, steeds tot op een zekere graad
actief’ moet zijn (311). Niet noodzake-
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lijk echter in de hoogste graad van haar activiteit; maar deze reserve geldt uiteraard
ook van het pauselijk gezag (311). Hier wordt impliciet de indruk gecorrigeerd die
de Nota Praevia kan wekken, alsof het bestuur van de paus uiteraard doorlopend zou
zijn, maar dat van het college niet: in hun juridisch hoogste activiteit zijn beide
intermitterend, maar beide zijn steeds actief.
Enkele andere belangrijke opmerkingen: de verwaarlozing van het epikletisch
element in de sacramenten is een typisch westerse eenzijdigheid (89). De formule:
de Kerk van Christus ‘bevindt zich in de katholieke Kerk, die door de opvolger van
Petrus en de met hem verenigde bisschoppen wordt bestuurd’ sluit een simplistische
identificatie van de roomskatholieke kerk met de éne ware kerk uit, maar haar
positieve zin is onduidelijk (120). De schrijver waarschuwt voor een oncharismatische
ambtsuitoefening (184), of voor een theologie en een gezag die zich door angst laten
leiden (209). Over de zorg voor de orthodoxie: ‘Om dwaalwegen af te sperren,.... is
het dikwijls meer geschikt (bedoeld is: geeigend) deuren en uitwegen te openen dan
er toe te sluiten, als het maar in de goede richting gebeurt’ (362; cfr. 339s). Over de
grote tegenstelling op het concilie: Het ‘kan nooit volstaan rondom de Kerk een soort
vestingsmuur op te trekken, waarachter zij zou kunnen schuilen, in de plaats van de
Boodschap naar buiten uit te dragen’ (127). Zo levert het boek, naast het commentaar,
een groot aantal wijze opmerkingen van een zeer degelijk theoloog.
P. Smulders

Bij het afscheid van Dr. Holtrop
De Nederlandsche Bank heeft sinds korte tijd een nieuwe president. Er is alle reden
nog even stil te staan bij de persoon van diens voorganger.
Dr. Dr. h.c. Marius W. Holtrop is geboren te Amsterdam op 2 november 1902. Zijn
opleiding heeft H. genoten aan de Amsterdamsche Openbare Handelsschool en, als
een der eerste ingeschrevenen, aan de Faculteit der Handelswetenschappen van de
Gemeente Universiteit te Amsterdam. Daar werd in 1925 het doctoraal-examen
afgelegd. De studie werd in 1928 afgerond met een proefschrift getiteld: de
omloopsnelheid van het geld. Promotor was Prof. Frijda. In 1929 trad Dr. H. in dienst
van de Hoogovens, vanwaar hij in 1930 overgeplaatst werd naar de Mekog. Vanaf
1935 was hij vice-president bij Shell Chemical. In 1939 volgde de benoeming tot
directeur van de Hoogovens en op 1 mei 1946 vond de laatste verandering van
werkkring plaats. Bij Koninklijk Besluit werd Dr. H. benoemd tot President van de
Nederlandsche Bank, welke functie hij tot 1 mei 1967 heeft vervuld. Dr. H. heeft
een groot aantal binnen- en buitenlandse neven-functies gehad, waaronder die van
Governor bij het Internationale Monetaire Fonds (I.M.F.), President van de Bank
voor Internationale Betalingen (B.I.S.) en voorzitter van het bestuur daarvan, voorzitter
van het Comité van Presidenten van de Centrale Banken van de lidstaten van de
E.E.G., voorzitter van de Centrale Comissie voor de Statistiek en Kroonlid van de
Sociaal-Economische Raad (S.E.R.).
Daarnaast heeft Dr. H. in vele geschriften, redevoeringen en voordrachten zijn
briljante zienswijze op het economische maar vooral het monetaire gebeuren
uiteengezet.
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Dr. H. zijn tal van onderscheidingen verleend. Hij is onder meer Grootofficier in
de Orde van Oranje Nassau, Grootofficier in de Kroonorde van België en Ere-doctor
van de Nederlandse Economische Hoogeschool.
Dr. H. is lid van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen en sinds 1966
ere-lid van de studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas.
Aan het afscheid van H. is door de pers de nodige aandacht besteed. Naast de vele
krantenartikelen is er het lezenswaardige artikel (met bibliografie) van Prof. Dr. F.J.
de Jong in het juni-nummer van Wending, terwijl Prof. Dr. C.D. Jongman een nog
te vervolgen bij-
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drage schreef in Bank- en Effectenbedrijf. Bovendien is dezer dagen een speciaal
Holtrop-nummer verschenen van Orbis Economicus. Dat nummer bevat in de eerste
plaats een aantal voornamelijk biografische artikelen. Drs. C.A. Klaasse beschrijft
de studentenjaren van H. Drs. D. Roemers en de Heer H.J. de Koster beschrijven
hoe zij als werkgevers - c.q. werknemersvertegenwoordiger - met de Bankpresident
binnen de Sociaal-Economische Raad en elders hebben verkeerd. De Heer Hubert
Ansiaux, Gouverneur van de Nationale Bank van België geeft een boeiende
schildering van de internationale carrière van de president van onze nationale bank.
Het Holtrop-nummer bevat voorts een aantal wetenschappelijke artikelen. Van de
hand van Prof. Dr. G.A. Kessler verscheen het stuk ‘Holtrop, leermeester en
heelmeester der monetaire betrekkingen’. Kessler wijst erop dat H. het primaat van
de stabiele geldwaarde heeft gesteld als richtsnoer van het monetaire beleid.
Werkgelegenheid en groei komen op de tweede plaats. Bij het geven van inhoud aan
het vage begrip ‘stabiliteit van de geldwaarde’ rijzen moeilijkheden. H. vond de
oplossing in de fundamentele analyse van de monetaire aspecten van de monetaire
verschijnselen. H. meent in dat verband dat aan de creatie van liquiditeiten een sterker
invloed toekomt dan aan de liquiditeitsmassa. Hij ontwierp een norm voor de
binnenlandse liquiditeitscreatie: de omvang van de creatie dient te worden afgestemd
op het tempo van de vermeerdering van de nationale produktie en daarbij ten achter
te blijven. Deze norm voor de beleidspolitieke benadering van monetair evenwicht
met prijsstabiliteit als betalingsbalansevenwicht.
H. heeft altijd veel belangstelling gehad voor het inflatievraagstuk. Het
internationaal overeengekomen systeem van vaste wisselkoersen bood Nederland
weinig mogelijkheden om vanuit het buitenland afkomstige inflatie te weren. Volgens
H. impliceert dat niet, dat zonder meer moet worden toegegeven. De schaal zou dan
misschien naar de verkeerde kant doorslaan. Dit is te klemmender nu de marge in
de Nederlandse concurrentiepositie allengs geheel is verdwenen. H. heeft niet kunnen
voorkomen dat de interne waarde van de Nederlandse geldeenheid voortdurend is
verminderd. Hij heeft de overbesteding echter wel zo veel mogelijk tegengegaan en
nochtans acute liquiditeitscrisis weten te vermijden. De fundamentele analyse voor
de monetaire verschijnselen vormde daarbij een betrouwbare gids.
De Tilburgse hoogleraar Prof. Dr. H.W.J. Bosman schreef ‘Het toezicht op het
kredietwezen in het tijdperk Holtrop’. ‘Onder het presidentschap van dr. Holtrop
heeft het toezicht op de kredietstellingen in Nederland duidelijk gestalte gekregen’.
Dit geldt zowel voor het zogenaamde sociaal- als voor het bedrijfseconomische
toezicht. Na een schets van het ontstaan van het toezicht en van de huidige stand van
zaken, (Wet Toezicht Kredietwezen) worden enkele onderdelen nader beschouwd.
Zo vindt Bosman de kredietplafondregeling niet zo gelukkig en zou die liever
vervangen zien door een variabel liquiditeits- of dekkingspercentage. (In de praktijk
blijkt het bezwaar door enkele verfijningen echter mee te vallen). Bosman wijst er
op dat alles tot nu toe via overleg met de representatieve organisaties geregeld is en
dat geen beroep nodig was op de formele regelingen in de Wet. Dat het toezicht op
het bankwezen zelden of nooit in het parlement ter sprake is gebracht wordt
toegeschreven aan de persoonlijke kwaliteiten van dr. Holtrop. Aandacht wordt verder
nog besteed aan het bedrijfseconomisch toezicht. N.a.v. de affaire Texeira de Mattos
wijst Bosman er op dat de huidige regelingen niet helemaal voldoende zijn en dat
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gezocht moet worden, maar dat is een taak voor de nieuwe president, naar nog meer
preventief werkende middelen.
Prof. Drs. S. Posthuma voegde aan de bundel zijn gedegen ‘Over geld en
geldpolitiek’ toe.
Geldcreatie moet niet als een betrekkelijk eng begrip worden gezien. Er is veel
voor te zeggen er niet slechts de gelden kredietcreatie door overheid en banken onder
te begrijpen, maar ook vormen van koopkracht die in het ruil-
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proces substitueerbaar zijn en daardoor eenzelfde functionele betekenis hebben.
Evenals in een aantal van de overige artikelen speelt in de bijdrage van Posthuma
het inflatievraagstuk een grote rol. Inflatie mag geen middel zijn om te trachten een
evenwichtige groei te bereiken zonder dat de reële grootheden die de groei in de weg
staan zijn gesaneerd. De geldpolitiek komt al everimin een plaats toe bij pogingen
de persoonlijke inkomensverdeling te veranderen. Van de hand van Prof. Dr. J.
Tinbergen werd opgenomen ‘Geldschepping voor de overheid in
ontwikkelingslanden’.
Het is misschien opvallend dat ook ten aanzien van ontwikkelingslanden een
koppeling van geldhoeveelheid aan onder meer de produktie wenselijk wordt geacht.
De gewenste toeneming van de geldcirculatie is op eenvoudige wijze te schatten.
Wanneer daarna een eenvoudig model wordt opgesteld, waarin wordt uitgegaan van
de wens dat de betreffende economie zo snel mogelijk groeit, dan wordt gestoten op
de moeilijkheid dat het deel van de totale geldschepping dat kan worden aangewend
tot financiering der overheidsuitgaven zeer sterk kan variëren. Wanneer het model
wordt uitgebouwd blijkt die moeilijkheid eerder groter te worden dan te worden
opgelost.
Prof. Dr. C. Goedhart sluit de rij van schrijvers met zijn ‘Bankpresidenten op de
bres voor gezonde gemeentefinanciën’.
‘Het is welhaast een vast element in de conjunctuurontwikkeling geworden, dat
in tijden van spanning op de kapitaalmarkt de gemeenten op grote schaal uitwijken
naar financiering van de kapitaalsuitgaven door het laten oplopen van de vlottende
schuld’. Dit is steeds weer gevolgd door ernstige waarschuwingen van de zijde van
de presidenten van de centrale bank.
Goedhart analyseert hoe de Nederlandse Bank in deze verschillende tijden optrad
en hoe ook van regeringswege getracht werd hier iets aan te doen. Opgemerkt wordt
dat in geen der drie overbestedingsperioden van na de oorlog, het ‘regeren per
circulaire’ en de Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen (1963), een
aanmerkelijke stijging van de gemeentelijke vlottende schuld hebben voorkomen.
Over bovengenoemde wet merkt Goedhart op dat zij geen volledige oplossing geeft,
maar dat een oplossing pas benaderd wordt wanneer tevens een beleid wordt
opgebouwd, in het kader waarvan een zeer belangrijk deel van de gemeentelijke
investeringen wordt gefinancierd via de Rijksbegroting, onder handhaving evenwel
van een vrije zoom van leningsmogelijkheden voor de gemeente zelf. Met betrekking
tot de recente maatregelen, de korte kredietverlening aan de lagere overheid te
begrenzen, merkt Goedhart op dat zij een blijk van besef van verantwoordelijkheid
voor bevordering van gezonde monetaire verhoudingen aan de zijde van de persident
van de centrale bank zijn.
Aan het Holtrop - nummer is een uitgebreide bibliografie alsmede een
levensbeschrijving van H. toegevoegd.
J.J. Meltzer
Th. A.J. Meys

Nieuws in de Nederlandse literatuur
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De Vestdijk van dit najaar heet De leew en zijn huid (Nijgh & Van Ditmar). Het is
een historische roman die speelt eind 17e begin 18e eeuw. Plaats van handeling:
Venetië.
Bij dit boek sluit mooi aan In gesprek met S. Vestdijk (Bezige Bij) van Nol Gregoor.
Gregoor, een goede vriend van Vestdijk, heeft in dit boek de serie radiogesprekken
gebundeld die hij met Vestdijk had. O.a. komen ter sprake het ontstaan van de Anton
Wachter-cyclus en Vestdijks verhouding tot een aantal vooroorlogse schrijvers.
Vestdijk komt ook nog aan bod in De zevensprong (Bezige Bij) van R.A. Cornets
de Groot, een bundel essays die zich bezighouden met de revolterende mens in de
literatuur.
Een overzicht van de Nederlandse literatuur van 1961 tot en met 1965 vindt
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men in Literair Lustrum (Polak & Van Gennep) samengesteld door J.J. Oversteegen,
Kees Fens en H.U. Jesserun d'Oliveira. Zowel stromingen als afzonderlijke figuren
worden belicht.
Een brok literatuurgeschiedenis kan men ook vinden in de herziene en aangevulde
herdruk van Willem Frederik Hermans' Mandarijnen op zwavelzuur (Thomas Rap).
In De poëzie van J.C. Bloem in Europees perspectief (Polak & Van Gennep) van
J. Kamerbeek Jr. wordt het werk van deze dichter o.a. geconfronteerd met het werk
van Baudelaire, Moreas en Housman.
In opdracht van de regering schreef Prof. Dr. F.L. Bastet een biografie over Mr.
Carel Vosmaer (Bakker/Daamen).
A. den Doolaard, die tot nu toe alleen maar romans en reisbeschrijvingen
publiceerde, heeft nu voor het eerst een verhalenbundel aan zijn uitgebreide oeuvre
toegevoegd, Ontsporingen (Querido).
9 x 9 x 9 Een internationale verhalenbundel (Polak & Van Gennep) is een boek
dat in 9 landen tegelijk verschenen is op initiatief van de heer Van Gennep van Polak
& Van Gennep. Elk land is vertegenwoordigd met een verhaal, dat door een
onafhankelijk criticus is gekozen. Voor Nederland was dat Kees Fens die ‘Een bloem
voor morgen’ van A. Koolhaas koos.
Leo Vroman heeft een heel lang gedicht geschreven getiteld God en Godin
(Querido). Hij zegt er zelf van: Een prachtig gedicht, als men de woorden wegdenkt.
De teksten die de dichters Buddingh' en Schippers elkaar de laatste twee jaar
toezonden, hebben ze nu bijeengebracht in 128 vel schrijfpapier (Querido), zonder
erbij te vermelden van wie welke bijdrage afkomstig is.
J. Groot
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Boekbespreking
Theologie
The Jerusalem Bible
Darton Longman & Todd, London, 1966, 2100 pp., geb. sh. 84.
In vele opzichten is deze enngelse vertaling van de Bible de Jérusalem (La Sainte
Bible traduite en français sous la direction de l'Ecole Biblique de Jérusalem, 1956)
een merkwaardige uitgave. De tekst zelf van de H. Schrift werd rechtstreeks uit het
Grieks en het Hebreeuws vertaald, maar in moeilijkheden en twijfels verkoos men
de oplossing van de Franse uitgave. De tekst is modern Engels en verschilt hierin
van de andere recente Engelse vertalingen. De RSV (Revised Standard Version - een
moderne herziening en bewerking van de oude King James Bible; NT: 1946; OT:
1952; deut-erocanonische boeken: 1957) gebruikt de oude, hiëratische taal en is
literair zeer hoogstaand, nogal plechtig en gedragen en te verkiezen in de eredienst.
The New English Bible (1961) is vrijer en vlotter; men opteerde voor een moderne,
doorlopende tekst in plaats van een letterlijke vertaling. The Jerusalem Bible staat
midden tussen de twee. De grote verdienste van dit werk bestaat ongetwijfeld in de
wetenschappelijke noten, in de inleidingen van zoveel grote exegeten, in de verbeterde
en aangevulde registers met themawoorden die heel de theologie omvatten en ook
in de vele verwijzingen. Deze uitgave vormt een interessant studieinstrument voor
geestelijke en leek. Ook de druk, bladschikking en presentatie zijn beter geslaagd
dan de Bible de Jérusalem. Tenslotte kan men de vraag stellen welke de oecumenische
waarde is van deze exclusief katholieke uitgave. De katholieken hebben niet
meegewerkt aan de RSV, noch aan The New English Bible maar in 1965 verscheen
een katholieke bewerking van het NT van de RSV waarin de tekst enkele minieme
veranderingen heeft ondergaan en waarin de vele noten verschillen. Wellicht was
deze RSVCE (Catholic Edition) een eerste toenadering, want daarop is een
protestantse uitgave verschenen van de RSV met de tekst van de deuterocanonische
boeken: The Oxford Annotated Bible with Apocrypha. Dus alles samen een vijftal
verschillende uitgaven, waarin de posities nogal verschillen. The Jerusalem Bible is
niettemin zeer goed onthaald op de Engelse universiteiten en in de pers, hetgeen pleit
voor de degelijkheid van het werk.
B. Van Dorpe

Ven. de Leeuw
Bladerend in de Bijbel.
Handelingen en brieven
(Nieuwe Geluiden, 11)
Lannoo, Tielt, 1967, 224 pp., geb. F. 108.
In 1965 bespraken we in deze rubriek deel 2: De Evangeliën. Ook nu wil S. zo dicht
mogelijk de denkwijze van de hedendaagse gelovige benaderen om hem langs de
weg van de geleidelijkheid te brengen tot een dieper inzicht in en een betere kennis
van de boodschap van de Handelingen en de Brieven. Het systeem van korte, losse
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hoofdstukken maakt een prettige, vlotte lezing mogelijk. We vrezen dat S. soms iets
te gemakkelijk recente exegetische interpretaties afwijst (zo b.v. Hemelvaart,
Talenwonder) of met een zeker simplisme te werk gaat (de Apostelen zijn in Hand.
aanvankelijk inderdaad getuigen van de Verrijzenis, maar gaandeweg slaat het
getuigenis ook op Jezus' aardse leven en op de heilswaarde van dit leven; opvallend
is in dit verband dat Paulus in Hand. nergens ‘getuige van
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de Verrijzenis’ wordt genoemd). Is Jezus in zijn Kruisdood werkelijk Gods wrekende
gerechtigheid tegemoet gegaan (p. 123)? De spelling van de eigennamen beantwoordt
helaas nog niet aan de door KBS en NBG samen opgestelde lijst van eigennamen
van het NT (b.v. Korinte, en niet Corinthe).
J.M. Tison

Y. Congar, J. Ratzinger e.a.
L'Eglise aujourd'hui
Desclée, Paris, 1967, 128 pp.
Het grootste deel van dit boekje wordt ingenomen door twee studies van pater Congar
over Concilie-onderwerpen (de Kerk als sacrament van heil; de Kerk der armen). De
meest belangrijke bijdrage komt echter van de hand van J. Ratzinger, die in een fijn
geschreven studie de Kerk situeert als tafelgemeenschap met de Heer (en niet allereerst
als een gemeenschap onder de jurisdictie van de Paus). Verder nog bijdragen van de
protestantse exegeet Ed. Schweizer (de Kerk als missionair lichaam van Christus),
A. Winkelhofer (een nieuwe mensheid), en een noot van Ch. Pauwels (de Kerk, teken
van de toekomst). Gemeenschappelijk thema is de openheid van de Kerk naar de
wereld.
S. Trooster

Ch. Hauret
Aux grands carrefours de la révélation et de l'exégèse de l'Ancien Testament
Desclée de Brouwer, Brugge, 1967, 200 pp., F. 225.
Reeds een drietal keren bespraken we in deze rubriek afleveringen van de
gewaardeerde Recherches bibliques. Dit achtste deel bevat de referaten van de XVe
Leuvense Bijbeldagen (1963), die dat jaar in het teken stonden van het Oude
Testament. Een eerste artikel onderzoekt het probleem van de inspiratie van de
Septuagint-vertaling; vier andere hebben betrekking op literaire problemen i.v.m. de
eerste zes boeken van het O.T.; nog drie andere onderzoeken de profetische en
psalmliteratuur. Mgr. Coppens gewaagt van het pre-messianisme van een aantal
traditioneel messiaanse passages; Mgr. De Langhe z.g. zet de stand van de studies
over de literatuur van Ugarit uiteen, terwijl Dubarle een overzicht geeft van de
verschillende interpretaties die van het Hooglied worden gegeven. Een mooie bundel
opstellen, waarvan de meeste slechts geschikt zijn voor geschoolde lezers; een paar
artikelen zullen evenwel ook de niettechnici interesseren.
J. de Gendt
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Het Nieuwe Testament met commentaar, deel 11, De openbaring van
Johannes
Vert. L. Witsenburg, Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 1967, 207 pp..
In de inleiding wijst W. er op dat de Openbaring van Johannes het enig profetisch
geschrift is van het N.T. De moeilijk te vatten zin van deze tekst moet worden gezocht
in de richting van de oude apocalypsen, welke Johannes, zoals blijkt uit de tekst,
goed kende. W. wijst er op dat reeds de oude kerkelijke schrijvers de tekst moeilijk
en duister vonden. Sedert de Middeleeuwen zijn er verschillende pogingen geweest
om de algemene zin te verklaren, maar er werd tot op heden geen enkele gevonden,
die volledige voldoening geeft. De omstreden vraag betreffende de auteur wordt
bondig samengevat, en zo opgelost dat het boek het werk zou zijn van een leerling
van de apostel Johannes; volgt dan een overzicht van de geschiedenis van de
canoniciteit. De commentaar zelf verwijst meermalen naar de apocalypsen uit het
O.T. In de excursen worden volgende kwesties uitvoeriger behandeld: de vorm van
de zeven brieven, de opbouw van de Apocalyps, de twee beesten en de stad Babylon,
de Nero-Sage, de idee van het messiaanse tussenrijk, het Duizendjarig rijk van de
Apocalyps.
R. D'hondt

Hans Küng
Liberté du chrétien
Reeks ‘Méditations théologiques’ Desclée De Brouwer, Brugge, 1967, 232
pp., F. 165.
Deze vijf ‘méditations théologiques’ zijn niet precies contemplerende gebeden met
duidelijker theologische inslag; het zijn theologische uiteenzettingen, synthetisch
opgevat, buiten elk technisch apparaat, waaruit men, ook voor het bidden, gemakkelijk
materie haalt. Hier gaat het over een vrije leek en een vrije paus (Thomas More,
Joannes XXIII); verder over de vrijheid binnen de Kerk, de vrijheid van de theoloog,
de godsdienstvrijheid. En in elke uiteenzetting vindt men het nieuwe kerkelijke
klimaat.
Em. Janssen
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J.C. Hoekendijk
Kirche und Volk in der deutschen Missionswissenschaft
(Theologische Büchrei. Neudrücke und Berichte aus dem 20. Jahrhundert,
Bd. 35).
Chr. Kaiser Verlag, München, 1967, 354 pp., DM. 20,-.
Dit boek bevat de enigszins ingekorte duitse vertaling van Hoekendijks dissertatie,
in 1948 uitgekomen onder de titel ‘Kerk en Volk in de Duitse zendingswetenschap’,
een studie over de ontwikkeling van zendingsbegrip en zendingsmethoden vanaf de
18e eeuw tot in onze tijd, met een kritische beschouwing afgesloten. De duitse tekst
die hier geboden wordt, is een getrouwe bewerking van het origineel. Toegevoegd
is alleen een uitvoerige beschouwing, waarin de auteur zelf zijn stellingname van
het ogenblik samenvat (pp. 297-354): een interessant stuk waarin de ideeën verwerkt
zijn die wij uit zijn Kerk binnenste buiten hebben leren kennen (karakteristiek b.v.
‘Befreiung der Kirche von den Fesseln des Christentums und Entpaganisierung der
anderen’ p. 318). Voor H. betekent christen-zijn wezenlijk ‘zending’, en wordt ‘kerk’
louter functie van het apostolaat. Men hoeft het werkelijk niet met alles eens te zijn
om toch in te zien dat H. belangrijke dingen te zeggen heeft. Vooral vanwege dit
‘aanhangsel’ anno 1966 is deze heruitgave belangrijk.
S. Trooster

Godsdienst
Lukas Vischer
Überlegungen nach dem Vatikanischen Konzil
EVZ-Verlag, Zürich, (Callenbach, Nijkerk), 1966, 79 pp., f 6,10.
Dit kleine boekje met vier lezingen van de Secretaris van Faith and Order is zowel
methodisch als inhoudelijk van grote waarde. Zelfs voor R.K. theologen worden
vaak ongeziene maar gerechtvaardigde consequenties getrokken uit het dialogische
en synodale begin van Vatikanum II. Vooral voordracht 1 en 2 over Dialoog en
oecumeniciteit van een afzonderlijke R.K. Kerk zijn een discussie overwaard.
W. Boelens

Hans Helmer C.ss.R.
Wie is bang voor de blijde boodschap?
H. Nelissen, Bilthoven, 1967, 92 pp., f 4,90.
Op populaire wijze tracht pater Helmer enige inzichten uit de nieuwere theologie
voor een groot publiek aan de man te brengen: ‘Alles anders?’, Eucharistie, kerkelijk
leven en oecumenisme, huwelijk. Hoewel de titel even het ergste deed vermoeden,
is schr. toch nergens te ‘goedkoop’ in de wijze van voorstellen. Wel heeft hij
simplificatie niet kunnen vermijden.
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S. Trooster

Vragen aan de kerk
Toespraken van Kardinaal Alfrink in de jaren van het Concilie
Met een inleiding van E. Schillebeeckx O.P.
Ambo, Utrecht, Bosch en Keuning, Baarn, 1967, 568 pp., f 27,50.
De toespraken van onze huidige Kardinaal-aartsbisschop Alfrink mogen voldoende
bekend verondersteld worden om nog veel inleiding te vragen. In dit lijvige boek
zijn de voornaamste vanaf 1960 gebundeld. Pater Schillebeeckx schreef een inleiding
over de ontwikkeling in de gedachtengang in deze redevoeringen. Nu kan men over
deze toespraken uiteraard verschillend denken. Persoonlijk ben ik geneigd de wijsheid
en het evenwicht daarin hoog te waarderen. Maar zelfs wanneer men ze te voorzichtig
acht, kan men toch niet ontkennen dat deze verzameling - naast de gebundelde
toespraken van bisschop Bekkers - een uiterst belangrijk tijdsdocument vormt, dat
onontbeerlijk lijkt voor een juiste beoordeling van de tijd die erin bestreken wordt
(tenzij men alleen de eigen stellingname in het zoeken van onze tijd de enig mogelijke
zou gaan achten). Men kan alleen nog wensen dat deze documentatie vervolledigd
wordt met een soortgelijke uitgave van de pastorale brieven van Mgr. de Vet. Naar
onze smaak een waardevolle uitgave dus. Men kan zich alleen afvragen wat de
redacteur bewogen heeft in de inhoud de toespraken aan te duiden met de eerste
woorden: dit maakt beslist een enigszins koddige indruk: ‘Allereerst moge ik ....’,
‘Ik blijf het steeds....’, ‘Het is een oude ....’, enz. Afgezien nog van het feit dat deze
benadering een klein pausje in Utrecht suggereert. De inhoud van de toespraken
weerlegt deze ongelukkige suggestie ten enenmale.
S. Trooster
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W.D. Wagoner
The Seminary - Protestant and Catholic
Sneed and Ward, New-York, 1966, 256 pp., $6.
Dit boek is gegroeid uit een uitgebreid onderzoek verricht door de directeur van het
Fund for Theological Education der universiteit Princeton. Het is een evenwichtig
en voor katholieken bijzonder leerrijk overzicht van het katholieke seminariesysteem,
gezien door een protestant. Hij waardeert zeer veel (b.v. de soliditeit van geestelijke
leiding en leer, de vernieuwingspogingen - zo worden o.m. het Johannes
XXIII-seminarie te Leuven en het Scheutisten-scholastikaat te Jambes-Namen
uitvoerig beschreven). Hij stelt echter ook een reeks pertinente vragen (zoals de
afzijdigheid van de seminaries t.o.v. de universiteiten, het gemis aan openheid
tegenover de wereld van de leken, het tekort aan gezonde ‘worldliness’ bij de clerus,
het klein-seminariesysteem en natuurlijk ook het celibaat als algemene verplichting).
De aanbevelingen aan het adres der katholieken verdienen gehoord te worden. Een
slothoofdstuk biedt behartenswaardige perspectieven voor samenwerking met de
protestanten. Ten gerieve van de protestantse lezers geeft hij in aanhangsel een
uitgebreide en geannoteerde lijst van alle voor christenen belangrijke bibliotheken
te Rome. Voor wie met priesteropleiding iets te maken heeft kan dit boek een katharsis
betekenen.
J. Kerkhofs

B. Stolz, O.S.B.
Panhagia - Marienlegenden vom Athos
Fredebeul & Koenen, Essen, 1965, 95 pp., DM. 10,80.
Jarenlang heeft ondergetekende de vrome wens gekoesterd een verzameling
Athos-legenden uit te geven. Door dit boekje, geschreven door de prior van het
Dormitioklooster te Jerusalem is die wens voor een deel in vervulling gegaan. Hij
vertelt 20 Maria-legenden en gelukkig is in zijn verhaaltrant die ondefinieerbare
Athos-sfeer behouden gebleven, mede opgeroepen door 16 fijne pentekeningen van
Heinz Scharbert. Het lezen van die legenden - uiteraard niet rationalistisch te ontleden!
- de meditatie bij de ikonen die daarvan de dragers zijn, is hartverwarmend. Wij
hebben op de H. Berg vele thaumaturgische ikonen leren kennen en gaarne geluisterd
naar die doorgaans simpele verhalen, verteld door monniken die rotsvast geloven in
de daadwerkelijke hulp van ‘heilige ikonen’. In het Russische Panteleïmoonklooster
heb ik met diepe ontroering geluisterd naar Moeder-Gods legenden.... ontroerend
verteld door stervende monniken. Daar zag ik ook legendenboeken.... die tien
herdrukken hebben gehad. Ze werden de talloze orthodoxe pelgrims meegegeven
wanneer zij - lang vóór de Rode Russische revolutie - met honderden de H. Berg
betraden. In een vóór- en nawoord wijst Pater Stolz op verschillen van Maria-verering
bij Oosterse en Westerse christenen. Op de Berg Athos is de Panhagia vooral de
beschermvrouwe, de meesteres en terecht heet de H. Berg ‘de tuin van de Moeder
Gods’. Zelden heb ik zulk een diepe verering van de Theotokos aangetroffen als daar
‘in haar heilig domein’. Goede bronvermelding en de aanduiding van enkele boeken
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wijzen erop, hoezeer de schrijver zich verdiept heeft in die wondere wereld van
Maria-legenden. En wat een prachtige namen draagt de Panhagia daar.... hymnisch
vol diepe zin en betekenis.
W. Theunissen

Jean Roche S.J.
Eglise et Liberté religieuse
(Questions actuelles: Théologie - Pastorale - Catéchèse). - Desclée, Paris,
1967, 187 pp., BF. 190,-.
De onderwerpen, die Pater Roche in zijn boekje over Kerk en godsdienstvrijheid ter
sprake brengt, zijn interessant genoeg: historische ontwikkeling van de gedachten
omtrent tolerantie en vrijheid, de moderne wereld en haar opvattingen omtrent Staat
en burgerlijk gezag, neutraliteit van de Staat, de positie van de Kerk, evangelie en
democratie, praktische toepassingen t.a.v. propaganda, school, huwelijk en gezin om slechts de voornaamste punten te noemen. En de schr. behandelt dit alles ook
met veel kennis van zaken, zoals o.a. blijkt uit de literatuur die hij vermeldt en de
uitvoerige noten waarmee hij zijn tekst nader toelicht. En toch is het een boekje dat
de lezers niet gemakkelijk boeien zal. De schr. verliest zich zozeer in bijzonderheden,
dat men vanwege de bomen het bos niet meer ziet. De stijl is moeizaam, de tekst niet
helder en overzichtelijk. Merkwaardig tenslotte dat de schr. Kerk en Staat ‘sociétés
parfaites’ noemt, een terminologie die toch wel verouderd is, zeker sinds Vaticanum
II.
A. van Kol
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K. Weitzmann
Aus den Bibliotheken des Athos
Friedrich Wittig, Hamburg, 1963, 116 pp., DM. 16,-.
De schrijver, geboren in Kassei (1904), is een der bekendste hedendaagse
Byzantinologen. Sinds zijn publikatie ‘Die byzantinische Buchmalerei des 9ten
Jahrhunderts’ (Berlijn 1933) hebben vooral Byzantijnse miniaturen onafgebroken
zijn belangstelling gehad. In 1935 werd Weitzmann hoogleraar aan de Princeton
University. Over de verhouding van tekst en beeld handelt hij in ‘Illustrations in Roll
and Codex’ (Princeton, 1947) en later in ‘Ancient Book Illuminations’. Professor
Weitzmann heeft vijfmaal de Heilige Berg Athos bezocht en bij herhaling bleek zijn
liefde voor het monnikenleven en vooral zijn kennis van de kloosterbibliotheken,
waar hij vele geïllustreerde handschriften heeft gefotografeerd en van commentaar
voorzien. Dit boek - ontstaan bij gelegenheid van het duizendjarig bestaan van ‘Groot
Lavra’ (in 1963) bevat 25 miniaturen, waarvan 12 in kleuren (foto's van Dr. Eller).
Die worden door Weitzmann ingeleid en van commentaar voorzien. Niet alleen
worden hier zeer karakteristieke voorbeelden - voor het eerst gefotografeerd - gegeven
uit de bloeiperiode van de Byzantijnse illustratiekunst maar ook komen allerlei hoogst
interessante facetten naar voren o.m. op theologisch, artistiek en bibliofiel terrein.
Teksten uit Evangeliaria (door schrijver Lektionaria genoemd), Psalteria, Menologia
en geestelijke lectuur vormen mede een onderlijning van de prachtige, meestal als
geschenken bedoelde, miniaturen. Het boekje is voor ‘fijnproevers’.
W. Theunissen

Gertrud Heinzelmann
Die getrennten Schwestern (Frauen noch dem Konzil)
Interfeminas-Verlag, Zürich, 1967, 104 pp., Zw.Fr./DM. 8,80.
De katholieke kerk was en is nog in vele landen een door en door mannelijk instituut,
waarin van een actieve vrouwelijke aanwezigheid nauwelijks iets te merken valt.
Als zodanig vertoont deze kerk typisch parallelle trekken met het voor-oorlogse
samenlevingstype toen ook nog zuiver maatschappelijk gezien de vrouw een
minderheidspositie was toebedeeld. Met de deelname van de vrouw aan het
beroepsleven is hierin echter grote verandering gekomen en heeft het
e-vrouw-cipatie-proces een krachtige stimulans gekregen. Niet zo echter in de
(katholieke) kerk waar de discriminatie tot op de huidige dag is blijven voortbestaan.
Ook het Vaticaans Concilie heeft in deze weinig gewijzigd (getuige de zeer minimale
vrouwelijke vertegenwoordiging tijdens de conciliaire besprekingen).
G. Heinzelmann gaat na welke de historische achtergronden zijn van dit verschijnsel
(waarbij ze het theologisch argument als zou de woordverkondiging een door God
gewilde mannelijke aangelegenheid zijn van zijn aan plaats-en-tijd gebonden situering
ontdoet) en pleit voor een gelijkheid van behandeling (i.c. een toelating van de vrouw
tot het priesterlijke ambt) tussen de beide geslachten.
J. van Lierde
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Wijsbegeerte
Franz Rosenzweig
Gebruik je Verstand
Lemniscaat, Rotterdam, 1967, 144 pp., f 8,50, B.Fr. 125.
De ellende bij iedere ‘Elend der Philosophie’ waarvan dit er ook een is, is dat de
schrijver een andere filosofie tegenover alle bestreden stelsels moet plaatsen. Hier
worden in hoofdzaak het Duitse idealisme van de vorige eeuw en haar karikatuur in
de vorm van Vaihingers Als-ob leer bestreden, maar ook de neo-kantiaanse scholen
uit het begin van deze eeuw. Het resultaat doet sterk denken aan Bergson. Dezelfde
opvatting over tijd, terwijl de algemene-begrippenleer hier nog verder wordt
ontwikkeld in de richting van een extreem nominalisme, dat echter niet consequent
kan worden volgehouden als de vraag naar de identiteit van het ik wordt aangesneden.
Daarbij verwerpt schr. de mystiek omdat hij van te voren al wou uitkomen op het
joodse gods-idee en de Bergsoniaanse mystiek juist een secularisering van de mystiek
is. Dit geeft het boekje, met hoeveel esprit ook geschreven, iets onbevredigends.
Waarschijnlijk is dit dan ook de reden dat de schrijver zelf de publicatie niet gewild
heeft en het manuscript uitdrukkelijk van de uitgever terug haalde. Het geeft ook
geen juist beeld van de plaats van deze westers-joodse filosoof (in het oosten is hij
onbekend) die in werkelijkheid veel dichter bij Heidegger staat dan bij de vitalisten.
C.J. Boschheurne
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J. Maritain
Mens en Staat
Lannoo, Tielt, 1966, 237 pp., ing. 118 F., geb. 142 F.
Dit werk is allang ‘klassiek’ en behoeft dus geen lof meer. Wie helder en objectief
stelling wil zien nemen rond de ethische problemen (valse of echte) van staat,
soevereiniteit, democratie, geweld en geweldloosheid, kan aan dit werk nog altijd
niet voorbij. Wel dient men even te wennen aan Maritain's ‘metafysische’
terminologie, en zelfs dan lijkt het ons dat zijn deducties over natuurwet en Kerk iets
te vroeg afgerond werden en dat zijn thomisme soepelheid mist bij de behandeling
van de historiciteit. Toch blijft deze synthese van thomisme en Amerikaanse
politologie (oorspronkelijke titel: Man and the State) verbazend relevant, b.v. waar
het gaat om de supranationale idee en het revolutionaire fenomeen. De vertaling van
Johan Boey geeft goed de helderheid en de zorg van het originele betoog weer.
G. Dierickx

Dr. J. Fentener van Vlissingen
Duet en duel
Een verhandeling over de vriendschap. Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1966, 265 pp..
Deze studie over de vriendschap laat na lezing de nogal tegenstrijdige indruk achter,
dat men zelden zo diepgaand over een menselijk verschijnsel werd ingelicht, en toch
maar met een eerste kennismaking heeft moeten volstaan. De oorzaak van dit
dubbelzinnig gevoel is te zoeken in verschillende factoren. Vooreerst: er is weinig
over de vriendschap geschreven, en vergelijkingsmateriaal ontbreekt dus. Vervolgens
kan men zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat er over de vriendschap, in
tegenstelling tot het huwelijk, niet zo heel veel wetenschappelijks te vertellen valt.
De enige weg die tot een enigszins bevredigende wetenschappelijke benadering leidt,
is wel die van de ervaringsbeschrijving. Deze weg heeft F. v. V. dan ook bewandeld.
Hij beschrijft in drie hoofdstukken drie concrete vriendschappen, in zoverre die in
schriftelijke getuigenissen een tamelijk afgeronde gestalte hebben gekregen, en leidt
uit die beschrijving hun structuur af. Aldus komt s. tot drie grondtrekken van de
vriendschap: de plotselinge, als vanzelf ontstane herkenning, het tweelingschap en
de ervaring van de tweepoligheid. Schrijvers werkmethode is die van de
fenomenologische psychologie. Terecht beschouwt hij deze methode als de meest
aangepaste. Een levend fenomeen als de vriendschap kan men moeilijk anders
wetenschappelijk karakteriseren dan via de weg van het beschrijvend oproepen van
herkenning. Maar aan deze methode is noodzakelijk inherent het gevoel van onafheid
dat het boek bij de lezer achterlaat. Zij sauveert zozeer de plaats van het te beschrijven
object in het bestaan, dat de lezer er bijna niet onder uit kan zijn eigen leven slechts
ten dele terug te vinden. Geobjectiveerd wordt dat gevoel van onbehagen dan in
vragen als: waarom volstaan met juist deze drie typen van vriendschap? En waarom
wordt het eerste type beschreven aan de hand van een historisch, de tweede aan een
episch-literair, en de derde aan een mytisch vriendenpaar? Vragen die de eerste,

Streven. Jaargang 21

diepste indruk niet wegvagen, dat dit boek getuigt van eruditie, rustige geduldige
waarneming, en een zelfstandige, zelfs wel gedurfde originaliteit.
T. van der Stap

Theodor W. Adorno
Ohne Leitbild. Parva Aesthetica
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1967, (ed. suhrk 201), 184 pp., DM. 3.
Uit de vele facetten die S. (geb. 1903) keer op keer demonstreert, is hier met
zelflitothiserend eufemisme een nieuwe selectie aangeboden. Als meester van de
reflexieve kritiek (of kritische reflexie?) die slechts geevenaard wordt door zijn
uitzonderlijkprecies-precieuze prozastijl, is zijn nadenken altijd een reactie op en
een activeren van de eigentijdse menselijke situatie in een niet-epigone Hegeliaans
gedrilde denkbeweging, waarin de dialectiek niet langer methode maar doel is
geworden. Deze niet altijd gemakkelijk te volgen bespiegelingen, nu eens over
strikt-individualistische impulsen dan weer rechtstreeks geïnspireerd door een
collectief verschijnsel, lopen over de meest diverse stimuli: Wagner, landschap en
sfeer, theses over het begrip traditie, progressieve kunst, Cocteau en Nietzsche,
figuratieve schilderkunst, ‘Kulturindustrie’ (overigens een neologisme van zijn eigen
hand, nu opgegaan in de vakterminologie), musicologie, het filmmedium, Chaplin,
theses over kunst-sociologie, functionalisme, ervaringen met Italië, het begrip barok,
grensgeschillen tussen diverse kunsten. Literatuur die filosofie wordt of is en
viceversa. Kortom: verrukkelijk.
C. Tindemans
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Prof. Dr. C.J. de Vogel
Theoria, studies over de Griekse wijsbegeerte
Van Gorcum, Assen, 1967, 233 pp., f 18,50.
In deze gedeeltelijk al elders verschenen opstellen behandelt schrijfster een aantal
min of meer algemeen bestaande misvattingen aangaande de griekse filosofie. Zij
wijst er op dat voor de griekse denkers het ging om een inzicht dat een bepaalde
levenshouding, ascetisch-spiritualistisch, meebrengt. Ook maakt zij duidelijk dat
Plotinus Plato wel degelijk juist heeft opgevat. Over de ontwikkeling van Godsbegrip
en Idee bij Plato geeft zij een controversionele maar belangwekkende lezing. Helaas
gaat zij te vaak over de grens met de theologie, en met name de Christelijke.
Merkwaardig is dat zij een hoofdstuk wijdt aan deze wijsbegeerte en het christelijk
scheppingsbegrip zonder dat daarin sprake is van het hebreeuwse denken. Door deze
verwisseling komt zij er waarschijnlijk ook toe dat zij, waar ze spreekt van ‘goed en
kwaad’, door elkaar haalt de gevallen waar ‘kwaad’ is leed en die waar ‘kwaad’ is
zonde. Het begrijpen van ‘goed en kwaad’ beschouwt zij overigens als een
verantwoorden van God voor de menselijke rede. Dit lijkt mij onjuist omdat het
hooguit de bedoeling is dat rechtvaardigen geheel ingesloten is in begrijpen maar
het omgekeerde niet het geval hoeft te zijn. Dat ‘goed’ en ‘kwaad’ correlate begrippen
zijn verwerpt zij. Volgens haar hebben contraria niet steeds een tegendeel. Zij haalt
daarvoor twee voorbeelden aan. Wanneer er rijken zijn dan hoeven er geen armen
te zijn; en rechtstreeks aan Plotinus ontleend: als er gezondheid bestaat is het mogelijk
maar niet noodzakelijk dat er ziekte bestaat. Dit lijkt een onhoudbaar standpunt wat
juist door de voorbeelden wordt aangetoond. Een arme Amerikaan is rijk in een
perzisch dorp. Het hangt er maar van af welk standpunt men kiest en bij de waardering
van goed en kwaad moet dat wel een menselijk standpunt zijn. Het tweede voorbeeld
is nog slechter: als er geen ziekte bestond zou niemand zich ooit gezond noemen.
Ook in dit opzicht hebben wij dus voor het moderne denken niet veel aan de grieken.
Schrijfster gaat overigens wat slordig te werk als zij de waarde van het griekse denken
voor de moderne wijsbegeerte wil aantonen. Zij kent alleen de analytici en de
existentie-filosofen en van deze laatste noemt zij dan alleen Sartre en niet b.v.
Heidegger die zich zo graag de ‘vor-sokratiker’ noemt. Dat zij de leer van Sartre in
de eerste plaats terug voert op Bergson is beslist onjuist: Hegel was hier van veel
meer belang. Het is trouwens beslist een gebrek van het boek dat geen stelling wordt
genomen tegen de principiële kritiek die Hegel op de griekse wijsbegeerte had. Ook
zijn jongste volgeling Findlay die zijn werk ‘The discipline of the Cave’ aan Plato
wijdde, wordt niet genoemd.
Dit alles doet er niet aan af dat dit werk belangrijk is voor wie inzicht wil verwerven
in de problematiek van de hedendaagse beoefening van de griekse wijsbegeerte.
C.J. Boschheurne

Georg Picht
Prognose, Utopie, Planung
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1967, 62 pp., DM. 4,80.
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De schrijver probeert op een dialectische wijze deze drie begrippen en hun betekenis
nu te benaderen. Het gaat er bij hem dan uiteindelijk om of de mens zal blijven. Als
essentieel voor dit mens-zijn beschouwt hij o.a. de vrijheid. Hij toont aan dat er een
grote afstand bestaat tussen de mogelijkheid en de noodzaak van ‘Planung’. Voor
de utopie ziet hij eigenlijk geen plaats meer nu het juist om de ontdekking van de
werkelijkheid gaat. De prognose is naar zijn mening alleen als een politieke daad te
denken. De gegevens die hij vindt zijn waardevol. Feitelijk moet men echter zeggen
dat het aan het eind van het boek zo is als in het begin. De futurologie als wetenschap
waarvan het object ons niet gegeven is, kan weinig wetenschappelijke waarde hebben.
Schrijver wijst er op dat van de rede op zich zelf in deze door de wetenschap beheerste
wereld nu meer nodig is dan ooit. Hij noemt dit ‘Transzendentalphilosophie’, Uit
het oogpunt van wat wij dan maar voor het gemak metatranszendentalphilosophie
zullen noemen, d.w.z. de reflexie op dit denken over de wetenschappelijke rede
moeten wij echter vaststellen dat niet alleen het wetenschappelijke denken de
wetenschap beïnvloedt, maar ook het denken over dat denken. Het verloop van dat
denken is echter principieel niet te voorzien want als deze ontwikkeling te voorzien
was dan was zij al voltrokken en stonden wij dus niet op het uitgangspunt waarop
wij denken te staan. Juist dit maakt de hele futurologie zo hachelijk omdat de techniek
zelf weer wordt bepaald door dit onvoorzienbare denken.
C.J. Boschheurne
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Dr. W. Luijpen
Fenomenologie en metafysica
J. Bijleveld, Utrecht, 1966, 200 pp., f 12,90.
Deze uitgave is een bewerking van ‘Phenomenology and Metaphysics’, dat in 1965
te Pittsburgh verscheen. Vooral aan de hand van het werk van M. Heidegger toont
de auteur aan, hoe de existentiële fenomenologie ruimte biedt voor en vraagt om
metafysica. De uiteenzetting vindt plaats in een discussie met scholastiek denken,
waarbij dit wordt becritiseerd in zoverre het gekenmerkt zou zijn door
representationistisch realisme en erkend in zoverre het de zijnsvraag opent naar
Transcendentie. Dit verzoenend woord vraagt om reactie van beide partijen die hier
in het geding zijn. Immers in een dergelijke confrontatie ligt naast de zuivering die
er uit kan voortkomen, ook een uitnodiging om na te gaan of de kritiek wel recht
doet aan de eigenlijke visie die men tracht te verwoorden. Dit geldt met name voor
de kritiek, waarin het scholastieke denken zo massief als representationistisch realisme
wordt gekarakteriseerd.
J. Kijm

Willem Frederik Hermans
Wittgenstein in de Mode en Kazemier niet
De Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 96 pp., f 5,In de tweede druk van zijn Wittgenstein-boekje heeft de schrijver enkele noten
toegevoegd. Buitendien is er een aanhangsel. Niet zoals we mochten hopen een
feilloze formulering of een verificatie van het verificatie-beginsel, die logisch toch
noodzakelijk is, maar een scheldpartij op Prof. Kazemier die het gewaagd had het
niet in alles met de schrijver eens te zijn. De antikritiek wordt nu een stukje
schriftexegese zoals alleen Nederlandse amateur-theologen die tot voor kort ten beste
gaven. De schrift is hier dan Wittgenstein's Tractatus. Tot voor kort wisten ook de
meeste Nederlandse filosofen niets anders te doen dan ruzie maken over wat een
ander gezegd had. Hermans hoort tot deze oude school. Er komt in dit deel aanhangsel
geen woord voor dat de moeite van het onthouden waard is. Daarna komt nog een
aanval op alle Nederlandse filosofen, die het geen van alle zo goed doen als de denkers
van over de grens. Beth wordt nu uitdrukkelijk bij die Nederlanders genoemd. Ook
de buitenlanders doen het niet zo goed als W.F. Hermans. De schrijver had dit boekje
de titel van een van zijn romans moeten geven: ‘Ik heb altijd gelijk’. Hij had er dan
naar de inhoud van dat werk bij kunnen denken: maar ik kom daar niets verder mee.
Het geheel is een typisch stukje Nederlands debatteren geworden. Een elkaar om de
oren slaan met teksten, zonder dat men zelf iets nieuws weet te denken. Maar van
een Nederlandse schrijver, die meer dan welke andere letterkundige in ons land voor
de Nobelprijs in aanmerking komt, mag men natuurlijk verwachten dat hij zich
typisch Nederlands gedraagt. Voor een bespreking van de eerste druk verwijzen wij
naar Streven, juni 1967, p. 936 ss.
C.J. Boschheurne

Streven. Jaargang 21

E. von Aster
Philosophie der Gegenwart
Sijthoff, Leiden, 1967, 264 pp., f 16,-.
Dit werkje verscheen oorspronkelijk in 1935, toen de schrijver Duitsland al had
verlaten. De titel is in zoverre misleidend dat alleen een overzicht wordt gegeven
van de Duitse filosofie op het ogenblik dat A. Hitier aan de macht kwam. Daarom
is het ook zeer belangrijk, want het geeft de toestand weer toen Duitse filosofen zich
over de hele wereld gingen verspreiden en, vooral in de Angelsaksische landen, grote
invloed gingen uitoefenen. Hun achtergronden, vooral van de neokantiaan Cassirer,
die zelf geen uitvoerige behandeling krijgt, en Carnap, die dat wel krijgt, worden
hierdoor veel duidelijker. Heidegger wordt behandeld op een ogenblik dat de
zogenaamde ‘Kehre’ in diens filosofie nog niet duidelijk is. Zo kan de vraag naar de
dialectische aard van de existentie-filosofie nog niet aan de orde komen en deze leer
in haar geheel nog gezien worden als een onderdeel van de fenomenologie. Schrijver
benadert de voornaamste opvattingen kritisch vanuit zijn eigen standpunt dat men
het beste als neo-nominalistisch kan beschrijven, hoewel er affecties voor Kant en
het neo-positivisme aanwezig zijn. Merkwaardigerwijze echter wijst hij de metafysiek
niet principieel af. Neo-kantianisme van beide scholen, neo-positivisme en
fenomenologie worden uitvoerig, vitalisme en Nietzche-renaissance vluchtig
behandeld. Dit geeft een juiste verhouding voor de scholen die nu buiten Duistland
van belang zijn. Dat in dat land zelf het idealisme weer alles overheersend zou worden
was dertig jaar geleden nog in het geheel niet te voorzien.
C.J. Boschheurnme
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Dr. Dieter Horn
Rechtssprache und Kommunikation
Duncker & Humbolt, Berlin, 1966, 184 pp., DM. 28,-.
De schrijver probeert in een systematisch goed opgezette redenering de moeilijkheden
te analyseren die voortvloeien uit het feit dat rechtstermen niet eenduidig zijn. Er
zijn altijd zoveel uitleggingsmethoden dat de rechter bij de toepassing van een regel
daaraan steeds wel twee betekenissen kan toekennen. Toch meent hij dat de rechtstaal
wel verstaanbaar kan zijn omdat hij meent dat ook degene tot wie ze gericht zijn, in
de onderkenning van hun betekenis geen zuiver passieve rol speelt.
Hieraan koppelt hij een kritiek op de wetsuitleg door de rechter, met name waar
die betrekking heeft op nieuwere sociale verhoudingen.
In de algemene rechtstheorie en voor het vinden van manieren om tot een
automatische rechtsvinding te komen kan dit werk nut hebben. In de Nederlandse
verhoudingen, waar de rechtstaal bijzonder onduidelijk is, zodat de logica in het
gedrang komt, zijn wij aan een benadering als deze nog niet toe.
C.J. Boschheurne

James W. Cornman
Metaphysics Reference and Language
Yale University Press, London, 1966, 288 pp., 56/Schrijver onderzoekt het verband tussen de problemen van de traditionele en de
linguistische filosofie, gedemonstreerd aan het lichaam-geest vraagstuk. Het valt
hem dan op dat terwijl filosofen vaak zo'n moeite hebben om vast te stellen wat met
de taal bedoeld wordt, de gebruikers van de taal die moeite niet schijnen te hebben.
Om deze moeilijkheid op te lossen meent hij dat er sprake is van een gebruik van de
taal binnen een zeker kader, dat te vergelijken is met de regels van het schaakspel,
en vragen naar dat kader. Deze laatste externe vragen zijn het die de filosofen stellen.
Het valt in dit boek op dat er een sterke mate van parrallelliteit is tussen de vragen
die de traditionele filosofen zich moeten stellen en die welke de linguistische willen
oplossen. Wie over het verband tussen taal met betrekking tot fysische of
psychologische kwesties denkt, heeft dezelfde problemen als wie over verband tussen
lichaam en geest denkt. Toch meent deze schrijver dat dit laatste vraagstuk vanuit
de linguistische hoek kan worden opgelost. Dit is eigenlijk vanzelfsprekend omdat
wij het vraagstuk niet anders dan vanuit de taal kunnen benaderen, wij kunnen immers
niet anders dan in taal denken. De schrijver gaat zeer diep in op de opvattingen van
de verschillende angelsaksische filosofen inclusief Wittgenstein. Hij bewijst dat hun
benadering van het verband tussen taal en werkelijkheid nog steeds tekortschiet. Wij
mogen ons afvragen of dit ook komt doordat de linguistische filosofen te weinig
beseffen dat taal pas in het gesprek tot haar recht komt. Men mag ook niet zeggen
dat het woord aan een ding refereert maar dat de gebruikers van het woord er mee
naar een ding verwijzen. Als men hiermee rekening houdt kan de kadertheorie van
de schrijver ons misschien belangrijk verder brengen.
C.J. Boschheurne
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Henryk Skolimowski
Polish Analytical Philosophy
Routledge & Kegan Paul, London, 1967, 275 pp., 40/-.
Schrijver geeft de geschiedenis van de analytische filosofie in Polen in een zeer
heldere en overzichtelijke stijl. Als historicus werkt hij duidelijk in de traditie van
de oude Tatarkiewicz, die nog vorig jaar bij zijn bezoek aan Amsterdam een
onuitwisbare indruk maakte. Uit het betoog van de schrijver blijkt dat de beweging
die in Polen tussen de beide wereldoorlogen een hoge vlucht nam, zich vrijwel
onafhankelijk van de Britse beweging ontwikkelde. Alleen Russell had een belangrijke
invloed, Wittgenstein geen enkele. Feitelijk begon echter de beweging in Polen al
iets eerder dan in Engeland. Hij meent te kunnen aantonen dat in beide landen de
beweging uiteindelijk terug gaat op invloeden van Brentano.
Merkwaardig is om te zien hoe zich in beide centra parallelle opvattingen voordoen.
Deze vergelijkt hij nauwkeurig ook in de figuren van Moore en Twardowski, Ryle
en Kotarbinski. Vanzelfsprekend komen ook de vooral als logici bekend geworden
Tarski en Lukasiewicz ter sprake. Op grond van deze parallellen komt hij tot een
verdeling van de analytici, die ook voor de britse opgaat, eerst in methodologisten
en probleemfilosofen en dan in een klassificatie waarbij de uitersten worden gevormd
door de ‘formists’, die sterk willen werken met geformaliseerde talen, en anderzijds
de ‘codifiers’, die vrijwel samenvallen met de oxford common language movement.
Hij
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wijst er in dat verband op dat vele filosofen in de loop van hun leven van de ene
groep naar de andere zijn overgegaan, zo Russell van de aan de traditionele filosofie
vijandige methodologisten naar de probleemfilosofen.
De beweging wordt kritisch behandeld. Met name wijst de schrijver er op dat deze
richting in de filosofie de neiging heeft zich te veel alleen met kleine vraagstukken
bezig te houden en de grote hoofdzaken over het hoofd te zien. Dit wordt, zoals hij
aantoont, nog verergerd doordat ze de specialisatie in de hand werkt. Daaraan kan
toegevoegd worden dat ook deze kennismaking met de poolse analytische filosofie
(die door gebrek aan vertalingen nog niet behoorlijk te overzien was) weer aantoont
dat, in elk geval tot nu toe, in deze richting onvoldoende aandacht is besteed aan de
reflexie. Mogelijk is dat een gevolg van het feit dat de analytici bij hun beschouwingen
over de taal geen oog hebben voor het feit dat de taal in de eerste plaats menselijk
communicatiemiddel is. In dit opzicht mogen we misschien onze hoop vestigen op
de door deze richting beïnvloede marxisten, met name Adam Schaff, hoewel schrijver
hem minder hoog schat dan de door hem behandelde denkers.
C.J. Boscheurne

Wetenschap
Sir Alister Hardy
Geest en evolutie
Een herwaardering van de evolutieleer en haar relatie tot de menselijke geest
Lemniscaat, Rotterdam, 1967, 304 pp., f 17,50, Bfr. 270.
In een goede en prettig lezende vertaling van W. van Gulik-Bexterman is Hardy's
boek ‘The living stream’ nu voor een breder publiek toegankelijk. In het maartnummer
van dit jaar heb ik in Streven reeds de aandacht op de engelse uitgave gevestigd en
gewezen op zijn interessante kritische beschouwingen. Ik kan hier nog aan toevoegen,
dat Hardy's werk door Arthur Koestler in de ‘Observer’ tot Boek van het Jaar is
uitgeroepen. ‘Het is een uitdaging aan de heersende neo-Darwinistische orthodoxie,
en kan een keerpunt betekenen in de evolutietheorie’.
M. Jeuken

W.H. Thorpe
Biologie en het wezen van de mens
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1967, 159 pp., f 2,25.
Het lot van dit boekje van Thorpe kan wel zijn, dat sommigen het verontwaardigd
zullen wegwerpen, terwijl het anderen tot ernstig nadenken zal stemmen. Ik hoop,
dat de laatsten in de meerderheid zullen zijn. Thorpe is een bekende figuur op het
gebied van de ethologie, de diergedragsstudie, welk vak hij in Cambridge doceert.
In 1961 hield hij in Durham de Riddell-Memorial Lectures, die naderhand werden
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uitgegeven en nu in vertaling als Aulaboek zijn verschenen. In deze voordrachten
laat Thorpe, een overtuigd Christen, zien, hoe hij zijn biologische inzichten
synthetiseert met zijn wijsbegeerte en zijn Christelijk geloof. Zijn bewondering voor
Teilhard spreekt hij openlijk uit. Het onderscheid tussen de verschillende taalspelen
vervaagt soms wel, bijv. wanneer hij spreekt over schepping. Maar niettemin, het
boekje werkt ontnuchterend door zijn ‘common sense’, want als engelsman heeft
Thorpe niet zo met een erfelijke belasting te kampen vanuit de West-Europese, soms
problemen-makende filosofie van het vasteland. Thorpe pleit voor de persoonlijke
onsterfelijkheid van de mens, en hij concludeert, ‘dat onder de wereldgodsdiensten
het christendom als enige kan voldoen aan de eisen van een wetenschappelijke
wereldopvatting, die rekent met de evolutiebiologie en alleen het christelijk geloof
kan de mensheid dienen in het volle bewustzijn van haar verleden en van de
evolutiemogelijkheden van haar toekomst’ (p. 150). En ook: ‘voor mij als bioloog
en als mens is geloof in een wereld die men sacramenteel kan noemen, even
noodzakelijk als geloof in de wereld om ons heen noodzakelijk is’ (p. 153). Theologen
kunnen rustig de vertaling lezen, maar de biologen vooral wil ik aanraden het
oorspronkelijke engels te lezen. De vertaalster is over het algemeen conscientieus te
werk gegaan, maar zij lijkt mij niet geheel op de hoogte van de biologische vaktermen.
Op p. 141 heeft zij bijv. het oorspronkelijke ‘Zinjanthropus’ zonder nadere motivering
vervangen door ‘Sinanthropus’ Hier en daar zijn er ook foutieve vertalingen. Ik wil
dit alles illustreren met enkele voorbeelden: op p. 16 gaat het over het begrip ‘nieuw
element’. In het engels staat er ‘the idea of emergence’. Dit moet omschreven worden
door ‘de idee van het nieuwe en onverwachte dat te voorschijn treedt’. De term
‘element’ is een wetenschappelijke term met een bepaalde beteke-
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nis. Ofwel de vertaalster had de engelse term tussen haakjes er bij moeten geven. Op
p. 51 staat ‘reflexvorming’ voor het engelse ‘reflex conditioning’. Conditioneren van
reflexen is een aanvaarde vakterm, en iets anders dan vormen van reflexen. Op p.
55 lezen we ‘trial-and-error-proces “in gedachten”’ voor het engelse ‘trial-and-error
learning amongst ideas’. Bovendien: de vertaalster laat hier terecht ‘Trial-and-error’
onvertaald, maar op p. 120 geeft ze deze term weer door ‘proefondervindelijk’,
hetgeen veel zwakker is. Op p. 103 geeft de nederlandse vertaling het tegendeel van
de engelse grondtekst. De degeneratie als gevolg van de slaapziekte ‘is nog zo goed
bekend dat bespreking nodig is’. In het engels echter: ‘is still far too well known to
need comment’. Op p. 138 wordt de mening van sommigen weergegeven, die ‘de
liefde (zien) als een evolutieverschijnsel’. In het engesl staat ‘epiphenomenon’, dat
een andere nuance heeft. Ook de zin op p. 150 laatste alinea is foutief vertaald. Men
vergelijke het engels. Overigens: het boekje is helder opgezet, met een korte
samenvatting aan het begin van ieder hoofdstuk.
M. Jeuken

Dr. Phil. et Med. Albert Reps Einführung in die praktische
Kriminalpsychologie
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 19672, 200 pp..
Als men de titels der hoofdstukken van dit boek beziet, krijgt men de indruk met een
psychologisch leerboek te maken te hebben. (De eerste oplage, 1932, heet ook nog:
‘Vom Seelenleben des Menschen’). In werkelijkheid betrekt de schrijver de delinquent
in al zijn beschouwingen, en baseert hij zich veel meer op de praktijk van de
delinquentenzorg dan op psychologische theorieën. Zijn docerende schrijftrant is
gekenmerkt door talrijke citaten (vooral van Goethe) en door taalkundige verklaringen
van wetenschappelijke termen. Opmerkelijk is ook nog dat hij nergens in discussie
treedt met toonaangevende auteurs op hetzelfde gebied maar rustig zijn opvattingen
weergeeft, zonder zich te storen aan gangbare ideeën en begripsomschrijvingen. Een
en ander maakt deze gereviseerde herdruk tot een boek met zeer persoonlijke allures,
lezenswaard voor reclasseringsambtenaren, maar minder aantrekkelijk voor
vakpsychologen en forensische psychiaters.
J.J.C. Marlet

Eberhard Schorsch
Die Sexualität in den endogen-phasischen Psychosen
(Beiträge zur Sexualforschung, Heft 39), Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart,
1967, 73 pp., DM. 20.-.
Schrijver onderzocht 76 lijders aan manisch-depressieve psychose op veranderingen
van hun sexuele belevingen en gedragingen tijdens een manifestatie van hun ziekte.
Bij een aantal van hen vond hij een verbleken van de sexuele aandriften, bij anderen
- vooral bij manisch-depressieve mengbeelden en bij geagiteerde depressies - een
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versterking daarvan. Deze psychotische hypersexualiteit uitte zich op verschillende
wijzen die afweken van de voor de betreffende persoon gebruikelijke kanalisering.
De auteur bezigt hiervoor de aanduiding ‘symptomatische perversie’. In enkele
gevallen was bedoelde perversie van homo-sexuele aard. De door de psychose
veranderde sexualiteit onderscheidt zich blijkbaar van andere vitale functies door de
mogelijkheid van inhoudelijk verschillende afvloeiings- en uitdrukkingswijzen c.q.
door de vervangbaarheid van het projectieveld. Met deze vaststelling betreedt de
schrijver een ingewikkeld gebied waarop overwegend speculatieve discussies
woekeren. Het is zijn verdienste dat hij zich bij zijn theoretische (psycho-dynamische)
bespiegelingen uitsluitend heeft laten leiden door zorgvuldige observaties bij de door
hem geselecteerde patiënten. Interessante studie voor psychiaters en klinische
psychologen.
J.J.C. Marlet

Hans Giese, Jürg Hansen, Wilfried Rasch
Psychiatrische Beiträge zur modernen Kunst
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1967, 108 pp., DM. 22.-.
In dit 38e Heft van de Beiträge zur Sexual-forschung schreef redacteur Prof. dr. Hans
Bürger-Prinz een voorwoord uit welks vage formuleringen reeds moge blijken hoe
moeilijk het is vanuit een psychiatrische gezichtshoek iets over kunst te zeggen
zonder louter te verwijlen bij de psychopathologische facetten van de persoonlijkheid
van de kunstenaar. De drie in deze bundel bijeengebrachte opstellen leggen van deze
moeilijkheid getuigenis af. Giese (‘Das obszöne Bild’) komt tot beschouwingen
rondom een serie lithografieën van Paul Wunderlich welke hij duidt als een necrofile
orgie. Hansen (‘Abstraktion vom sinnlichen Erleben’)
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ontdekt een samenhang van de abnormale sexuele en de creatieve activiteiten bij een
op 59-jarige leeftijd gestorven kunstschilder die bovendien een dagboek vanaf zijn
16e jaar naliet. Rasch (‘Abnormes Seelenleben im Drama’) constateert dat in vele
moderne toneelstukken, die als psychopathologische studies weliswaar kwaliteiten
hebben, de hoofdpersonen in hun abnormaliteit aan banden zijn gelegd en geen
ontwikkelingsmogelijkheden hebben. De psychiater komt in deze publikatie meer
aan zijn trekken dan de kunstenaar.
J.J.C. Marlet

J.P. Schadé
De functie van het zenuwstelsel
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1967, 157 pp.
De zeer competente auteur geeft een inleiding in de neurofysiologie, tegen de
achtergrond van de structuur en de biochemische eigenschappen van het zenuwstelsel.
Centraal in de belangstelling staat het contact en de signaal-uitwisseling tussen de
zenuwcellen. Iedere bladzijde tekst wordt geflankeerd door een zeer verzorgde
schematische voorstelling.
J. de Wit

Economie
George Katona
De psychologie van de verbruiker
Aula, Utrecht / Antwerpen, 1967, 410 pp..
Een boek dat zonder twijfel verdiende te worden vertaald. Het geeft ons een
betrouwbaar beeld van het marktgedrag van de Amerikaanse consument, sinds de
eeuwwisseling de rijkste consument ter wereld. Het consumentenonderzoek is door
Katona wetenschappelijk aangepakt en bracht dingen aan het licht die volkomen in
strijd waren met de gangbare veronderstellingen. Zo was het gebruikelijk te stellen
dat de consument in tijden van inflatie uit angst voor verdere prijsstijgingen grote
aankopen zou doen. Katona bewees dat althans de Amerikaan veeleer geneigd is
minder te kopen uit pure ergerais en verontrusting. Naar zijn mening vormen juist
perioden van rust aan het prijzenfront het ideale klimaat voor stijgende bestedingen
omdat de burger dan vertrouwen heeft in de economische situatie. Katona is
psycholoog en uit hier en daar kritiek op de economen. Het is daarom aardig te
kunnen opmerken dat ook een belangrijk econoom, Patinkin, tot overeenkomstige
uitspraken komt betreffende het bestedingsgedrag van consumenten bij inflatie.
Patinkin redeneert dat ik met het geld in mijn portemonnaie bij gestegen prijzen
minder zal kunnen kopen. Mijn reserve is als het ware aangetast. Ik moet die reserve
met het oog op eventualiteiten aanvullen. Geef dus minder geld uit om mijn
portemonnaie te kunnen bijvullen, zodat de koopkracht weer gelijk wordt aan die

Streven. Jaargang 21

van voor de prijsstijging. Dezelfde conclusie dus als Katona: bij inflatie lopen de
bestedingen terug. Het zou prettig zijn als Katona en Patinkin gelijk hadden, want
dan zou de consument min of meer automatisch inflatieprocessen afremmen. Over
deze theorieën is het laatste woord overigens nog niet gezegd, dat zal van de statistici
moeten komen.
Door het gehele boek blijft de centrale plaats van de consument gehandhaafd. De
massaconsumptie-maatschappij draait om de persoon van de verbruiker. Katona acht
zelfs het conjunctuurgebeuren in hoge mate door de consument bepaald. In
tegenstelling tot bij voorbeeld Galbraith, Packard en Toynbee vindt Katona de burger
voor zijn taak berekend, hetgeen een verlichting van de taak van de overheid
impliceert.
Wat de methodiek van behandeling betreft kan worden vastgesteld dat Katona
veel fei-feitenmateriaal geeft en zich niet waagt aan ongefundeerde uitspraken. Het
boek is vlot geschreven. Ik kan het evenals trouwens het van dezelfde auteur in de
Marka-reeks verschenen De invloed van de consument aanbevelen.
J.J. Meltzer

J.O.N. Perkins
The Sterling Area, the Commonwealth and World Economic Growth
Cambridge University Press, Cambridge, 1967, 120 pp., 17 s. 6 d./$3.50
Belangwekkend materiaal over internationale handel en groei van de op Engeland
georiënteerde landen. Binnen het Sterlingblok speelt zich nog steeds een 20% van
de wereldhandel af. Perkins is geneigd de recente daling van de onderlinge handel
binnen het Commonwealth als eenmalig te zien. Hij is gekant tegen een opgeven van
de historische partners terwille van een toetreden tot de E.E.G., dat om te beginnen
trouwens naar alle waarschijnlijkheid een devaluatie van het pond nodig zou maken.
J.J. Meltzer
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Th. J. IJzerman
Arbeidsbestel en participatie
(Openbare les)
Wolters, Groningen, 1967, 24 pp., f 2,25.
De organisatievorm waardoor in het bedrijfsleven de problemen van het samenwerken
op een doelmatige en relatief bevredigende wijze opgelost worden, heeft niet enkel
economische betekenis. De organisatie van de produktieve arbeid, de
arbeidsorganisatie, is een van de belangrijkste structuur-elementen van onze
samenleving geworden: zij werkt door op alle gebieden van het maatschappelijk
bestel. De ontwikkeling die de arbeidsorganisatie toont: specialisatie en
functionalisering van werkzaamheden, verschuiving van negatieve naar positieve
sociale controle, intensivering en verbetering van communicatie en participatie, zal
onze samenleving in zijn geheel steeds meer gaan bepalen. De problemen, waarvoor
de ontwikkeling van onze samenleving ons stelt, zullen grotendeels op dezelfde
manier als in het bedrijfsleven opgelost moeten worden. Daarbij zal, volgens de
Schrijver, bijzondere nadruk op grotere participatie moeten vallen: deze zal ‘een
tegenwicht zijn tegen de grote sociale afstand tussen overheid en burgers en zal er
toe bijdragen het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen’.
H. Hoefnagels

Sociologie
Dr. J.M. Dirken
Arbeid en stress
Wolters, Groningen, 1967, 233 pp., f 24,50.
Het aantal publikaties over toegepaste psychologische problemen is de laatste jaren
sterk toegenomen. Een belangrijke bron van onderzoek is daarbij de relatie tussen
mens en werk. Dit boek, dat oorspronkelijk als proefschrift werd uitgegeven, behandelt
het zogenaamde stressprobleem. De definities van ‘stress’ worden, zoals vele
psychologische begrippen, in belangrijke mate geformuleerd aan de hand van de
meetmethode. Dirken vat ‘stress’ op als het geheel van arbeidsfactoren dat een
negatieve invloed heeft op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de arbeider. De
schrijver meent, dat deze invloeden het best en het meest direct gemeten kunnen
worden aan het bewustzijn daarvan, i.c. aan de door het personeel weergegeven
klachten. De score wordt afgeleid uit een tientallen vragen omvattende lijst; de vragen
hebben o.a. betrekking op medische, psychologische en sociologische factoren en
dienen alle schriftelijk met ‘ja’ of ‘neen’ te worden beantwoord. De scores blijken
met omgevingscriteria niet indrukwekkend samen te hangen. De relatie met andere
tests (bv. neuroticisme) is weliswaar beter, maar minder relevant omdat die
psychologische tests eveneens een matige criteriumwaarde kunnen hebben. Mogelijk
is de wijze waarop de vraag-antwoord combinaties zijn geconstrueerd
verantwoordelijk voor de wat gebrekkige diagnostische waarde van de lijst. De
schrijver blijkt zich bewust te zijn geweest van de gevaren van zijn methode, maar

Streven. Jaargang 21

hij is er niet toe gekomen zijn werkwijze eerst grondig te onderzoeken vóór met het
definitieve onderzoek werd begonnen.
In praktische situaties blijkt het begrip ‘stress’ in ieder geval nogal ingewikkeld
te zijn; bovendien kan per bedrijf een sterke wisseling in de relevante factoren
optreden.
P.A. Vroon

L. Buyck en H. Cammaer
Vrijetijdsbesteding van de jeugd in Vlaanderen
(Sociaal Pedagogische reeks nr. 3), Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 1967,
90 pp., 160 Fr.
De schrijvers van dit boek hebben zoveel mogelijk proefschriften, handelend over
de vrijetijdsbesteding van de vlaamse jeugd, opgezocht, samengebundeld en
gepubliceerd. Op deze wijze werden de resultaten van 56 aparte onderzoekingen
voor een ruim publiek toegankelijk gemaakt. Hierin ligt de grootste waarde van dit
boek. De lezer moet echter voortdurend goed voor ogen houden dat veruit de meeste
proefschriften gehouden werden op beperkte schaal en op zeer uiteenlopende
populaties. De poging van de schrijvers om in deze verspreide gegevens orde te
brengen om zo te komen tot een eerste algemeen besluit is dan ook zeer lofwaardig,
doch even hypothetisch. Dit boek kan beschouwd worden als de formulering van
een werkhypothese voor een toekomstig uitgebreid wetenschappelijk onderzoek van
dit probleem. Dit ligt in de bedoeling van het interuniversitair centrum. Laten we
hopen dat ze er voldoende financiële steun voor zullen vinden. Dit werk toont aan
dat het geen weggegooid geld zal zijn.
L. De Valkeneer
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Prof. Dr. P.J. Bouman
Fundamentele sociologie
Standaard-boekhandel, Antwerpen, 1966, 206 pp., F. 95.
Dit boek is een vernieuwing van de vroeger door de hoogleraar Rijksuniversiteit
Groningen geschreven bekende inleiding tot de sociologie. Het werk berust enerzijds
op een uitgebreide kennis van de Europese literatuur en anderzijds op een bewuste
voorkeur voor het cultuursociologisch perspectief bij het benaderen van de sociale
werkelijkheid. Zo krijgt het boek, naast de andere inleidingen in ons taalgebied, zijn
eigen karakter. De bewering van de omslagflap dat ook de Amerikaanse theorieën
in de synthese werden opgenomen, lijkt wel wat overdreven.
J. Kerkhofs

Prof. Dr. F. Van Mechelen, Drs. L. Delanghe, Drs. G. Dooghe
Bevolkingsproblemen
Heideland/Documenten, Hasselt, 1966, 224 pp., F. 115.
In dit ‘handboek’ werden de voornaamste begrippen en problemen van de demografie
systematisch uiteengezet in het licht zowel van de wereldbevolking als van de eigen
Belgische situatie. Daarmee werd het een handige inleiding tot een serie vraagstukken
die met de dag ieder staats- en wereldburger meer onmiddellijk aanbelangen. Dat de
Leuvense hoogleraar het boek samenstelde met twee oud-studenten pleit voor de
verdere mogelijkheden van team-werk aan de Alma Mater.
J. Kerkhofs

Readings in the Sociology of Religion
Ed. by Joan Brothers, The Commonwealth and international Library,
Pergamon Press, Oxford, 1967, 239 pp., sh. 25/-.
De keuze van de artikelen en studies, die Mrs J.B. van de Londense universiteit hier
met een degelijke inleiding samenbrengt, is zeer trefzeker gebeurd. Enkele der grootste
godsdienstsociologen komen hier in sommige van hun meest kenschetsende
geschriften aan het woord. Bedoeld om lezers van de Angelsaksische wereld met
continentaal-Europese auteurs in contact te brengen, biedt het werk de lezer uit ons
taalgebied hier toch ook enkele der beste bijdragen uit USA en Engeland.
J. Kerkhofs

Harry Hoefnagels
L'Eglise et la Société prométhéenne (problèmes de sociologie religieuse)
Desclée de Brouwer, Brugge, 1966, 149 pp., F. 84.
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Het oorspronkelijke Kirche in veränderter Welt, hier in Franse vertaling aangeboden,
is gegroeid uit een serie voordrachten die de Nijmeegse socioloog hield voor een
Duitssprekend publiek. De auteur wil de mogelijkheden van de Kerk om tot de
opbouw van de wereld van morgen bij te dragen sociologisch onderzoeken. Hierbij
‘entmythologisiert’ hij duchtig een aantal traditioneel aanvaarde vooroordelen.
Hoefnagels lezen is steeds interessant: hij daagt de lezer uit vertrouwde posities te
herzien. Wel dreigt soms het gevaar van een zeker sociologisch dogmatisme, waarbij
de hypothesen het halen op de zakelijke analyse der feiten.
J. Kerkhofs

Biografie
L. Cognet
Newman ou la recherche de la vérité
Desclée et Cie, Paris, 1967, 318 pp., BFr. 220.
Volgens de inleiding is dit geen biografie maar een beschouwing van verschillende
aspecten van Newmans persoonlijkheid, naar lezingen gehouden voor het Institut
catholique van Parijs, 1965 - 6. Toch maakt dit compact geschreven werk meer de
indruk van een biografie dan een beschrijving van zijn zoeken naar de waarheid. De
schrijver heeft op bekwame wijze gebruik gemaakt van alle nieuwe gegevens die de
laatste twintig jaar gepubliceerd zijn, zoals de Autobiographical Writings, de twee
lijvige boeken van Meriol Trevor, die alle documenten van de Newman-archieven
in Birmingham en Londen ter beschikking had, - de vondsten van Sean O'Faolain,
en de serie Letters and Diaries, waarvan het zevende deel binnenkort verschijnt. Drie
hoofdstukken echter beantwoorden volledig aan de titel van het boek: een over
Newman en het christelijk denken, een ander over Newmans inwendig leven, en een
derde over Newman als schrijver. Opmerkelijk is dat dit werk een evenwichtige
beschrijving geeft van Newmans leven en niet de
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gewone onjuistheden en onnauwkeurigheden bevat die vaak in Newman-biografieën
te vinden zijn. Opmerkelijk is ook dat de schrijver, tegen een veel gehouden mening
in, Newman geen mysticus kan noemen, (p. 262) en mijns inziens terecht.
P. Dr. Zeno, Capucijn

R. Carpentier
Albert Hublou S.J. (1889-1946)
Chrétien aux dimensions du monde
Biographie. - Textes choisis par Madame Both de Kerchove. - Desclée De
Brouwer, Brugge, 1966, 96 pp., 75 F.
Meer dan twintig jaar na het overlijden van pater Hublou krijgt dit vademecum (leven
en geschriften) misschien zijn volle waarde: nu pas neemt men tenvolle de intense
bewogenheid waar, die elke tekst van hem leven en gloeien doet; nu ziet men ook
hoe deze bezetene door de Mystieke-Christus-gedachte, deze onmiddellijk gedrevene
door de heilige Geest, de christenheid van zijn tijd opstuwde naar de bredere
universaliteit van nu. Als iemand voorloper en wegbereider mag heten: hij was het.
Te Brussel geboren, had hij in 1914 een bekering nodig, om in 1919 Jezuïet te worden.
De vorming legde beslag op hem tot in 1925; daarna werd het apostolaat hoofdzakelijk
missie-propaganda in de meest complete zin van het woord: missie-theologie,
missie-wetenschap, missie-publiciteit, missie-organisering, alles bijeen en creatief
beoefend. De goed geordende teksten, meestal kort, vertonen de vurige
Christus-volgeling, de contemplatief biddende, de apostolisch gedrevene. Voor een
deel schuift de formulering langzaam in het verleden terug; maar de warm bewogen
stem en de vurige ziel, die verzwinden niet.
Em. Janssen

Geschiedenis
Armando en Sleutelaar De SS-ers
Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 455 pp., f 9,50
Dit is een belangrijk en een gevaarlijk boek. Belangrijk in zoverre dat het weergeeft
wat de gevoelens en de belevenissen van de Duitsgezinden geweest zijn. Volgens
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie gaat het daarbij om een 27.000 man die
in Duitse krijgsdienst was en een 7000 man Landwacht die ook nog voor de Duitsers
heeft gevochten. Deze getallen zijn in dit boek niet juist weergegeven, terwijl ook
de vraag naar hun verhouding met het aantal verzetstrijders overbodig is: dat waren
er 1200 full time. Helaas zal voor sommige jongeren dit een boek zijn vol
aantrekkelijke avonturen. Die zijn er zeker in. Sommige stukken kunnen beschouwd
worden als prima oorlogsjournalistiek, waarbij dan Dix' tekeningen als illustratie
zouden kunnen dienen. Over de verachting voor de mens leest men makkelijk heen.
Zeker is alles in de loop van de jaren ook wel wat mooier geworden. Er zijn
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controleerbare historische fouten, die aan verkeerd herinneren kunnen worden
toegeschreven. Merkwaardig is echter dat geen van deze acht man iets van
jodenvervolging heeft gemerkt, terwijl een andere Nederlandse SS-er, uit wiens
dagboek een fragment is gepubliceerd en die tot dezelfde Vikingdivisie behoorde,
daarvan wel melding maakt. De politieke meningen van deze onbekeerden zijn
gebaseerd op half begrepen of onvoldoende bewezen wetenschappelijke stellingen.
Het zou een interessant onderzoek zijn om na te gaan waar de door hen gebruikte
frases in het Nederlands ontstaan zijn. Een grappige historische speculatie is zich
afvragen hoe dit boek er uit zou hebben gezien als de Duitsers gewonnen hadden.
Niet alleen zouden de verschrikkingen van de oorlog niet vermeld mogen zijn, maar
hoe verbitterd zouden ze zijn geweest omdat de regenten die zich in de oorlog zo
neutraal hielden, toch weer alle macht hadden? Zeker is echter wel dat voor deze
mannen Wereldoorlog II een burgeroorlog was, wat het voor de andere kant vaak
niet was. Daar was het een strijd op nationalistische grondslag, zodat een fascist als
Baars bij het verzet terecht kwam. Merkwaardig is tenslotte dat bij al het gepraat
over keurkorps Waffen SS deze mannen niet zonder meer voor het oude Nederlandse
leger waren goedgekeurd.
C.J. Boschheurne

J.A.A. Aarse en B. Marinus
Hou zee kameraad
Een documentatie over de nsb
Arbeiderspers, Amsterdam, 297 pp., f 9,50.
Dit is geen nuchter verhaal over een recent stuk geschiedenis zoals de aanbeveling
op de rugkant wil, maar een uiterst nuttige verzameling plaatjes over een misdadige
or-
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ganisatie. Men kan het betwijfelen of deze vorm van uitgave erg opportuun is.
Bepaalde figuren zullen dit alles wel erg mooi vinden. Onvoldoende historisch
geschoolde jongeren zullen van mening zijn dat die nsb toch zo kwaad niet was.
Wie echter een werkelijke studie van de nsb wil maken, zal in dit boek veel
belangrijk illustratiemateriaal vinden, dat in de juiste historische context geplaatst,
ook voor jongeren veel duidelijk zal maken. Voor wie de tijd meegemaakt heeft en
die context kent, is dit een treurig boekje.
Het commentaar van de schrijvers is uitgesproken slecht. Een zinloze aanval op
Hegel moet er een wetenschappelijk tintje aan geven. Zonder Hegel geen Marx,
zonder Marx geen Arbeiderspers en zonder Arbeiderspers was dit boekje niet
verschenen. De verzameling plaatjes zelf is overigens bijzonder goed gekozen. Alle
karakteristieke uitingen van nsb-propaganda zijn op een evenwichtige wijze goed
vertegenwoordigd.
C.J. Boschheurne

Joachim Streisand (herausgeber)
Die bürgerliche deutsche Geschichtsschreibung von der Reichseinigung
von oben bis zur Befreiung Deutschlands vom Faschismus
Akademie-Verlag, Berlin, 1965, 442 pp., MDN. 36,-.
De titel laat er geen twijfel over bestaan dat hier een studie wordt aangeboden ‘aus
marxistischer Sicht’. Dertien auteurs behandelen in vijftien artikelen de Duitse
geschiedschrijving van 1871 tot 1945. Zij doen dit op basis van een uitgebreide en
gedegen kennis van de betrokken historici en de literatuur erover, hetgeen in een
uitvoerig en voor eigen studie handig notenapparaat tot uiting komt. Een
personenregister maakt het boek tot een gemakkelijk te hanteren naslagwerk.
Op p. 105 staat een passage die als model kan dienen voor de geest vanwaaruit al
deze marxisten hun vroegere vakgenoten, hoe verschillend onderling ook, over één
kam scheren. De schrijver Hans Schleier stelt daar vast, dat historische objectiviteit
nooit zelfs van de subjectieve goede wil van een historicus kan afhangen, maar alleen
van het feit in hoeverre die erin geslaagd is ‘zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis
des Verlaufs der Geschichte, ihrer Triebkräfte und Entwicklungsgesetze vorzustossen’.
Dit wetenschappelijk inzicht zien alle schrijvers slechts mogelijk bij hen die de
marxistische ideologie aanhangen. Geen wonder dat hun bijdragen dezelfde, als een
eeuwigdurende mokerslag werkende tendens vertonen. Deze eenzijdigheid gaat bij
velen gepaard met een gebrek aan nuanceringsvermogen, waardoor men uiteindelijk
het werk als het ware murw geslagen uit handen legt. Toch acht ik dit soort
historiografische literatuur niet zonder belang en zelfs in hoge mate interessant. Zij
leert ons in de eerste plaats, hoe men in marxistische kring over de geschiedschrijving
en haar problemen denkt. Vervolgens werpt zij, bij al haar eigen onhoudbare
rechtlijnigheid, meermalen een verrassend licht op de Duitse historische keuken. Dat
daarbij heel wat aan de orde komt dat in West-duitse kringen nooit overtuigend
‘bewältigt’ is, staat voor de lezer vast. Zo biedt deze reeks studies talloze
aanknopingspunten voor eigen studie en stellingname.
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Wie met de Duitse historiografie wil kennis maken, raad ik dit boek af. Wie er
reeds enigszins mee vertrouwd is, zal van het werk van Streisands mannen voedzame
vruchten plukken, hoe wrang ze soms ook zijn en de rode bijsmaak van de hele oogst
ten spijt.
J.A. Bornewasser

Theodor Schieder
Geschichte als Wissenschaft Eine Einführung
R. Oldenbourg, München, 1965, 228 pp., DM. 14,80.
Toen ik deze zoveelste inleiding in het métier van de historicus ter hand nam, moest
ik onwillekeurig denken aan wat Joseph Lortz al in 1952 schreef: ‘es wird bei uns
in Deutschland (!) zwar viel über Probleme der (Kirchen)geschichte diskutiert, aber
wenig von den Tatsachen der (Kirchen)geschichte gewusst’. Nu is dit niet op Prof.
Schieder van toepassing. Zijn theoretische bespiegelingen steunen op eigen
vak-eruditie en -ervaring, en op die van veel illustere voorgangers en tijdgenoten in
het vak.
Het eerste deel van dit werk, de eigenlijke Einführung, behandelt een aantal centrale
problemen. De schrijver is er zich volgens een nawoord van bewust, niets
‘Abschliessendes’ te hebben geboden. Maar ook als eerste kennismaking is het wat
onbevredigend door zijn zwaarwichtige schrijftrant en het overhoop halen van allerlei
moeilijke kwesties die een wat aforistische behandeling krijgen. Schieders
uiteenzettingen hebben in ieder geval de verdienste, dat zij argeloze beginnelingen
met de neus drukken
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op de problematiek van het vak. Het tweede deel bestaat uit het uitdiepen van twee
meer speciale themata; beide opstellen werden reeds eerder gepubliceerd in het bij
dezelfde uitgever verschijnende Historische Zeitschrift. Meer nog dan in het eerste
deel valt het de Nederlandse historicus op, hoe weinig aandacht de schrijver hier
besteedt aan wat b.v. in Frankrijk of Engeland wordt gepresteerd en getheoretiseerd.
Dat in een studie over Strukturen und Persönlichkeiten in der Geschichte de naam
van Namier en zijn school niet voorkomt, is bijna ongelofelijk. De Franse
Annales-historici worden als zodanig niet genoemd en slechts en passant bestreden.
En wie over ‘vergleichende Methoden’ schrijft, mag toch zeker de namen van Henri
Berr en Henri Sée niet onvermeld laten. Gelukkig krijgt de Amerikaan Palmer een
verdiende pluim. Al met al dus een ‘typisch Duitse’ inleiding in de geschiedenis als
wetenschap.
J.A. Bornewasser

Der Aufstieg Moskaus
Auszüge aus einer russischen Chronik
Uebersetzt, eingeleitet und erklärt von Peter Nitsche
I. Bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts
II. Vom Beginn des 15. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts.
Slavische Geschichtsschreiber, hrsg. von Univ.-Prof. Dr. Günther Stökl.
Band IV en V.
Verlag Styria, Graz/Wien/Köln, 1966/1967, 266 en 288 pp., DM. 15,50 en
DM. 16,50.
Pas in deze eeuw is Moskou weer hoofdstad geworden van het Russische rijk.
Voordien was Moskou ook reeds gedurende enige tijd het centrum van de Russische
politiek en cultuur geweest, maar het had die plaats vaak moeten delen met en soms
zelfs moeten afstaan aan St. Petersburg, Kiev, Vladimir-Suzdal of Novgorod.
De opkomst van Moskou is eigenlijk aan invloeden van buiten te danken. Na de
inval van de Tataren was Kiev - tot dan het belangrijkste culturele en politieke centrum
- verwoest en door zijn diensten aan te bieden aan de Tataren kon de grootvorst van
Moskou weldra de rol van zijn collega uit Kiev overnemen.
Over die opkomst van Moskou is in de oude Russische kronieken veel geschreven.
Die kronieken zijn niet altijd objectief, maar naarstige studie van deze bronnen heeft
langzamerhand toch er toe geleid, dat men zich een vrij volledig beeld is kunnen
gaan vormen van de geschiedenis van Moskous opkomst.
De oudrussische kronieken zijn voor historici in het Westen tot nu toe vrijwel
ontoegankelijk geweest. Zelfs voor iemand die modern Russsich kent is het een hele
toer om Russische teksten uit de veertiende eeuw te ontcijferen. Wie Nederlands
kent heeft ook met teksten van Russbroec grote moeite.
Peter Nitsche heeft de niet-Russische historici een grote dient bewezen door een
groot aantal teksten uit de oud-Russische kronieken te vertalen in het Duits en van
een commentaar te voorzien. Het is een bijzonder nauwkeurige studie geworden,
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waarbij met name de overbrenging van oud-Russische grammaticale eigenaardigheden
in het Duits bewondering afdwingt.
De aard van de kronieken is maximaal persoonlijk. De verschillende
kroniekschrijvers beschuldigen over en weer hun opdrachtgevers en putten zich soms
uit in het schilderen van schandalen, wreedheden en onrechtvaardigheden - meestal
door de tegenstander bedreven. Dit karakter van de oud-Russische kronieken maakt
ze ook voor niethistorici tot een genoeglijke lectuur, terwijl de lezer tevens de
achtergronden kan leren kennen van het Moskovitische rijk dat tenslotte is uitgegroeid
tot de wereldmacht die nu Sovjet-Unie heet.
J.P. Schuyf

Politiek
Hans Magnus Enzensberger
Misdaad en politiek
Bruna, Utrecht, 1966, 328 pp., f 8,50.
De schrijver laat aan de hand van een aantal zeer sprekende gevallen zien dat de
grote misdaad vaak een anachronistisch karakter heeft. Hij bedoelt daarmee te zeggen
dat figuren als Al Capone het afleggen tegen bepaalde moderne politieke en
economische krachten die precies hetzelfde willen bereiken als hij, door een
achterstand in organisatie en technisch kunnen. Sterk wijst hij er dan op dat de
machthebber steeds in angst leeft voor de onderdaan, die zijn macht kan aantasten.
Daartegen beschermt hij zich door de regels die in de gemeenschap op het verraad
van toepassing worden ver-
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klaard. Alle misdaad kan de machthebber in gevaar brengen en is daarom voor hem
in zekere zin als verraad te beschouwen, omdat de misdaad steeds een actie is tegen
het door de machthebber in eigenbelang gehandhaafde orde-systeem. Aan
verschillende misdadigers en machthebbers zoals Al Capone en Trujillo bewijst hij
deze stelling. Hoewel hij de revolutionaire activiteit uitvoerig behandelt, komt hij
niet tot een nieuwe fundering van het recht tot opstand en de soms zelfs bestaande
plicht tot opstand. De stap om te komen tot de stelling dat wie zich bewust boven de
menselijke gemeenschap en dus buiten de menselijke gemeenschap stelt ophoudt
mens te zijn, wordt door de schrijver niet expliciet genomen, hoewel het wel de
logische consequentie van zijn betoog is. In de zaak Montesi demonstreert hij hoe
weinig effectief een niet revolutionaire actie tegen de machthebbers eigenlijk is.
Grotendeels ontleend aan Wayland Young is zijn visie dat in deze zaak werkelijk
sprake was van vergaande corruptie onder de machthebbers maar dat men over het
doel heen geschoten is toen men hen een niet te bewijzen moord in te schoenen ging
schuiven.
C.J. Boschheurne

Henry (Wandelganger) Faas
God, Nederland en de Franje
A.W. Bruna en Zoon, Utrecht, 1967, 304 pp.
De schrijver probeert de Nederlandse lezer duidelijk te maken hoe de praktijk van
het politieke leven in ons land nu werkelijk in elkaar zit. Niemand mag verwachten
dat wie voor studie of beroep daartoe niet verplicht is, een van de handboeken op dit
gebied, als die van Oud of Duynstee, gaat lezen. Faas geeft op geestige wijze alles
wat er in die werken staat dat voor de gewone krantenlezer van belang is. Maar de
schrijver wil meer, hij wil een hervorming van ons partijstelsel maar komt er toch
niet helemaal uit als hij wil omlijnen wat hij wil. Is zijn bewondering voor Romme
te groot om de K.V.P. over boord te willen gooien? De K.V.P. was Romme en nu
Romme er niet meer is, is ze niemand meer, is zijn stelling. Op het punt van zijn
eigen wensen maakt hij dus niet veel duidelijk en voor het overige niet meer dan de
handboeken. Maar maken die eigenlijk wel iets duidelijk? Ook daarin vindt men
evenmin als bij Faas iets over de pressure-groepen in ons politiek bestel of ook maar
een woord over de vraag hoe groot feitelijk de macht is van de hoge ambtenaren in
vergelijking met die van de minister. Nu zal niemand dit boekje kopen om nu eens
een duidelijk inzicht te krijgen in ons staatsbestel. Het is gewoonweg tegen de traditie
van ons volk om er wat van te begrijpen. Het is ook nooit te begrijpen geweest, sinds
in de 16e eeuw ons land als enig Europees land een middeleeuwse structuur wist te
behouden en wij in de negentiger jaren van de achttiende eeuw en de eerste jaren
van de negentiende die toestand nog eens probeerden te herstellen. De Nederlandse
politiek en de Nederlandse staatsorde zijn alleen te begrijpen als men steeds denkt
aan de werkzaamheid van de herstellers daarin. Met dat al, Faas schrijft met zeer
veel kennis van zaken en groot gevoel voor de betrekkelijkheid van al dit gedoe.
C.J. Boschheurne
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Urs Jaeggi, Rudolf Steiner, Willy Wyniger
Der Vietnamkrieg und die Presse
EVZ-Verlag Zürich (Imp. Callenbach, Nijkerk), 1966, 126 pp., f 6,85.
De doelstellingen van de auteurs kunnen onderschreven worden: een onderzoek naar
de manier waarop de pers in Zwitserland het Vietnamconflict behandelt. In casu
werd een onderzoek ingesteld naar de berichtgeving in de volgende tijdschriften:
Neue Züricher Zeitung (conservatief liberaal), die Tagwacht (socialistisch), das
Vaterland (conservatief christelijk sociaal), die Tat (onafhankelijk), der Vorwärts
(socialistisch weekblad), der Bliek, die Weltwoche.
De bedoeling van het onderzoek is goed en zou in feite ook in de Nederlandse of
Belgische pers mogen gehouden worden. Maar het ganse geschrift werd spijtig genoeg
vertroebeld door de anti-Amerikaanse gezindheid van de auteurs. Het is een pleidooi
voor Noord-Vietnam, dat volgens de auteurs teveel veronachtzaamd wordt in de
berichtgeving. Wie kan er echter ernstige onderzoeken instellen?
Voorbeeld van stijl op p. 13: ‘Die amerikanische Friedensoffensive im
Vietnamkonflikt. Dieser Titel ist alles andere als neutral. Ausgedehnte diplomatische
Aktivitäten, die im besten Fall als Sondierungen oder als Darlegung von
Verhandlungsbedingungen bezeichnet werden können, werden - dem
Propaganda-Jargon des Weiszen Hauses folgend - mit dem wohlklingenden Begriff
Friedensoffensive dargeboten’.
Het Vietnamprobleem is zeer ernstig en moet wetenschappelijk onderzocht worden
zonder vooringenomenheid.
A. Van Peteghem
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S.J. Bosgra e.a.
De kwestie Vietnam, feiten en achtergronden
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1966, 329 pp., f 6,50.
Een ernstige poging om de feitelijke toestanden in Noord- en Zuid-Vietnam te
achterhalen. De verdienste van de auteurs ligt alleszins in het feit dat hun geschrift
geen polemisch karakter draagt, maar gebaseerd is op een stevige analyse van de
toestanden vooral in Zuid-Vietnam. Beter zouden echter de toestanden in Noord
moeten bestudeerd worden.
Een greep uit de behandelde punten: de historische ontwikkeling van Vietnam, de
sociaal-economische situatie van Vietnam, de politieke ontwikkeling in Zuid-Vietnam,
de tweede Indochinese oorlog, het Amerikaanse ingrijpen, de omliggende landen,
de houding van de andere landen, de weg naar de conferentietafel.
Met verschillende statistieken en teksten in de bijlagen. Spijtig werd de bibliografie
te kort gehouden.
Bij dit boek behoort zeker de lezing van het werk van Michael Field, ‘Ooggetuige
in Indo-China’, dat reeds vroeger besproken werd.

Arnold Kunzli
Vietnam, wie es dazu kam
EVZ-Verlag, Zürich (Imp. Callenbach, Nijkerk), 1965, 80 pp., f 6,10.
Een hevig anti-Amerikaans geschrift over het ontstaan van het Vietnamconflict. Te
pamfletorisch weergegeven. Verschillende opvattingen worden naar voren gehaald
zonder dat er een feitelijke verklaring voor te vinden is. B.v. op p. 8, waar de openlijke
vriendschap van Ho Tsji Minh voor de Amerikanen behandeld wordt.
Tevens werd geen aandacht besteed aan de levensvoorwaarden in Noord-Vietnam.
Over de opstanden tegen het regime van het Noorden werd niet gesproken.
De vraag of de bevolking van Zuid-Vietnam pro-Vietcong is werd positief
beantwoord. Waaruit blijkt dit? De steun die de guerillas krijgen moet niet
noodzakelijk toegeschreven worden aan sympathie.
Waarom werd ook de vraag niet opgeworpen of Ho Tsji Minh nu nog bereid zou
zijn om geheime verkiezingen in zijn land toe te laten? Natuurlijk moet de
Amerikaanse politiek herzien worden, maar het Vietnamese conflict kan nooit opgelost
worden door eenzijdige toegevingen.
A. Van Peteghem

Literatuur
G.R. Fazakerley
Vreemdeling in Liverpool
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1967, 214 pp., f 10,90.
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Jacob Nelson arriveert in Engeland in de hoop een goede betrekking te vinden; te
delen in de welvaart der Europese landen. Hij is een ontwikkeld man, boekhouder.
En toch brengt hij het niet verder dan een spittende bouwvakker en een zwetende,
sjouwende havenarbeider. Want Nelson is een kleurling uit West-Indië. Hij vergrauwt
tot een naamloze in de arme, troosteloze kleurlingenwijk. Dán is er een lichtstraal:
een blank meisje. Hun liefde ontbloeit en houdt stand; ze trouwen ondanks alle
tegenwerking. Doch het leven wordt steeds moeilijker. Nelson wordt weggepest uit
zijn betrekking. En een groter ellende volgt als Jenny, zijn vrouw, sterft bij de geboorte
van hun kind. Jacob Nelson staat alleen in een harde, vijandige samenleving. Hij ziet
nu wel dat zijn kind, een halfbloed, geen geluk zal vinden als het opgroeit in deze
ellende. Zijn besluit is genomen: hij keert terug naar zijn geboorteland. Daar is
armoede, maar ook hartelijkheid.
Een schrijnend beeld heeft Fazakerley getekend van het rassenvooroordeel. Zijn
verhaal is een scherpe veroordeling van een maatschappij waarin de verachting van
de niet-blanke zo onbarmhartig en wreed tot uiting komt.
Joh. Heesterbeek

Thornton Wilder
The eighth day
Longmans, Green & Co., London, (imp. Meulenhoff Co.), 1967, 435 pp.,
f 17,10.
De grote Amerikaanse auteur geeft eigenlijk in deze roman zijn levensfilosofie. Nu
hij zelf de ouderdom bereikt heeft, bezint hij zich op al de oorzaken en invloeden
die op mensenlevens inwerken. Interessant is, hoe schrijver de inbreng van de
verschillende nationaliteiten in het Amerikaanse karakter analyseert. Merkwaardig
is, dat hij zijn verhaal, dat zich afspeelt tussen de tachtiger jaren van de vorige eeuw
en de twintiger jaren (de tijd van zijn eigen jeugd) telkens onderbreekt voor
beschouwingen. Het heeft geen zin de inhoud hier nader aan te duiden. Het is een
magistraal, wijs boek.
G. Adriaansen
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Gezellekroniek
Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap
Nr. 4, januari 1967, 180 pp., Kapellen (A.J.M. Pelckmans,
Kapellen-Antwerpen), Fr. 135.
Dank zij Van Vlierden, Westenbroeck, De Busschere, - dank zij al de leden van het
Guido-Gezellegenootschap, vordert bij ons de Gezelle-studie: van de
bewondering-op-afstand en de beperkte kennis gaat men over tot het doorsnuffelen
van gedichten en velerhande archief. Daar is nog meer analyse dan synthese; maar
het bijeengebrachte materiaal komt bijna altijd kostbaar voor. Urbain van de Voorde,
die als eerste de aandacht vestigde op Gezelle's Eros te Roeselare, verdiende zeker
het erkennend ‘In Memoriam’ vanwege B.F. van Vlierden. - J. de Cuyper (destijds
mede-bewerker van de Jubileum-uitgave, nu voorzitter) commenteert een uitgebreide
tekst van ‘pastoor De Coninck over Guido Gezelle’: een tekst uit een ‘liber
memorialis’, waarbij de Kortrijkse onderpastoor en Zustersbestuurder concreet en
schoon staat uitgetekend. - B.F. van Vlierden ziet de bijna-zwijgende dichter Gezelle,
van 1872 tot 1889, geleidelijk opgaan in de dichterlijke taalbeoefening, van daar in
het dichterschap zelf. - J.J.M. Westenbroek wimpelt de ‘opwinding over Gezelles
Eros’ af: na zijn eigen studie daarover en geschakeerd besluit, verwacht hij geen
opzienbarende documenten meer. - Dit zijn de langere bijdragen. We gaan de
‘Archivalia’, de ‘Mengelmaren’, de ‘Bibliografie’ voorbij. Maar de Gezellestudie,
in goede handen en met bevoegde kenners, vordert en openbaart.
Em. Janssen

Wilfrid Sheed
Conformist
Nederl. vertaling van Dick Ouwendijk. Nelissen, Bilthoven, 1967, 360 pp.,
f 12,90.
Een levendige jonge vrouw en een ietwat gezapige doch in-goede echtgenoot. De
vrouw heeft een beetje kijk op kunst en leest graag een litterair werk, terwijl de man
een onverstoorbaar prettige kerel is die van baseball houdt, kranten verslindt en
dolgraag naar de televisie kijkt.
‘Zij’ vindt ‘hem’ op de duur onverdragelijk, burgerlijk; een scheiding van tafel en
bed volgt.
De avonturen die beiden in hun gescheiden wereld beleven en hoe ze na een jaar
weer tot elkander terugkeren, vormt de inhoud van deze roman. Humor ontbreekt
niet; zij het dat ze soms wat wrang smaakt. Rake en scherpe commentaren op
hedendaagse gewoonten mankeren niet. Een wel amusant, gezond boek. De schrijver
is erin geslaagd - en dit is geen geringe prestatie - van Fred Cope (de conformist)
een aardige kerel en van diens vrouw een sympathieke figuur te maken; het tegendeel
zou zeer gemakkelijk geweest zijn. Sheed heeft daarmede bewezen een begaafd
schrijver te zijn.
Joh. Heesterbeek
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Nelia Gardner White
Het geheim van zuster Ann
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1967, 190 pp., f 2,25.
Een ronde, vrolijke dorpsverpleegster neemt een sombere, melancholieke jongeman
op, en wordt, terwijl ze door haar levenshouding hem weet te helpen, zelf hevig door
hem in de war gebracht. Op zeer gevoelige wijze verteld. De figuur van de jongeman
blijft enigszins het ‘type’ en komt niet geheel uit de verf.
R.S.

Helene Nolthenius
Addio Grimaldi!
(Salamander), Querido, Amsterdam, 19673, 191 pp., f 2.25
Met de haar eigen kracht en haar liefde voor Italië beschrijft de auteur de trotse
kroniek van een dorpje, dat in de oorlog zo geknakt wordt dat het nooit meer zichzelf
kan wezen en te gronde gaat. Ook het tweede verhaal, ‘Monte Deserto’, is
voortreffelijk van sfeer.
R.S.

Rumer Godden
De zomer van de reine claudes
(Salamander), Querido, Amsterdam, 19672, 189 pp., f 2,25.
Schrijfster heeft een bijzonder talent om de sfeer op te roepen van ‘an english country
garden’, zoals blijkt uit haar vorige boek ‘Een stukje van de hemel’. In dit boek, dat
in Frankrijk speelt, laat ze bovendien in die typisch Engelse sfeer een spannende
detectivestory plaatsvinden. Een prettig boek.
R.S.
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Ina Boudier - Bakker
De straat
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1967, 5e druk, 127 pp., f 2,25.
De herdruk van deze, meest bekende novelle van Ina Boudier - Bakker, waarin ze
een provinciestadje tot leven laat komen, behoeft geen aanbeveling.
R.S.

Alexander Abusch
Literatur im Zeitalter des Sozialismus Beiträge zur Literaturgeschichte 1921
bis 1966
Aufbau-Verlag, Berlin(-Ost) und Weimar, 1967, 843 pp., MDN. 15,90.
S. (geb. 1902), zijn leven lang partijfunctionaris, zelf geen creatief auteur, maar een
permanente waakhond over de communistische orthodoxie inzake literatuur, bundelt
hier in eindeloze herhaling zijn menigvuldige stellingnamen. Toch valt enige evolutie
waar te nemen. In de jaren 20 tast hij de literaire oogst af naar de klassenstrijdige
bijdrage en de revolutionaire gezindheid; in de middentijd, deels illegaal in Duitsland,
deels als balling (in Mexico als leider van ‘Freies Deutschland’), doorgebracht, valt
de coëxistentiële strijd tegen het nazisme; de belangrijkste, daarom ook meest
principiële bijdragen komen na 1945, wanneer hij als medebepalend regeringslid
van de DDR (na Bechers dood was S. van 1958 tot 1961 minister van cultuur,
sedertdien ‘stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats für Kultur und Erziehung’)
verantwoordelijk is voor de ontwikkelingslijn van de literatuur. Dat houdt
achtereenvolgens in: het ophemelen van het Sovjetrussische schrijfvoorbeeld, het
canoniseren van het socialistisch realisme, het uitstippelen van de Bitterfelder Weg
en het beklemtonen dat tussen de Westduitse en de DDR-literatuur geen overeenkomst
of binding meer bestaat. Het is vaak ontmoedigend om de langdradige herhalingen
te blijven doorlezen, maar wie in staat is om de agressieve verdediging van de taaie
en saaie DDR-verbeelding (dat houdt meteen altijd politieke verkettering van
West-Duitsland in, met nagenoeg nooit literatuurwetenschappelijke maar altijd
eenzijdig-ideologische argumentatie) tot het einde mee te lezen, weet meteen duidelijk
genoeg waarom en hoe deze vertekening van het literaire verschijnsel vooraan in de
preoccupatie van het regiem staat.
C. Tindemans

Jan Mens
De kleine waarheid
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, (1967), 666 pp., f 16,50.
Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Jan Mens heeft de uitgeverij
Kosmos in de vorm van een trilogie de boeken ‘Marleen’, ‘Het heldere uur’ en ‘Het
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klein verschil’ gepubliceerd. De gevoelige, trouwe stijl van deze auteur behoeft geen
nadere omschrijving meer, hij is in dit genre een begrip geworden.
R.S.

Louis Paul Boon
De voorstad groeit
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1967, 4e druk, 252 pp., f 2,25.
Deze herdruk van Boons eersteling doet meteen zijn sterke uitbeeldingskracht en
zijn diepe sociale bewogenheid aanvoelen. Wat dit betreft is Boon zichzelf tot op dit
ogenblik gelijk gebleven.
R.S.

Wilhelm Johannes Schwarz
Der Erzähler Heinrich Böll
Seine Werke und Gestalten
Francke Verlag, Bern, 1967, 131 pp., S.Fr. 7,80.
De thema-analyse welke S., een Canadees doctorandus, in deze studie onderneemt,
valt erg teleurstellend uit. Niet alleen komen we niet nader aan de weet wat met
‘Erzähler’ literairwetenschappelijk bedoeld kan zijn, maar vooral meent S. zijn
opdracht te hebben uitgevoerd als hij voor diverse thematische aspecten der
verhaalfiguren (de officier, de ‘Heimkehrer’, de katholiek, de kunstenaar, de leraar,
de vrouwen, de kinderen, de ‘reine Mensch’ in de wereld, aan de rand van de wereld,
als offer van de wereld) citaten aanhaalt waarvan de causale analyse volkomen
ontoereikend is. Andermaal is een studax bezweken onder het kritische odium
waaronder Böll meer dan enig ander hedendaags Duits auteur te lijden heeft, nl. dat
elke minuscule uitspraak van een der roman- en novellefiguren wordt begrepen als
een bloedeigen mening van de auteur zelf. Hoogstens wordt bijgevolg stof
aangedragen waarop een meer definitieve synthese van Bölls eigenwereldlijkheid
kan worden gefundeerd.
C. Tindemans
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Arnold Zweig
Junge Frau von 1914
Roman
350 pp., 196713, MDN. 8,10.
Die Feuerpause
Roman
440 pp., 19676, MDN. 8,10.
Aufbau-Verlag, Berlin(-Ost) und Weimar.
Niettegenstaande het verschil in ontstaansdatum van deze twee romans (1931 en
1954), maken ze beide deel uit van wat S. (geb. 1887) thans ziet als een bewuste
cyclus (‘Der grosze Krieg der weiszen Männer’). Werner Bertin, de hoofdpersoon
in beide romans, is een nauwelijks gecamoufleerd zelfportret van de auteur, die zelf
als intellectueel van burgerlijken huize met een esthetiserende kijk op het leven
midden in de chaos van de 1e Wereldoorlog geconfronteerd wordt met een realiteit
en met diverse aspiraties die hij niet vermoeden kon en die hem in zijn
maatschappelijke integratie grondig veranderen. Meer concreet behandelt Junge
Frau von 1914 het nationalistische hoeragezwaai van een geestdriftige natie die
zichzelf ontnuchterd vindt als de oorlog niet die fris-vrolijke uitstap blijkt te zijn; op
zichzelf aangewezen, nu het mannelijk element aan het front staat, evolueert Bertins
verloofde als heldin in één jaar meer dan de Duitse natie in een hele eeuw. Die
Feuerpause is de periode tussen de Russische Revolutie en het einde van de Duitse
monarchie in 1918, waarin Bertin, thans gerijpt door de Marne- en Verdunervaring,
revolutionaire ideetjes spuit in het Russische etappengebied. Stilistisch sluit S. sterk
aan bij het kritische realisme dat in aanleg de 19e- eeuwse, meer bepaald de
Fontanelijn trouw blijft maar reeds in compositie (het variërend-prismatische) en in
psychologische mentaliteit (hartstochtelijk pacifistisch) een variatie toont die zowel
artistiek als ideologisch gunstig uitvalt, ook al vinden wij momenteel dit slag van
boeiend verhalen vertellen achterhaald.
C. Tindemans

Wassili Aksjonow
Es ist Zeit mein Freund, es ist Zeit
Ins Deutsche übertragen von Ingrid Tinzmann, Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart, 1967, 217 pp., DM. 19.80.
De jonge Sovjetrussische generatie die ook in deze roman van Aksjonow weer de
hoofdrol speelt, heeft geen weet meer van de revolutie. Evenmin heeft zij de
stalinistische periode bewust meegemaakt. Zij heeft geen begrip meer voor het pathos
van de oude garde en leeft in een sfeer van nuchtere zakelijkheid. Zij strijdt niet voor
een betere toekomst, maar - zoals de jeugd overal elders - wenst zij slechts zichzelf
te verwerkelijken. Met andere woorden: de helden van deze roman zijn op zoek naar
zichzelf. En daarmee is een thema gegeven, dat niet meer kan worden ingepast in
deze of gene ideologie. Dat doet Aksjonow dan ook allerminst. Slechts de namen
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van zijn helden doen aan de Sovjet-Unie denken, het thema had zich echter even
goed in de Verenigde Staten of in Nederland kunnen ontwikkelen. Wat Aksjonow de 35-jarige arts, die nu tot de meest markante schrijvers in de Sovjet-Unie behoort
- beschrijft is de generatie van nu en dat is hetzelfde als de Sovjet-Unie van morgen.
Wie Aksjonows romans tot nu toe echter vooral vanuit het sociologische standpunt
beschouwde, zal na deze roman zijn mening beslist herzien. Aksjonow is vóór alles
een romanschrijver pur sang. Zijn thema, zijn compositie, zijn taalgebruik - vooral
zijn dialogen en zijn flash-backs - zijn van bijzonder hoog gehalte. Es ist Zeit mein
Freund, es ist Zeit is derhalve een roman die ook in het Nederlands vertaald moet
worden.
J.P. Schuyf

Carol Petersen
Max Frisch
Colloquium Verlag, Berlin, 1966, 94 pp., DM. 5,85.
Deel 44 in de reeks ‘Köpfe des XX. Jahrhunderts’ beantwoordt volkomen aan het
vertrouwde schema van deze pittige serie karakterschetsen: uit het werk naar de
persoon groeien, en via de persoon en zijn integratie in de tijd de geldigheid van het
oeuvre scherper afbakenen. Vooral de Brecht-invloed (pro en contra) komt keurig
uit, en uit dit soort van oppositie wordt de identiteitscrisis van de westerse
intellectueel, waartoe S. Frisch' thematiek niet eens onrechtvaardig herleidt, verklaard.
Wellicht dient toch ook de autonome inbreng van deze gestalten en obsessies
overtuigender ingepast dan hier het geval is, maar dat neemt niet weg dat de causale
samenhang tussen het schrijvende individu en de afgewezen-vereerde tijdsrealiteit
op perfecte manier belicht wordt.
C. Tindemans
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Abraham de Koning
Tragedi-comedie over de doodt van Henricus de vierde, koning van Vrancrijk
en Naverrae
Ingeleid en toegelicht door G.R.W. Dibbets.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1967, 118 pp., f 6,25.
Schrijvers van het tweede plan in de zeventiende eeuw hebben tot nu toe niet al te
veel belangstelling ondervonden bij hen die studie der 17e eeuw maakten, merkt de
inleider terecht op. De grote figuren trokken steeds de volle aandacht; dichters van
het tweede plan moesten zich vergenoegen met een korte blik van welwillendheid,
als hun werk niet onopgemerkt voorbijgegaan kon worden. In deze houding is een
kentering te bespeuren. Meer en meer dringt het besef door dat voor een juiste
belichting van de ‘groten’, de kennis van 't werk der mindere goden van veel nut kan
zijn.
De hier vermelde uitgave kan als bewijs dienen. Men leze o.m. wat Dibbets over
de verhouding De Koning - Vondel te berde brengt.
Als inleiding op De Konings spel geeft Dibbets beknopt de levensgeschiedenis
van Hendrik de Vierde, ten einde De Konings toneelstuk des te beter te kunnen
volgen. De aan het spel voorafgaande hoofdstukken bespreken datering en genre van
het spel, het grondmotief en bevatten een uitvoerige analyse van het stuk.
In het laatste hoofdstuk beschouwt de inleider het spel van De Koning en Vondels
gedicht: ‘Uitvaert en treurdicht van Henricus de Groote, Koningh van Vranckrijck
en Navarre’ en constateert o.a. grote overeenkomsten.
Voor de kennis van het litteraire leven in Amsterdam en in het bizonder van de
kamer het Wit Lavendel (waarvan De Koning en Vondel lid waren) is deze uitgave
een welkome aanvulling. De tekst is van heldere en goede associaties voorzien. Het
werk van De Koning is een verzorgde uitgave ten volle waard.
Joh. Heesterbeek

Georg Kaiser
Stücke. Erzählungen. Aufsätze. Gedichte
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1966, 853 pp., DM. 32.
Als nagenoeg laatste in het uitgebreide rijtje herdrukken en selecties van
expressionistische exponenten, is in deze dikke bundel Georg Kaiser (1878-1945)
aan de beurt. Het is van de ene kant verwonderlijk dat K., die een van de belangrijkste
en beslist de meest gespeelde van de expressionistische theaterauteurs is geweest,
pas zo laat aan de beurt komt. Van de andere kant heeft dit ook een voordeel: nu
kunnen zijn definitieve bijdrage en intrinsieke betekenis beter afgewogen worden.
Zijn lyrisch talent was nogal epigoon: Wedekindballaden bij de aanvang, Brechtsporen
in de Songperiode, moeilijk-verteerde Rilke-echo's aan het slot. De novellen,
onveranderlijk geschreven in die amechtige asyntactische stijl die decennia lang
reeds doorgaat als exemplarisch voor het expressionisme, bezwijken onder de last
der gedateerdheid, al zitten er alle thematische tekens in die in zijn dramatiek
voortleven. Als theoreticus blijft hij een sloganspuier en, voordien steevast als een
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‘Denk-Autor’ gekarakteriseerd, valt hij nu nog slechts op door gesluierd apodictisch
geroffel, met heel veel Nietzsche en Plato, maar zonder effect voor nu en eigenlijk
ook niet voor de typische eigenaard van zijn eigen dramatiek. Van zijn 70 stukken
zijn er hier 11 opgenomen en dat is eigenlijk niet rechtvaardig. De lectuur verraadt
immers dat het label van het ‘Tat-Drama’ niet langer te handhaven is; nagenoeg elk
stuk kan tot een ideologische variante worden geanalyseerd, die in het spoor van b.v.
een Strindberg meer het dóórdenken van diverse levensmogelijkheden uitdrukt dan
het uniforme vasthouden aan één daarvan. Zo vormt zich, na een l'art-pour-l'art-debuut
(Schellenkönig, 1895, in vroege Hofmannsthaltrant), een rij van impulsen, tussen
sociaal idealisme met wel socialistische maar zeker onmarxistische neigingen enerzijds
en humanitair pathos, maatschappelijke kritiek, onmachtsmystiek anderzijds, die
evenzovele kortsluitingen van het expressionistische dynamisme manifesteren (Die
Bürger von Calais, 1923; Gas, 1918; Gas II, 1919; Nebeneinander, 1923; Kolportage,
1925; Die Lederköpfe, 1928; Achtung des Kriegers, 1929; Napoleon in New Orleans,
1941; Die Spieldose, 1942). Omdat pas door deze bundel een aantal stukken voor
het eerst gepubliceerd worden, is het te verwachten dat de Kaiser-exegese nu wel op
gang zal komen.
C. Tindemans

Olivia
Olivia
(Salamander), Querido, Amsterdam, 19672, 144 pp., f 2.25
De zuster van Lytton Strachey - de auteur
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van het boek over Koningin Victoria - beschrijft hier een puberteitsliefde van een
meisje voor een van haar leraressen. De sfeer is ‘Victoriaans’.
R.S.

Paul Bourquin
The land of delight
Faber and Faber, London, (imp. Meulenhoff & Co., Amsterdam), 1967,
222 pp., f 14,50.
Het barre, primitieve leven van een kleine groep Kelten, die uit angst voor de
Noormannen uit Ierland wegvluchten en bijna te gronde gaan op een eiland in de
Noordelijke IJszee (Groenland?), wordt in dit boek zeer suggestief beschreven.
R.S.

Raymond Radiguet
Het bal van graaf d'Orgel
(Salamander), Querido, Amsterdam, 19672, 159 pp., f 2,25.
Een bijzonder amusante psychologische roman uit de dertiger jaren. Helemaal in een
‘ouderwetse’ stijl komt de auteur voortdurend met aanwijzingen en opmerkingen
tussen de tekst in. Een gezellige herdruk.
R.S.

Varia
P. Seibel und J. Ratzinger
Christliche Erziehung nach dem Konzil
(Berichte und Dokumentationen 4), Bachem, Köln, 1967, 65 pp., DM. 5.60.
In dit boekje worden door beide auteurs - door Ratzinger helaas op nauwelijks leesbare
wijze - aan de hand van Concilieteksten enige opmerkingen gemaakt over katholiek
onderwijs. Hun optimisme tegenover de Duitse ‘Gemeinschaftschule’ wordt blijkens
een herderlijk schrijven van oktober 1966 niet gedeeld door de Duitse
bisschoppenconferentie en, blijkens een protestnota van april 1967, ook niet door
het Vaticaan.
Cl. Beukers

C.A. van Peursen en S.L. Kwee
Wegwijs in de wetenschappen 2
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Lemniscaat, Rotterdam, 1967, 112 pp., f 6.50
Met dit tweede deel (1e deel besproken in Streven, juli 1966, p. 1024) beantwoordt
dit boek reeds meer aan zijn titel. En wel, omdat, zoals de eerste auteur in zijn
voorwoord zegt, gezocht wordt naar de verschillende samenhangen: van theorie en
toepassing, van specialistische en universele wetenschap, van eigen en belendende
wetenschappen, van wetenschap en dagelijkse ‘menselijke’ ervaring. De afzonderlijke
bijdragen zijn zeer ongelijk van waarde, wat vermoedelijk een gevolg is van een
verschil in taakopvatting: sommigen bepalen zich tot de meest elementaire (af en toe
naïef aandoende) punten; anderen geven enige hoofdlijnen in hun wetenschap (wat
waardevoller lijkt, maar meer veronderstelt). De bijdrage van Kwee, ‘verstrengelde
wetenschap’, beklemtoont nogmaals onze opmerking bij het eerste deel: deze boeken
veronderstellen en stimuleren het gesprek en kunnen als zodanig zeer nuttig zijn.
R.S.

J.W. Schulte Nordholt
Pools dagboek
Uitg. Ambo NV, Utrecht, 1967, 117 pp., 12 foto-pagina's.
Wie Jan Willem Schulte Nordholt kent als Amerikanist of als dichter zal zich wellicht
verwonderen nu een boekje van zijn hand over Polen te ontdekken. Het wordt
aangekondigd als een pretentieloos verslag van een toeristische reis. Schulte Nordholt
is echter te veel historicus en dichter om zo maar een reisverslag te schrijven. Zijn
Pools dagboek is dan ook een knappe schets van de Poolse samenleving geworden,
met veel humor en scherpzinnigheid geschreven, en met uitstekende, doch wat saaie
foto's van de auteur zelf verlucht. Schulte Nordholt is als een onbevooroordeeld
reiziger naar Polen getrokken. Die objectiviteit spreekt met name ook - hoe vreemd
het moge klinken - uit een serie Nederlandse en Engelse gedichten die hij 's avonds
in de stilte van zijn hotelkamer schreef. Achter het eigenlijke reisverhaal kan men
die gedachten vinden, misschien geen poëzie van de bovenste plank, maar wel puntig
en trefzeker.
J.P. Schuyf
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aarse, J.A.A. en B. Marinus, Hou zee Kameraad. - Arbeiderspers, Amsterdam,
1967, 297 pp., f 9,50.
Aldrich, V.C., Filosofie van de kunst. - Het Spectrum, Utrecht, 1967, 153 pp.,
f 2,90.
Andzejewsky, J., Die Pforten des Paradieses. - Deutscher Tachenbuch Verlag,
München, 1967, f 3,25.
Arban, D., Dostojewski. - Het Spectrum, Utrecht, 1967, 185 pp., f 3,50.
Beauvoir, Simone de, De schone schijn. - De Boer, Hilversum, 1967, 173 pp.,
f 9,75.
Beek, Geert van, Blazen tot honderd. - Querido, Amsterdam, 1967, 59 pp., f
3,50.
Beek, M.A., Israël. - Wereldvenster, Baarn, 19674, f 17,50.
Berg, J. van den, De anatomie van Nederland. - Bezige Bij, Amsterdam, 1967,
264 pp., f 14,90.
Bernlef, J. en K. Schippers, Een cheque voor de tandarts. - Querido, Amsterdam,
1967, 191 pp., f 19,50.
Biedrzynski, R., Der Garten der Lüste. - Buchheim Verlag, Feldafing, 1966,
48 pp., DM. 5.80.
Bono Edward de, The use of lateral thinking. - Jonathan Cape, London, 1967,
157 pp., 18/-.
Bruinsa, H.C., Grafologie. - Het Spectrum, Utrecht, 1967, 158 pp., f 1,90.
Buddingh', C. en K. Schippers, 128 Vel schrijfpapier. - Querido, Amsterdam,
128 pp., f 6,90
Bühlmann, W., Visages de l'eglise. - Desclée & Cie, Paris, 1967, 328 pp.
Burnier, Andreas, De verschrikkingen van het noorden. - Querido, Amsterdam,
1967, 123 pp., f 6,90.
Bijkerk, J.C., Erfenis van de haat. - De Boer, Hilversum, 1967, 235 pp., f 8,50.
Davenson, Henri, De Troubadours. - Het Spectrum, Utrecht, 1967, 192 pp., f
3,50.
Democratisch Centrum Nederland, Naar nieuwe politieke verhoudingen. Nelissen, Bilthoven, 1967, 160 pp., f 8,90.
Depeuter, Frans, Dichten uit het nulpunt. - Bladen voor de poëzie, Lier, 1967,
63 pp..
Derksen, Drs. S.C., Hoe leren we de vrede? - Wolters, Groningen, 1967, 140
pp., f 7,90.
Doolaard, A. den, Ontsporingen. - Querido, Amsterdam, 1967, 209 pp., f 8,90.
Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit. - Tjeenk
Willink, Zwolle, 1967, 183 pp., f 10,-.
Evans-Wentz, W.Y. (ed.), Tibetan Yoga and secret doctrines. - Oxford University
Press, New York, 19673, 389 pp., $2,50.
Furon, R., Watervoorziening als wereldprobleem. - Het Spectrum, Utrecht,
1967, 245 pp., f 3,90.
Gardet, Louis, De Islam. - Het Spectrum, Utrecht, 1967, 235 pp., f 3,50.
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Heinemann, Fritz, Existentiefilosofie: levend of dood? - Het Spectrum, Utrecht,
1967, 238 pp., f 3,50.
Hermans, Willem Frederik, Mandarijnen op zwavelzuur (herzien en uitgebreid).
- Thomas Rap, Amsterdam, 19672, 270 pp., f 30,-.
Hyman, R., Het psychologisch onderzoek. - Het Spectrum, Utrecht, 1967, f 2,50.
Jaarboek 1967. - Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde,
Gent, 1967, 150 pp..
Johnston, William, The mysticism of the Cloud of Unknowing. - Desclee
Company, New York, 1967, 285 pp., F. 225.
Kahn, Gordon, War, Conscience, and Dissent. - Geoffrey Chapman, London,
1967, 317 pp., 30/-.
Kampf, Avram, Contemporary Synagogue. - Union of American Hebrew
Congregations, New York, 1966, 288 pp., $10,00.
Liturgisch Woordenboek nr 8. - Romen & Zonen, Roermond, 1967, f 14,- p.a.
Milne, L.J., De zintuigen van mens en dier. - Het Spectrum, Utrecht, 1967, 254
pp., f 2,50.
Mönks, Dr. F.J., Gewetensgroei en gewetensfunctie. - Dekker & Van de Vegt,
Nijmegen, 1967, 37 pp., f 3,-.
Pen, Prof. Dr. J., Economische actualiteiten. - Het Spectrum, Utrecht, 1967,
211 pp., f 2,90.
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Philips, Mgr., L'Eglise et son mystère au deuxième Concile du Vatican. - Desclée
et Cie, Paris, 1967, 395 pp., F. 240.
Popper, K.R., De armoede van het historicisme. - Arbeiderspers, Amsterdam,
1967, 174 pp., f 8,50.
Robinson, John A., Exploration into God. - SCM Press, London, 1967, 158 pp.,
7/6.
Rust, Eric C., Science and faith. - Oxford University Press, New York, 1967,
330 pp., $6,50.
Schoonbrood, Prof. Dr. C.A. (ed.), Het absolute. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1967, 253 pp., f 15,-.
Schutter, F. de, Het vers van Jonker Jan van der Noot. - Koninklijke Vlaamse
academie voor taal en letterkunde, Gent, 1967, 205 pp..
Stemmerding, Drs. A.H.S., Vorming, voorlichting, beïnvloeding in de moderne
maatschappij. - Het Spectrum, Utrecht, 1967, 204 pp., f 2,90.
Terzake, Deel 1, Presentie en pretentie. - Ambo, Utrecht, 1967, 190 pp., f 8,90.
Theologie na de dood van God (Septembernummer Ter Diskussie). G-3-centrale, Ubbergen, 1967, 103 pp., f 2,90.
Verhoeven, Corn., Tegen het geweld. - Ambo, Utrecht, 1967, 72 pp., f 4,75.
Verslagen en mededelingen 1, 2, 3, 4. - Koninklijke Vlaamse Academie voor
taal- en letterkunde, Gent, 1967, 144 pp..
Verstegen, Judicus, Legt uw hart daarop. - Querido, Amsterdam, 1967, 301
pp., f 14,90.
Vestdijk, S., De leeuw en zijn huid. - Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1967,
389 pp., f 18,90.
Vriend, J.J., Architectuur als samenspel van ruimte en vorm. - Kosmos,
Amsterdam, 1967, 140 pp., f 10,-.
Vroman, L., God en Godin. - Querido, Amsterdam, 1967, 64 pp., f 3,50.
Willems, Dr. B.A., Verlossing in kerk en wereld. - Romen & Zonen, Roermond,
1967, 137 pp..
Zadoks, Prof. Dr. A.N. Josephus Jitta, e.a., Roman Bronze Statuettes from the
Netherlands 1. - Wolters, Groningen, 1967, 140 pp., f 37,50.
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binnenkant achterplat

Personalia
August Vanistendael, geboren in 1917. Gewezen secretaris-generaal van het
Internationaal Christelijk Vakverbond. Sedert september 1967 secretaris-generaal
van International Cooperation for Social-Economic Development, Brussel. Lid
van de pauselijke commissie Justitia et Pax. Adres: Prinses Lydialaan 16,
Heverlee-Leuven.
Jan P. Schuyf, geboren 1934. Pseud. van L. van Vlijmen. Studeerde filosofie
en Slavische talen te Amsterdam. Redacteur van het Deventer Dagblad. Adres:
Jan Luykenlaan 86, Deventer.
T. van der Stap, geboren in 1934, studentenpastor te Amsterdam. Adres: Pieter
de Hoochstraat 63, Amsterdam-Z.
Jo van Osselt, geboren in 1939. Opleiding dramaturg-regisseur aan het
Max-Reinhardt-Seminar en het Institut für Theaterwissenschaft te Wenen.
Regie-opdrachten in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en voor het Universitair
Toneel Gent. Adres: Kloosterstraat 44, Brussel 2.
Ben Sies, geboren in 1932. Journalist, vanaf 1954 gestationeerd in Londen, eerst
als correspondent van de ‘Volkskrant’, sinds 1 januari 1964 correspondent van
de K.R.O. Radio en Televisie. Medewerker aan een aantal tijdschriften. Adres:
164 Bromley Road, Beckenham, Kent Engeland.
Jean Remy, geboren in 1928. Doctor economische wetenschappen. Doceert aan
de Universiteit te Leuven (godsdienstsociologie en ruimtelijke ordening).
Werkzaam in het Centre de Recherches Socio-Religieuses. Publikaties: ‘Charleroi
et son agglomération’, 2 vol., C.R.S.R., Leuven, 1961-'62; ‘Familie et relations
personnelles en milieu urbain’ in ‘Le phénomène urbain’, Aubier-Montaigne,
Paris, 1965; ‘La ville, phénomène économique’, Ed. Vie ouvrière, Brussel,
1966; ter perse: ‘Villes françaises et régions culturelles. Essais de sociologie
religieuse’, Ed. Universitaires, Paris. Adres: 51, avenue de l'Observatoire, Liège.
A W. Ligtvoet is conservator van de muziekafdeling van het Gemeentemuseum
in Den Haag. Hij studeerde musicologie bij Professor Schallenberg in Leiden
en specialiseerde zich in de instrumentenkunde. Van zijn hand verscheen
‘Exotische en Oude Europese Muziekinstrumenten’ en ‘Buiten-Europese
Muziekinstrumenten’. Hij houdt vele radiocauserieën, lezingen en demonstraties.
Tevens organiseert hij jaarlijks enkele series concerten op authentieke historische
instrumenten uit de museumcollectie. Adres: Stadhoudersplantsoen 196, Den
Haag.
Pror. Dr. Jan Kerkhofs s.j., geboren in 1924. Doceert godsdienstsociologie aan
de Theologische Faculteit van de jezuïeten te Heverlee en aan het Hoger Instituut
voor Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit te Leuven. Nationaal proost
van het Verbond van Kristelijke Werkgevers. Secretaris-generaal van het
Internationale Informatiecentrum ‘Pro Mundi Vita’. Onder zijn leiding verscheen
in 1962 ‘De Kerk in Vlaanderen’, een pastoraal-sociologische studie van het
leven en de structuur der kerk. Adres: Waverse baan 220, Heverlee-Leuven.
Drs. J.M.H. Oomes, geboren 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans
leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het
Contardo Ferrini avondlyceum te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
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Hektor de Bruyne, geboren in 1917. Studeerde economie aan de rijksuniversiteit
te Gent en handels- en consulaire wetenschappen aan de St.-Ignatius
Handelshogeschool te Antwerpen. Beursredacteur bij de ‘Gazet van Antwerpen’.
Adres: Multatuliplein 2, Antwerpen L.O.
Prof. Dr. P. Smulders s.j., geboren 1911. Studeerde filosofie en geschiedenis
in Fribourg. Na zijn opleiding theologie aan de Gregoriana te Rome, waar hij
in 1941 promoveerde op ‘La doctrine trinitaire de S. Hilaire de Poitiers’. Vanaf
1943 professor in dogma en dogmageschiedenis, thans aan de Theologische
Hogeschool te Amsterdam. Adviseur van het Indonesisch episcopaat tijdens het
Tweede Vaticaans Concilie, peritus bij het Concilie. Voorzitter van de
theologisch-canonistische commissie van het Pastoraal Concilie. Adres: De
Lairessestraat 47, Amsterdam.
Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economische wetenschappen aan
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Redacteur-secretaris van ‘Orbis
economicus’. Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam,
seminarium voor staathuishoudkunde. Adres: Käthe Kollwitzstraat 23,
Amstelveen.
Drs. Th. A.J. Meys, geboren 1943. Studeerde aan de Universiteit van Amsterdam.
Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam in het
Seminarium voor Staathuishoudkunde. Bestuurslid van de Kring van
Amsterdamse economen. Adres: P.C. Hooftstraat 261, Amsterdam.
J. Groot, geboren 1942. Publiceerde in verschillende tijdschriften. Is werkzaam
in het uitgeversbedrijf en als redactie-secretaris van ‘Streven’ Adres: Postbus
3547, Amsterdam.

Tekeningen: Mike Toner
Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf.
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[1967, nummer 3]
[Bespreking inhoud]
Het volk Gods op de weg der mensheid, p. 219
Het lekencongres in Rome heeft de vragen van de wereld naar de Kerk gebracht. De
rede van Dr. Kerstiens bij de opening van dit congres is zo'n bewijs van realiteitszin
en tegelijk levend geloof.

Amerikaanse jezuïeten en het rassenprobleem, p. 234
Pater Arrupe, de Generaal-overste van de jezuïeten, heeft onlangs aan de Amerikaanse
jezuïeten een brief geschreven over het rassenprobleem in de Verenigde Staten. In
de pers zijn daar al enkele passages uit geciteerd, die nogal opzienbarend werden
genoemd. De brief leek ons in ieder geval interessant genoeg om hem in zijn geheel
te publiceren. Het is een kwestie waar wij allen iets mee te maken hebben.

Habitat 67, p. 244
Geert Bekaert en Ludo Bekkers hebben in Montreal Habitat 67 gezien, ‘een huis als
een stad’, en hebben er een gesprek gehad met de architect Moshe Safdie. Geeft deze
woonwijk een staal te zien van het bouwen en wonen van morgen, of is ze reeds een
anachronisme? Ondanks de kritiek die op zijn project geformuleerd kan worden, is
Safdie er in ieder geval in geslaagd, zijn opvattingen over bouwen en wonen duidelijk
zichtbaar te maken.

Reflecties over de pil en de continuïteit van het menselijk lichaam, p. 256
Mede naar aanleiding van het recente Artsencongres over abortus analyseert schr.
de continuïteit in discontinuïteit die bij het ontstaan van nieuw menselijk leven valt
waar te nemen. Wanneer daar eenmaal meer klaarheid in is gebracht, kan het effect
van de ‘pil’ in drie verschillende vormen beter worden nagegaan.

Er was eens een Synode...., p. 270
De hoofdredacteur van de Month was tijdens de synode in Rome en had gelegenheid
om de nodige inside-information te krijgen. Zijn beoordeling van deze
bisschoppenconferentie spaart de kritiek niet, maar is beslist constructief.
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Dood en onsterfelijkheid van de mens, p. 276
In de hedendaagse Sovjet-literatuur vindt men steeds meer sporen van een nieuwe
bezinning op de thema's dood en eeuwigheid. M. Lathouwers toont dit in zijn artikel
aan, mede aan de hand van een in een Russisch tijdschrift gevoerde discussie tussen
de dichters Ilja Selwinskij en Lew Ozerow.
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Het volk Gods op de weg der mensheid
Th. Kerstiens*
Jean Fourastié eindigt zijn laatste boek ‘Essais de morale prospective’1 met de
volgende zinnen:
‘Of men gelooft in de godheid van Christus of niet, een van de bronnen van onze
beschaving vinden we in Hem en die bron is nog steeds springlevend. Sta mij daarom
toe te bekijken wat mij helpen kan om te leven’.
De opvatting van Fourastié is tekenend voor een steeds groter deel van de wereld.
Die wereld doet een beroep op de Kerken om hun bijdrage te leveren bij het zoeken
naar de beste manier om te leven, te groeien en vooruitgang te maken.

Waartoe zijn we hier bij elkaar?
Aan dit zoeken nemen wij, geëngageerde christenen, ook deel, terwijl het tegelijk
een uitdaging aan ons is, en dat is de reden waarom we hier bijeen zijn. Wij zijn hier
om waar te nemen, om dieper in de zaken door te dringen, om te overtuigen en voor
ons genoegen.
Waarnemen: wij nemen immers waar dat Vaticanum II een bijzonder beroep heeft
gedaan op de leek; daarvoor hebben we inzicht en visie nodig, moed en volharding,
om onze nieuwe verantwoordelijkheden op ons te nemen. Dat vraagt van ons dat we
de deuren open zetten om frisse lucht binnen te laten. Het vraagt ook het vervullen
van een aantal eisen, zowel door ons persoonlijk als door de institutionele Kerk.
Dieper doordringen: want we beseffen dat de wereld weer eens aan het veranderen
is, en in zulke perioden worden er vragen gesteld aan ons als christenen. Daarom
werd het Tweede Vaticaans Concilie bijeengeroepen. De periode waarin op dit
Concilie moet worden doorgewerkt - het heeft een overvloed van nieuw denken met
zich meegebracht - vraagt om een open dialoog met de leken en van de leken onder
elkaar.
De dialoog is begonnen op verschillende niveaus in uiteenlopende landen en
werelddelen, maar nu zijn we hier bijeengekomen om die dialoog met elkaar te
bevorderen, om dieper door te dringen in het mysterie en de eisen die het

*
1

Toespraak gehouden op het derde Wereldcongres voor het lekenapostolaat, te Rome in
oktober.
Jean Fourastié, Essais de morale prospective, Gauthier, Paris, 1966.
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geloof ons stelt. We zijn er ons heel goed van bewust, dat Gods plan ondoorgrondelijk
is en dat ieder van ons volgzaam moet zijn aan het licht van de H. Geest, vast
vertrouwend dat we op die manier een bijdrage leveren aan het geheel. Maar we
moeten er ons ook van bewust zijn, dat de steeds ingewikkelder vraagstukken waarmee
de mensheid geconfronteerd wordt, niet met simplismen mogen worden afgedaan.
Daarom moeten wij dit Congres benaderen met twee deugden die gemakkelijk genoeg
kunnen worden geleerd, maar toch zelden in praktijk gebracht worden: bescheidenheid
en openheid jegens anderen. Overtuigen: we moeten er ons namelijk heel goed van
bewust zijn dat ondanks Vaticanum II en de verruiming van blik die er het gevolg
van is, een groot deel van de mensheid óf de Kerk links laat liggen, haar wantrouwt
als een element van macht, óf geen rekening met haar wenst te houden omdat zij in
hun ogen een steeds onbeduidender en steeds meer uit de tijd geraakt instituut is.
De eerste groep moeten we ervan overtuigen dat we niet geïnteresseerd zijn in
macht maar in dienst, en dat wij niet slechts bereid zijn om te dienen maar daartoe
ook in staat door ons Godsgetuigenis.
De tweede groep moeten we ervan overtuigen, dat de Kerk werkelijk deel neemt
aan de problemen van deze tijd - en te laten zien ‘dat het Volk Gods en de hele
mensheid waarvan het deel uitmaakt elkaar behulpzaam zijn - en dat de godsdienstige
zending van de Kerk evenzeer een menselijke is’2.
Om in staat te zijn onze taak te vervullen moeten we tenslotte de hiërarchie ervan
overtuigen dat wij achter hen staan, niet als brave kinderen, maar als medewerkers
met verantwoordelijkheid.
Genoegen: want wat kan een groter genoegen zijn dan samen te komen van alle
delen van de wereld rond de rots van Petrus, in nederigheid, liefde voor de mensen
en een gevoel voor humor, zodat de H. Geest ons allen des te beter zal kunnen helpen.
Een dergelijke gezindheid vraagt een bereidheid niet alleen om de taalbarrière te
doorbreken die ons scheidt, maar ook de sociale en culturele barrières. Alleen wanneer
we bereid zijn om te luisteren met ons hart, zullen we een ware gedachtenwisseling
tot stand kunnen brengen. Zo dient ons Congres een levend voorbeeld te worden van
het ‘Ziet hoe zij elkander liefhebben’ - of om het moderner te zeggen - één lange
‘love-in’.

Wie zijn wij?
We zijn hier als afgevaardigden van talloze groepen en instituten die de katholieke
gemeenschappen in onze afzonderlijke landen vertegenwoordigen, of van nationale
of internationale katholieke organisaties. Wat wij allen gemeen hebben, is onze
verbondenheid met Christus en ons lidmaatschap van de Kerk die door Hem is
gesticht. Dit betekent, dat we niet de fouten van het verleden moeten herhalen en
onze eigen groep, organisatie of methode beschouwen als de meest doeltreffende of
de meest authentieke in de ogen van de Kerk. We moeten ophouden ons te gedragen
als de man die op zijn trouwdag zijn bruid volgens gewoonte over de drempel van
zijn huis droeg, en toen tegen haar zei:
2

Gaudium et Spes, 11.
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‘Marie, je hebt gehoord wat de priester vanmorgen gezegd heeft - jij en ik zijn één,
en die ene dat ben ik’. We moeten ook afrekenen met het scherpe onderscheid dat
vroeger gemaakt werd tussen het geestelijke en wereldlijke aspect van onze activiteit.
Ik geloof niet dat een dergelijke splitsing van het geestelijke en het wereldlijke op
de Bijbel berust en we vinden het ook niet in niet-westerse culturen. Christenen
dienen te beseffen dat hun geestelijke èn hun wereldlijke roeping gericht is op
hetzelfde werk. Maritain zegt het zo: ‘De wereldlijke roeping betreft het werk dat
gedaan wordt, de geestelijke roeping de wijze of manier waarop het gedaan wordt;
de mentaliteit waarmee het wordt verricht’3.
Dus zijn wij hier als geëngageerde christenen - en niet als vertegenwoordigers van
instellingen, organisaties, landen of werelddelen, sociale klassen of rassen, maar als
mensen die zich nog dieper willen doordringen van de verantwoordelijkheid die zij
hebben als mensen die door Christus zijn verlost, tegenover Hem, Zijn Kerk en de
wereld waarin zij is geworteld.

De opzet van het Congres
Dietrich Bonhoeffer schreef in 1932: ‘Slechts hij kan geloven in het koninkrijk Gods
die op weg gaat, die de wereld en God tegelijkertijd liefheeft’4.
Wij die het thema ‘Gods volk op de weg der mensheid’ bestuderen, moeten dit
gedurende het Congres vasthouden. Waar we uiteindelijk over willen spreken is ons
leven als mens en ons leven als christen en deze twee dimensies willen we niet
splitsen, maar ze veeleer zien in verhouding tot elkaar.
Daarom moeten we ons op dit Congres allereerst concentreren op het probleem
van de mensen van deze tijd, die dynamisch moeten zijn en vooruit denken in een
wereld die hen steeds opnieuw voor nieuwe eisen stelt. Wij moeten deze nieuwe
eisen trachten te ontdekken en te analyseren en nagaan wat ze betekenen voor ons
in onze verhouding tot God.
Tegelijkertijd moeten we nagaan - en daarin zal ook onze bijdrage bestaan aan het
postconciliaire tijdperk van de Kerk - hoe wij deze eisen als christenen kunnen
tegemoetkomen. Hierbij kunnen de nieuwe inzichten die Vaticanum II heeft
verworven ons helpen, maar er zijn gebieden die niet door het Concilie behandeld
zijn, of niet grondig genoeg, en waarin wij ons moeten verdiepen. Wij dienen heel
bijzonder te letten op die taken die wij leken op ons moeten nemen en die antwoord
geven op de reële noden van de moderne mens.
Dit zou bv. kunnen betekenen dat wij ons aandeel moeten leveren in wat ik zou
willen noemen de ‘democratisering van de theologie’. Daar bedoel ik niet mee een
vulgarisatie van de theologie in de zin van een aanpassing van haar formuleringen
aan de taal van de wereld, hoe noodzakelijk dat ook moge zijn. Ik bedoel dat wij de
theologen vragen moeten voorleggen, vragen die niet per se dezelfde zijn als die van
de geestelijken, noch in dezelfde vorm gesteld noch vanuit dezelfde gezichtshoek
bekeken.
Het probleem voor de Kerk, als zij niet in haar boodschap wil tekortschieten,
3
4

Jacques Maritain, Le paysan de la Garonne, pp. 304-305.
Dietrich Bonhoeffer, Dein Reich komme.
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is te trachten antwoord te geven op de echte vragen die in de harten der mensen
gesteld worden ‘in vivo’ en niet ‘in vitro’.
Deze vragen vallen vaak samen met die welke door onze medemensen gesteld
worden die niet christen zijn of niet godsdienstig. Vragen over Oorlog en Vrede,
vragen over een wereld die verdeeld is in een klein deel dat schatrijk is en een heel
groot deel dat zich voortsleept in ellende, over de steeds toenemende vervreemding
tussen de mensen in een welvaartseconomie, over rassenvooroordelen en het gebrek
aan solidariteit, over het gedrag van een jeugd die geen zaken krijgt die voldoende
de moeite waard zijn om voor te vechten.
De moderne mens wil de dingen bekijken vanuit zijn dagelijks bestaan; wat hij is
in deze situatie, wat God is en wat Hij heeft te openbaren aan de hele mensheid over
Zichzelf en de mens. De moderne mens is niet bijster geïnteresseerd in een theologie
die maar al te vaak een deductieve methode gevolgd heeft. Hij verlangt een theologie
die gebaseerd is op een inductieve methode waaraan we allemaal kunnen meewerken.
Het zoeken naar dit soort antwoorden, naar een vervulling van dit soort eisen, is
urgent. Als dit niet wordt aangepakt zullen we vlug en in toenemende mate christenen
de deur uit zien glippen om zich aan te sluiten bij een wereld waar zij zich eerlijk
meer op hun gemak zullen voelen.
Als wij niet proberen die vragen te beantwoorden, moeten we niet verbaasd zijn
als de mensheid ons leken van evenveel nut acht als hippies en onze geestelijken
even interessant als het vogeltje in de koekoeksklok.
Daarom wil ik nu iets zeggen over de eisen die aan de wereld gesteld worden en wat
ze betekenen voor ons als christenen. Vervolgens, welke de voorwaarden zijn waaraan
we moeten voldoen om aan deze eisen tegemoet te kunnen komen, en ten derde, wat
voor soort antwoorden we moeten zoeken.

De mens temidden van veranderingen
Als we de situatie van de mens van nu willen analyseren, is het eerste verschijnsel
dat ons opvalt, dat de wereld verandering wenst. Om iets te kunnen uitrichten moeten
we dus trachten een zeker inzicht te tonen in de richting waarin deze veranderingen
ons brengen, en hoe wij dienovereenkomstig moeten handelen. Veranderingen zien
we op elk niveau. Laat mij er gewoon een paar opnoemen.

Op het culturele vlak
1. De snelle stijging van het aantal mensen dat onderwijs krijgt en de duur en de
kwaliteit van de studie.
2. De doorbraak van de vrouw in de moderne maatschappij, met dezelfde
burgerlijke en sociale rechten.
3. De doorbraak van de jeugd. Het verschijnsel van de tieners en de twieners, met
hun eigen stijl, taal en gedragscode.
4. De doorbraak van de niet-blanke rassen, die er terecht niet langer mee tevreden
zijn te leven in een wereld van blanken en die hun rechtmatige plaats onder de
zon als zwarte, bruine of gele mensen opeisen.
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Op het sociaal-economische vlak
1. Het tijdperk van de stijgende verwachtingen, dat leidt tot de welvaartsstaat in
de westerse samenleving en tot gistende maatschappijen in de
ontwikkelingslanden.
2. De wetenschappelijk-technologische doorbraken. Naar schatting zijn er op het
ogenblik in de industrie van de Verenigde Staten alleen 106 belangrijke
doorbraken in operationeel stadium. De tijd tussen de uitvinding en de produktie
van de auto was 40 jaar, van het vliegtuig 14 jaar, van de televisie 10 jaar, van
de ruimtevaart 5 jaar. De nieuwe technische beschaving is in opmars ook in de
ontwikkelingslanden, maar met het verdwijnen van de ossekar en het spinnewiel
zien we ook het overboord gooien van een geestelijke levensbeschouwing die
niet door tractoren of computers kan worden vervangen.
3. De zich steeds verwijdende kloof tussen rijke en arme landen, waardoor de
wereld meer en meer verdeeld wordt in een klein maar rijk noordelijk deel en
een uitgestrekt maar betrekkelijk arm zuidelijk deel, met al de problemen die
dat meebrengt, zoals meesterlijk is uiteengezet in de laatste encycliek ‘Populorum
progressio’.

Politiek
Wij zien de opkomst van nieuwe naties, het zoeken naar grotere eenheden (common
markets). De invloed van de wereldopinie in de politiek, het streven naar
democratische vormen van regering, de groei van wereldinstellingen, zoals de UNO
en haar gespecialiseerde organen.

Godsdienstig
We zien het verdwijnen van mythologische godsdiensten - de opkomst van de
secularisatie - en ook van het atheïsme, de groei van de oecumene.
Het is te begrijpen dat veel mensen in de war raken door al deze veranderingen, dat
ze zich terug willen trekken en rustig nadenken om zich aan te passen, maar de tijd
staat niet stil. Maar een christen mag niet bang zijn voor verandering, hij behoort die
met vreugde te begroeten, want het is de logische consequentie van onze voortdurende
arbeid in het voortgaande proces van schepping. De hele geschiedenis van het
Uitverkoren Volk toont aan dat zij mensen waren die op de toekomst gericht waren,
door God geleid naar onbekende plaatsen. Laat ons bovendien de geschiedenis niet
vergeten, we moeten het nieuwe niet verwarren met dat wat we vergeten hebben. Er
is altijd verandering geweest en de kerken hebben daarin vaak een geweldige rol
gespeeld, zoals bv. aan het einde van het Romeinse Rijk. Het is even moeilijk om
de invloed van verandering in het verleden en nu te vergelijken als om de mate van
hevigheid te bepalen van uw hoofdpijn en de mijne. Wat echter wel waar is, is dat
de grote mensen van het verleden juist diegenen waren die veranderingen aanvoelden
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en vooruit keken. Dus moeten wij in de voorhoede zijn en niet in de achterhoede,
zodat we tijdig de aard van de eisen kunnen onderkennen die aan ons christenen
gesteld worden, en bepalen hoe we eraan tegemoet moeten komen.
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Een absoluut nieuw verschijnsel van onze tijd is dat wij, dank zij wetenschap en
techniek, meer macht hebben verkregen dan ooit tevoren en dat wij er heel wat meer
mee zouden kunnen doen dan we in feite doen. Dat zou wel eens de reden kunnen
zijn van de rusteloosheid van onze tijd, het ronddraven om antwoord te krijgen op
vragen die nog niet helder zijn, om er vat op te krijgen, om in staat te zijn ze aan te
pakken. Is dit niet de verklaring van het tijdperk van de stijgende verwachtingen?
Diegenen onder ons die in goeden doen zijn - bv. in het Westen - hebben het gevoel
dat we nog rijker kunnen worden, en de mensen in de ontwikkelingslanden - die niets
hebben - bemerken dat ze zouden kunnen delen in de rijkdom.
De wereld kijkt naar de toekomst en dat is niets nieuws, want de geschiedenis
heeft ons geleerd dat mensen altijd hebben gedroomd van de toekomst en van
toekomstige waarden. ‘Maar alle Utopia's hebben een toekomstige wereld
verondersteld waarin de waarden van het verleden tenvolle tot hun recht zouden
komen. Zelfs de anti-Utopia's van onze tijd, zoals “Brave New World” of “1984”
ontlenen hun verschrikking aan het stuk voor stuk schenden van de waarden die we
nu kennen en koesteren’5.

Herijken van de christelijke ethiek
Momenteel nemen we een verschuiving in houding waar, een onstuimig verlangen
om de hele kwestie van de waarden opnieuw te doordenken. Want we beginnen te
ontdekken dat de waarden - het doel van onze maatschappij - in hoge mate bepaald
worden door de werktuigen van de maatschappij, en de werktuigen, waartoe
wetenschap en techniek behoren, zijn nog vrij nieuw.
Wetenschap bv. leert ons al heel gauw dat wat voor morgen een doel is, overmorgen
een middel kan worden. Kernwapens werden gisteren gemaakt met het doel de vijand
in de Tweede Wereldoorlog te vernietigen. Vandaag heeft de kernmacht ten doel de
vrede te bewaren door afschrikking met kernwapens en levert een belangrijke bijdrage
aan een vreedzame ontwikkeling.
Van de andere kant moeten middelen gekozen worden in het licht van al hun
mogelijke gevolgen, zodat zij ook de keuze van onze doeleinden beïnvloeden. Daarom
is het de vraag of de moralisten kunnen volhouden dat wetenschap van zedelijk
standpunt neutraal is en eenvoudig gezien moet worden als een middel, aangezien
het doel waarvoor ze wordt gebruikt, voor zijn kwalificatie van goed of kwaad zou
afhangen van de bedoelingen van de mensen. In ieder geval is het zeker, dat het
patroon van goede bedoelingen er heden ten dage rekening mee moet houden, dat
de bedoeling zoveel mogelijk gefundeerd moet zijn zowel op kennis als op de
mogelijke gevolgen op lange of korte termijn.
Het ziet er dus naar uit, dat de wereld uitkijkt naar een nieuw waardenstelsel, een
herijken dat niet slechts rekening houdt met de lessen van het verleden, maar ook
met de mogelijkheden van de toekomst. Het hecht meer gewicht aan ontwikkeling,
aan eerlijkheid gekoppeld aan realisme, terwijl in ons traditioneel
5

Emmanuel Mesthene in een toespraak tot de NCCEM te Chicago, januari 1967, getiteld
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waardenstelsel meer nadruk werd gelegd op gehoorzaamheid en berusting.
Dit herijken van het waardenstelsel wordt door de mensheid niet verwacht van de
wetenschapsmensen. Sommigen dachten dat het zo zou gaan in de 19e eeuw, maar
de verschrikkingen van het recente verleden hebben deze verwachting grondig de
bodem ingeslagen. Het ziet er ook niet naar uit dat het marxisme, dat zulke verheven
doelstellingen had, veel geholpen heeft. De Russische dichter Yesemin Valpin had
er dit over te zeggen:
‘Elke slotenmaker en elke soldaat
onderricht me in zedelijk gedrag.
In onze maatschappij zijn alle mensen vrij en gelijk,
dit leert Stalin.
In onze maatschappij zijn alle mensen loyaal tegenover het communisme,
dit leert Stalin.
En als ze me als een heilige wet voor de voeten werpen
de droom van alle tijden, de droom
die geen wraak eist,
en er nog aan toevoegen “Je moet liefhebben”,
dan is zelfs het naar de gevangenis moeten
geen straf meer, maar een betovering van mijn lot.

Ik geef ten antwoord: “Ik kan die nonsens gewoon niet uitstaan!”’.
Zou de christelijke moraal kunnen helpen? Die heeft een bijzonder belangrijke
proef doorstaan, de proef van 2000 jaar bestaan en vooruitgang, en zowel Vaticanum
II als bepaalde onderzoekingen die nu gedaan worden tonen aan dat ze zich kan en
zal ontwikkelen. Ik geloof dat we daarbij moeten helpen. We moeten het christelijke
gedragspatroon doen herleven in een wereld waarin in toenemende mate mensen
zullen op groeien in kleinere gezinnen dan vroeger, levend in grotere steden dan
vroeger, meer welstand genietend dan vroeger.
Al te lang hebben we de christelijke beginselen beschouwd als onze
veiligheidsgordels, niet beseffend dat, als we ze niet vastmaken aan het menselijk
lichaam, we tot de ontdekking kunnen komen dat we de auto uitgeslingerd worden.

De veranderingen die nodig zijn voor een echt christelijk engagement
Toch - en hier kom ik tot het tweede deel van het Congres - een eerste vereiste voor
onze bijdrage aan de veranderingen die plaats vinden is een verandering in ons
persoonlijk gedrag als leken, èn een verandering in ons arbeidsklimaat. Het belangrijke
nieuwe inzicht dat Vaticanum II ons heeft geschonken en dat Paulus VI verder aan
het ontwikkelen is, bestaat naar mijn mening hierin, dat het aan het tweeluik van zijn
in de wereld maar niet tot de wereld behoren een derde luik heeft toegevoegd, nl.
dienstbaar zijn aan de wereld.

Dienst aan God door dienst aan de wereld
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Als deze manier van denken verder zou kunnen worden ontwikkeld, zou het leven
aan de christen misschien wel meer eisen gaan stellen, maar ook meer voldoening
schenken, meer de moeite waard zijn en interessanter.
Meer voldoening schenkend, omdat we er gemakkelijker van overtuigd zouden

Streven. Jaargang 21

226
worden dat, in welke situatie we ons ook mogen bevinden en in welk beroep we ook
werken, we iedere dag kunnen bijdragen tot de voortgaande schepping van de wereld.
Meer de moeite waard, omdat we dan de mensheid ervan zouden kunnen overtuigen
dat wij geen uitvallers willen zijn als het er werkelijk op aan komt, met als motief
dat we niet van deze wereld zijn. Is dat onze houding niet geweest tegenover de
bevolkingsexplosie in sommige delen van de wereld, de angstaanjagende
wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de kernenergie, de medische
wetenschap of de cybernetica, of de mensonterende aspecten van totalitaire regimes?
Interessanter, omdat het zou kunnen leiden tot een afbraak van het klerikalisme
en het antiklerikalisme waaraan we nu zoveel energie verspillen, en dat zou kunnen
worden vervangen door teamwork.
Ongetwijfeld zou het leven meer eisen gaan stellen aan een geëngageerde christen,
indien we gedwongen werden voor onze mening uit te komen, te trachten tegelijk
de tekenen van de tijd te verstaan en het plan van God, teneinde die twee in
overeenstemming te brengen. Dit zou kunnen inhouden, dat we nee moeten zeggen
tegen de wereld, maar dan zou het een nee zijn van iemand wiens motieven duidelijk
zijn en daardoor gemakkelijker te accepteren.

Een klimaat van vrijheid
Een verdere ontwikkeling van het begrip Kerk die dienstbaar is aan de wereld, leidt
onmiddellijk tot een vraag met betrekking tot de autonomie van de geëngageerde
christen. De leek heeft op het ogenblik vrijheid nodig; die vrijheid die voorkomt uit
een geest die vrijgemaakt is in de evangelische en paulinische betekenis van het
woord. De vrijheid van een volwassen en verantwoordelijke persoon in de
psychologische betekenis. We moeten toegeven dat in het verleden heel wat christenen
zich vervreemd voelden wanneer ze geconfronteerd werden met een van te voren
kant en klaar gemaakt idee van de Kerk, waarin hun rol en functies tot in detail waren
vastgelegd in de taakomschrijving die door de geestelijken was gemaakt. Hierin
kwam de functie van geldverschaffer al te vaak, die van denker al te zelden voor.
Vaticanum II heeft begrepen dat niet de geestelijke aan de leek moet voorschrijven
op welke manier hij handelen moet, evenmin als bij het meer op de voorgrond treden
van de vrouw het mannen zijn die moeten voorschrijven hoe vrouwen
persoonlijkheden moeten worden. Vrouwen zelf moeten experimenteren op al die
levensgebieden die een voorwaarde vormen voor een authentieke vrijheid. Het Decreet
over het Lekenapostolaat zegt: ‘Laat hen - de leken - geleid door het licht van het
evangelie en de geest van de Kerk en gedreven door christelijke liefde, direct en
beslissend handelen op het gebied van het wereldlijke’6.
Deze autonomie omvat ook een vrijheid van spreken en van onderzoek. Wat de
vrijheid van spreken betreft, pleit ik voor een constructieve en niet een afbrekende
vrijheid, of die laatste nu hyperprogressief van aard is die kritiek

6
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heeft op alle traditie, of hyperconservatief, die zichzelf buiten deze wereld plaatst
en uit angst voor de wereld aggressief is. Vrijheid van onderzoek betekent niet dat
we lawaaierige bemoeiallen moeten kweken, maar wel het uit de weg ruimen van
de opvatting dat veel vraagstukken in de Kerk buiten de interesse, de bevoegdheid
of het gezichtsveld van leken liggen.
Deze opvatting van autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid is heel nauw
verbonden met de opvatting over gezag. De meeste mensen zijn het er mee eens dat
in de Kerk, even goed als in wereldlijke instellingen zoals het leger of de industrie,
de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen moet berusten bij één
persoon op het juiste niveau. Maar het nemen van beslissingen kan en mag niet het
uitsluitende domein van één man blijven. Het moet het resultaat zijn van een proces
van raadpleging en wederzijdse bevruchting, gepaard gaande met het verzamelen
van feitelijke gegevens.
Dat dit juist is, zien we in het besluit van het Vaticaans Concilie over de
collegialiteit. Maar het moet niet alleen worden toegepast op het horizontale vlak tussen bisschoppen - maar ook op het verticale vlak - tussen de hiërarchie en Gods
volk.

Verhouding tussen leken en geestelijkheid
Deze autonomie en vrijheid, die we nodig hebben om onze verantwoordelijkheid te
kunnen vervullen, moet samen gaan met een grote inspanning om de verhouding
leek-priester te verbeteren.
Al te lang is in vele van onze kerken deze verhouding vertroebeld geweest door
klerikalisme en zijn tweelingbroer antiklerikalisme.
Indien wij samen het volk Gods vormen, met verschillende verantwoordelijkheden,
dan is er geen reden waarom wij niet tot teamwork zouden komen. Hoewel we
begiftigd zijn met verschillende capaciteiten en verantwoordelijkheden, kunnen we
elkaar toch respecteren en van elkaar leren.
Als deze dingen op het ogenblik niet zijn zoals zou moeten, is het heel gemakkelijk
de schuld op de ander te schuiven, maar wij zijn ook schuldig. Hadden wij vroeger
in sommige streken de gewoonte onze priesters op een voetstuk te plaatsen zodat ze
niet te zeer door de wereld besmet zouden worden, hetgeen ons de gelegenheid gaf
om te klagen dat ze de werkelijkheid van het moderne leven niet kenden en te
paternalistisch waren, het lijkt nu wel of we alleen maar willen dat ze volledig en
helemaal ondergedompeld worden in wereldlijke zaken, hetgeen ons bijgevolg de
kans zal geven dat we niet langer het woord van God horen in welke preek ook, of
dat de priesters, omdat zij zich kleden als leken, alles willen besturen als geestelijken.
Laten we niet vergeten, dat de priester geweest is en moet blijven de drager van
de kiem van het geloof ‘bij uitstek’. Dit mag echter geen reden voor ons zijn om hem
te isoleren of hem te verhinderen te experimenteren om op nieuwe manieren het
geloof te verspreiden.
Bij de priesters van de Kerk zien we een groeiend tekort aan mankracht. Roepingen
tot het priesterschap lopen terug, evenals voor broeders en zusters, tenminste in
Europa. Als dit slechts een tijdelijk probleem was, of als andere
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delen van de wereld een snelle stijging van roepingen te zien gaven, dan zou de
situatie niet kritiek worden. Het zou voor Europese christenen nog zo slecht niet zijn
op een gegeven dag gediend te worden door priesters uit India of Afrika of Latijns
Amerika. Toch hebben we op het ogenblik een probleem, en we weten dat er iets
mis is, als we van de ene kant zien, bv. in bepaalde Westerse landen, dat priesters
allerhande taken overnemen die leken even goed zouden kunnen doen, terwijl we in
Brazilië - om maar één voorbeeld te geven, dat gemakkelijk vermenigvuldigd zou
kunnen worden - een diocees aantreffen met 450.000 mensen, verspreid over een
gebied zo groot als de Beneluxlanden, met slechts één bisschop en vijf priesters. Is
het wel juist, dat de christenen daar slechts eenmaal per jaar op zijn hoogst de
sacramenten kunnen ontvangen, terwijl wij iedere dag tientallen priesters tegenkomen
die een winstgevende baan hebben als wiskundeleraar, directeur, enz.
De invoering van het diakonaat is één stap die gezet is om het probleem te
verlichten. De discussies over part-time priesters is nog niet beëindigd, maar er zou
meer kunnen gebeuren om het verspillen van mankracht tegen te gaan in onze kerken
in Europa en Noord-Amerika.
Ik ben er eerlijk van overtuigd dat de wereld op het ogenblik minder behoefte heeft
aan priester-diplomaten, geld-bij-elkaar-brengende priesters, zingende of
Beatle-priesters dan aan biddende priesters, die de sacramenten toedienen, die in hun
geestelijk arsenaal genoeg krachten hebben om met de tijden mee te gaan en ze soms
te leiden, en die die nederigheid van hart hebben en die trouw die hen doet kennen
als echte leerlingen van Christus. Laten we de ‘sterren’ maar overlaten aan de
public-relationsman, die ze overigens snel genoeg weer naar beneden haalt.
Een rationeler besteding van priesters kan overigens alleen bereikt worden, als
priesters en leken tot teamwork kunnen komen, en als de leken bereid en in staat zijn
wereldlijke carrières eraan te geven en zich meer actief te wijden aan de institutionele
Kerk. Zijn we bereid?

Godsdienstige cultuur en deskundigheid
Dit brengt me tot een verdere voorwaarde voor verandering en een die ieder van ons
direct aan gaat. Getuigenis van onze kant vereist van de ene kant dat wij serieus ons
best doen om te zorgen dat onze godsdienstige cultuur op eenzelfde niveau staat als
onze wereldlijke vorming. Er is geen droeviger gezicht dan de leek die een vérgaande
specialisatie heeft ontvangen in zijn beroepsleven, maar die in zijn godsdienstige
ontwikkeling is blijven staan in de vijfde klas van de lagere school. Zijn getuigenis
zal waarschijnlijk antipropaganda zijn, omdat hij de indruk maakt van een aangeklede
aap in Gods aards paradijs. Van de andere kant is het een even noodzakelijke
voorwaarde voor de leek, dat hij deskundig is op het terrein van zijn beroep, of hij
nu metselaar, dokter, technisch ingenieur of radiocommentator is. Aardig zijn is in
onze wereld nooit een voldoende excuus om niet deskundig te zijn, want dan lopen
we kans dat we de indruk willen wekken tijgers te zijn, terwijl we in feite koeien zijn
waarvan niemand het de moeite waard vindt ze te melken.
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We vergeten maar al te vaak, dat het enige waar onze wereld om zit te springen
deskundigheid is, samengaande met die wijsheid die het resultaat is van godsdienstige
contemplatie.

De behoefte aan organisatie
Om te helpen de condities te scheppen die ons de kans zullen geven volwassen
christenen te worden die de deskundigheid hebben om de moderne beschaving en
de verlossing ervan te dienen, hebben we instellingen en organisaties nodig die op
de toekomst gericht moeten zijn en de mogelijkheid tot verandering in zich dragen.
Met de beste wil van de wereld kan ik het niet eens zijn met diegenen die menen dat
de Kerk geen institutionele vormen nodig heeft om zich in de beschaving te
incorporeren. In theorie is het heel aantrekkelijk te spreken van de bezielende geest
die in de plaats zou moeten komen van christelijke organisaties. Toch ben ik bang,
dat deze mentaliteit eigen is aan middeleeuwse dromers, die eens zouden moeten
onderzoeken waarom totalitaire systemen, hetzij rechts of links, altijd direct begonnen
zijn met van begin af aan christelijke lekenorganisaties te laten verdwijnen voordat
ze rechtstreeks de hiërarchie gingen aanpakken.
Ik ben het eens met Daniélou, als hij zegt: ‘Het verkondigen van de boodschap
van het evangelie vereist uitgevers en de media pers, radio en film. De vorming van
christenen vereist scholen, jeugdbewegingen, volwassenengroepen. Het handhaven
van een plaats in de wereld der ideeën vereist centra voor research en universiteiten’7.
Dit betekent niet, en de geschiedenis bewijst het, dat zonder organisaties niets gedaan
kan worden. Wij hebben in ons midden, en ik zou hen in het bijzonder willen
begroeten, want zij zijn een voorbeeld en een inspiratie voor ons allen, geëngageerde
christenen uit landen waar elke vorm van apostolaat sterk gehinderd wordt door
tegenwerkende maatregelen van de overheid. Zo hebben we ook afgevaardigden van
landen - en mijn sympathie gaat evenzeer naar hen uit - waar de hiërarchie het belang
van georganiseerd apostolaat in de wereldlijke sector niet schijnt in te zien. Maar de
conditio sine qua non voor lekenorganisaties of instellingen is, dat ze wendbaar zijn,
op de toekomst gericht en openstaan voor verandering, want het doel van de
organisatie kan nooit gelegen zijn in haar bestaan zelf.
Een terrein waarop zij kunnen en moeten experimenteren is dat van de oecumene.
Op het terrein van cultuur en sociaal-economisch leven en in de naastenliefde is er
geen enkele reden waarom de christenleek, of hij nu lid is van de katholieke, de
protestantse of de orthodoxe kerk, niet samen kan werken met de anderen. Het zou
wel eens kunnen zijn dat we in die oecumenische organisaties een proefdruk mogen
zien van een beweging die, als God het wil, een eind zal maken aan de ergernis van
de verdeeldheid onder christenen.
We moeten nog verder gaan: in Azië, Afrika en het Midden-Oosten moeten de
christenen samen gaan met de grote geestelijke krachten die daar zijn, om te zien
wat gezamenlijk kan gebeuren.
Zulke organisaties bestaan reeds, als we denken aan christelijke partijen, vak7

J. Daniélou S.J. in The Critic, juni/juli 1967.
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bonden, werkgeversorganisaties, jeugdgroeperingen, enz. We merken nu reeds, en
dat kan in de toekomst nog sterker worden, dat voorzover zij werken in de wereldlijke
sector, hun meningen soms tegenover elkaar staan; daarom mogen zij de Kerk als
instituut nooit rechtstreeks in hun werk betrekken. Toch kunnen hun activiteiten van
groot nut zijn voor de Kerk, omdat zij nieuwe ideeën en gedachten naar voren kunnen
brengen over onderwerpen die een steeds verder gaande kennis vereisen van
ingewikkelde situaties of feiten, als tenminste alle partijen voor een dialoog zijn met
het gemeenschappelijk goed als doel. In de toekomst zullen dergelijke organisaties
groeien en we moeten er reeds aan beginnen te wennen dat wij in onze Kerk het feit
accepteren dat we het op verschillende punten niet eens zijn.

Het probleem van de communicatie
Veel van de spanning die er op het ogenblik bestaat en veel van de fouten die er in
het verleden gemaakt zijn kunnen toegeschreven worden aan een gebrek aan
communicatie. Dat betekent niet alleen, dat er communicatieverbindingen moeten
worden tot standgebracht tussen de hiërarchische Kerk en de leken, maar ook dat we
van weerskanten bereid zijn en er naar verlangen om contact te krijgen.
Ook hier weer kunnen organisaties en instellingen van verschillende aard een grote
steun zijn.
Dit probleem is niet slechts van plaatselijke of nationale aard, het zou nog grotere
afmetingen kunnen aannemen op internationaal niveau. Sinds Vaticanum II is de
Kerk heel snel op weg naar een periode van verandering en experimenteren. De mate
van verandering en het soort experimenten zal sterk afhangen van regionale
omstandigheden. Wat in Nederland gebeurt, kan wel eens niet nuttig zijn in Spanje
en misschien zelfs schadelijk in Japan, maar zou nuttig kunnen zijn voor de Verenigde
Staten, en omgekeerd. Om de eenheid van de Kerk veilig te stellen in zulk een
verscheidenheid vereist een grondige informatie en kennis van vele ingewikkelde
situaties.
Wij kunnen ons daarom met reden verheugen over de pogingen die nu gedaan
worden om adviesraden op te richten, die geëngageerde christenen omvatten op
parochieel, interparochieel en diocesaan niveau, en we zij blij over de oprichting van
de nieuwe secretariaten van ‘Justitia et Pax’ en de Lekenraad.
Toch zal het van bijzonder groot belang zijn om, misschien na een periode van
experimenteren, democratische procedures te volgen met betrekking tot de keuze
der kandidaten, zittingstermijnen, bijeenkomstprotocol, enz. Dat zijn de enige
methoden om een loyale medewerking te krijgen van geëngageerde christenen overal
ter wereld. Dit Congres kan heel goed de toon aangeven voor zulke democratische
methoden en wel hierdoor, dat niemand mag aarzelen om te zeggen wat hij denkt,
maar tegelijk bereid is zich bij de meerderheidsopvatting neer te leggen.
In dit verband mogen we ook aandacht vragen voor de Conferentie van
internationale katholieke organisaties, waarvan de activiteiten een beetje in de
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schaduw dreigen te raken door de nieuwe instellingen die nu zijn opgericht. Laten
we niet vergeten, dat deze Conferentie, hoe onvolmaakt ze misschien ook gewerkt
moge hebben, het enige voorbeeld is geweest, en nog steeds is, van het vrije initiatief
van de kant van de leken of de geëngageerde christenen op een internationaal vlak,
dat het een democratische instelling is welke, met de nodige verandering en financiële
steun, nog altijd bijzonder goed werk kan doen voor de Kerk. Er is een Nederlands
spreekwoord dat zegt, dat men geen oude schoenen weg moet gooien voordat men
zeker weet dat de nieuwe goed passen.

Enige kernvragen
Ik kom nu aan mijn laatste punt. Terwijl wij bezig zijn onszelf en onze werktuigen
te herijken, moeten we proberen deugdelijke antwoorden te geven op de vragen die
aan ons gesteld worden. Laten we enkele vragen formuleren; u zult er nog vele andere
bespreken.
- Moeten we niet een nieuwe economische filosofie ontwikkelen die niet
liberalistisch is en ook niet socialistisch, maar die gericht is op mensen die door
Christus zijn vrijgekocht en die samenwerken in zijn Plan van een voortgaande
schepping; een filosofie die een evenwicht bewerkstelligt tussen economische
efficiëncy en menselijke vervulling?
- Bestaat er een moraal in het internationale handels- en zakenleven, zoals er op
nationaal niveau bestaat, en zonder welke we de onrechtvaardigheden die nu
bestaan in de verhouding tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden niet
uit de weg kunnen ruimen?
- Als ‘Gaudium et Spes’ stelt: ‘Indien een persoon in uiterste nood is, heeft hij
het recht te nemen van de rijkdom van anderen wat hij zelf nodig heeft’8 en
‘Populorum progressio’: ‘Als de wereld gemaakt is om ieder individu de
middelen voor zijn bestaan te verschaffen en de werktuigen voor zijn groei en
vooruitgang, heeft iedere mens het recht om in de wereld te vinden wat voor
hem noodzakelijk is’9 - wat moet dan onze houding zijn tegenover de
revolutionaire bewegingen in verschillende delen van de wereld. Moeten we
revolutie zien als het gevolg van een verloren gegane illusie over evolutie, of
als een illusie omtrent evolutie?
- Is rassendiscriminatie een zonde die we moeten biechten en zijn we bereid
eenzelfde campagne te voeren tegen het racisme als we in het verleden gedaan
hebben tegen de ongehuwde moeders?
- Welke nieuwe terreinen kunnen de christenen betreden in de ‘stad van de mens’,
waarover Harvey Cox zo'n interessant boek geschreven heeft?10.
- Moeten we de waarden van meditatie en contemplatie maar vergeten ten bate
van een wereld die altijd haast heeft, en de pastoor vervangen door de psychiater?

8
9
10

p. 69.
p. 22.
Harvey Cox, De stad van de mens, Ambo, Utrecht.
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- Welke idealen heeft het Christendom aan de moderne jeugd te bieden?
- Als er ‘geen alternatief is voor vrede’ en ‘ontwikkelingshulp, de nieuwe naam
voor vrede’, wat doen we dan om de voorwaarden voor zulk een vrede te
vervullen?

Laat me even ingaan op de laatste twee vragen. Er is een toenemend gevaar, dat de
jeugd de christelijke Kerken, vooral in de Westerse landen, links laat liggen. Onze
jeugd heeft vermoedelijk niet meer en niet minder geloof dan de jeugd van vroeger.
Maar, ze is beter onderricht, beter gevoed en heeft minder financiële zorgen dan haar
voorvaderen. Zij is ook, geloof ik, eerlijker alsook heel wat cynischer ten aanzien
van geweldige theorieën en verheven idealen die niet serieus in praktijk worden
gebracht. We merken dit in het bijzonder in de communistische landen van
Oost-Europa en in Rusland, waar we een jeugd aantreffen die op zoek is naar een
authentiek humanisme dat de mens in het middelpunt der dingen plaatst. Jevtoesjenko,
zo dikwijls een goed vertolker van jeugdige aspiraties, somt dit verlangen op in zijn
gedicht ‘Winterstation’:
‘Heb geduld, kijk en luister,
zoek, zoek, doorzwerf de hele wijde wereld,
Ja, waarheid is goed, maar geluk is beter.
Maar zonder waarheid kan er geen geluk zijn’.

Bij ons in West-Europa zien we ongeveer hetzelfde gebeuren. Jonge mensen wenden
zich van de Kerk af, niet omdat ze vinden dat de Kerk te hoge eisen stelt, maar omdat
zij haar te ‘burgerlijk’ vinden, niet genoeg vragend, niet in staat om de edelmoedigheid
van de jeugd voor zaken die de moeite waard zijn, te ontvlammen. Het leven verveelt
ze, maar ze blijven heel eerlijk in hun zoeken naar authenticiteit. Daarom wenden
sommigen van hen zich tot pseudoreligieuze ervaringen, als bv. in Zen, of tot LSD
of tot andere psychedelica.
Wat we zouden moeten bieden in onze christelijke instellingen is een meer radicale
evangelische benadering, vooral met betrekking tot de vraagstukken van vrede en
ontwikkelingshulp. Het Amerikaanse Vredeskorps heeft aangetoond, dat de jeugd
bereid is haar medemensen te dienen; kunnen wij niet een dergelijke dienst aanbieden?
Paulus VI heeft nu tweemaal een oproep gedaan om een wereldfonds te stichten
dat gevormd dient te worden uit een deel van het geld dat nu aan bewapening wordt
besteed, om de meest ellendigen van deze wereld te helpen. Welke reacties hebben
we tot nu toe gehad? Lof in de kranten en hoongelach in de kanselarijen!
Maar als wij werkelijk onze christenen zouden mobiliseren teneinde de regeringen
van een aantal landen ertoe te brengen te beginnen met het voorbeeld te geven, dan
zou er iets bereikt kunnen worden.
Een ontwapening van de landen in Latijns Amerika, die zulk een grote christelijke
traditie hebben, kan de wereldbalans onmogelijk in de war sturen, maar zou enorme
bedragen vrijmaken voor de ontwikkeling van hun landen.
Evenmin zou een ontwapening van de Beneluxlanden, waarin de christelijke
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organisaties zo machtig zijn, of het nu politieke partijen, christelijke vakbonden of
werkgeversorganisaties zijn, het evenwicht van de strijdkrachten in de wereld
verstoren, en er zou tenminste een voorbeeld gesteld worden, dat zou kunnen worden
nagevolgd. Maar in democratische landen kan dit alleen gebeuren als de volkswil
zich hiervoor uitspreekt, en wij moeten beginnen die volkswil in beweging te brengen.
Verder bestaat er in sommige landen thans de mogelijkheid voor jonge mensen,
als zij dit willen, om aan ontwikkelingsprojecten mee te werken om zo van militaire
dienstplicht ontslagen te worden. We merken echter dat veel van deze jonge mensen
zich gefrustreerd voelen omdat ze niet weten tot wie ze zich moeten richten, of omdat
de organisaties niet in staat zijn hun reis of een minimumsalaris te betalen.
Kan dit Congres de pogingen op dit terrein niet coördineren en ondersteunen? We
zouden langzaam maar zeker moeten gaan in de richting van een situatie waarin
militaire dienstplicht vervangen wordt door sociale dienstplicht, voor mannen zowel
als voor vrouwen.
Mannen om beschikbaar te zijn voor de strijd tegen de armoede, thuis of in den
vreemde, vrouwen om beschikbaar te zijn voor sociale diensten, zorg voor de
bejaarden, de lichamelijk gehandicapten en andere categorieën van onze moderne
mensen met een randbestaan.
Is het de visie van een dwaas, dat als we beginnen, er een situatie zou kunnen
ontstaan, waarin we, als onze kinderen gevraagd werd: ‘Waar heb je je dienstplicht
vervuld?’, ze niet zouden behoeven te antwoorden: ‘In de 15e Schotse divisie’ of ‘In
de Nederlandse Koninklijke Marine’, maar zouden kunnen zeggen: ‘Ik heb gediend
in een hospitaal in de Kongo, een school in Cochabamba of bij een wegenaanleg in
Cambodja’.
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Amerikaanse jezuïeten en het rassenprobleem
Pedro Arrupe
De ernst van de huidige rassencrisis in de Verenigde Staten en de zware weerslag
daarvan op de theorie en de praktijk van het christelijk leven nopen mij ertoe u deze
brief te schrijven. Ik doe dat met een groot besef van verantwoordelijkheid, na overleg
met uw provinciale oversten en met een aantal experts op het gebied van
rassenvraagstukken. Het probleem is urgent en gecompliceerd. Wat ik zou willen
zeggen is niet gemakkelijk op schrift te stellen, maar ik weet dat u mijn woorden
zult lezen in de geest waarin ze geschreven zijn.
De rassencrisis is, voor alles, direct een toetssteen voor de eerlijkheid waarmee
wij zeggen een christelijke opvatting over de mens te hebben. Van het antwoord dat
wij en gelijkgezinde mensen op deze uitdaging geven, zal het afhangen in welke
mate de oplossing van de crisis een christelijk karakter zal dragen. En dit zal op zijn
beurt bepalen of de crisis zal uitlopen op een groot menselijk succes of op een grote
menselijke mislukking.
Voor het eerst in hun tragische geschiedenis van constitutionele slavernij, bij de
wet geregelde segregatie en op het ogenblik sociale discriminatie geeft de grote massa
van de Amerikaanse negers, met groeiend zelfrespect en zelfvertrouwen, overtuigende
tekenen van hun vaste wil om hun rechtmatige plaats als mensen en als volwaardige
burgers te verkrijgen. Als dit doel bereikt wordt, zal het niet alleen de negers, maar
al degenen die met hen strijden voor het totstandkomen van menselijke gelijkheid
blijvend tot eer strekken. Wordt daarentegen deze inspanning door de weerstand van
een vijandige blanke bevolking en de extreme reactie van meer militante negers
tenietgedaan, dan zal er niet alleen een historische kans verloren zijn gegaan maar
wordt een blijvende breuk in de structuur van de Amerikaanse samenleving een
verschrikkelijke mogelijkheid.
Nu wij in zulk een crisis verkeren, moeten de krachten van alle oprechte mensen
gebundeld worden om de garantie te hebben dat de rijke mogelijkheden van de
beweging voor mensenrechten niet vergooid worden in een vernielend conflict. Wat
is, op dit ogenblik van wanhopige menselijke nood, de rol van de Sociëteit als zij
trouw wil blijven aan haar dienst aan de Kerk en de geest van het Concilie? Is het
niet, haar leden te inspireren om in samenwerking met alle mensen van goede wil
ervoor te zorgen dat alle sectoren van de Amerikaanse samenleving, institutioneel
en praktisch, een ambiance scheppen waarin de waardigheid en rechten van alle
mensen erkend, gerespecteerd en beschermd worden?
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Ras en armoede
Rassenverhoudingen en armoede zijn niet noodzakelijkerwijze en overal twee aspecten
van hetzelfde probleem. Maar in feite kan het probleem van de rassendiscriminatie
in de Verenigde Staten moeilijk losgemaakt worden van het probleem van de armoede.
De aangrijpende beschrijving welke mijn voorganger, John Janssens, eens gegeven
heeft van de armoede, in zijn Instructie over het sociaal aspostolaat (1949), wordt
immers op een schrijnende wijze bewaarheid speciaal onder de honderdduizenden
van hen die omwille van hun ras uitgebuit worden. In die Instructie vroeg Pater
Janssens ons, jezuïeten, te willen begrijpen ‘wat het betekent, je hele leven in
armoedige omstandigheden door te brengen; tot de laagste klasse van de mensen te
worden gerekend, miskend en misprezen door andere mensen; onbekwaam te zijn
in het publiek te verschijnen, omdat je geen behoorlijke kleren hebt of niet de nodige
sociale omgangsvormen hebt geleerd; een middel te zijn waardoor anderen zich
verrijken; van de ene dag in de andere te leven op niets anders dan het meest
elementaire voedsel en nooit zeker te zijn van de dag van morgen; verplicht te zijn
ofwel beneden ofwel boven je krachten te werken, blootgesteld aan alle gevaren voor
gezondheid, eer en zuiverheid van ziel; dagen en maandenlang werkeloos te zijn,
gekweld door ledigheid en nood; niet in staat te zijn je kinderen een bebehoorlijke
opvoeding te geven, integendeel, gedwongen ze prijs te geven aan de gevaren die
nu eenmaal eigen zijn aan de straat, aan ziekte en lijden; te treuren over velen die bij
gebrek aan zorg door de dood zijn weggerukt in de bloei van hun jeugd; nooit enige
behoorlijke lichamelijke of geestelijke ontspanning te genieten; en tegelijk om je
heen dezelfde mensen voor wie je moet werken, te zien overvloeien van rijkdom,
profiteren van een overbodige luxe, zich wijden aan studie en kunst, overladen met
eer, gezag en lofprijzingen’.
De armen vragen terecht een billijk deel in de weldaden van de wetenschappelijke
en technologische vooruitgang. Zij zijn ernstig op zoek naar leiders die hen in staat
kunnen stellen hun rechtmatig deel in de aardse welvaart te verzekeren, leiders die
hen kunnen bevrijden uit de ellende van de nooit aflatende armoede, die hen vrij
kunnen maken om te leven in de volheid van de menselijke waardigheid. Als zij, in
deze revolutie van rijzende verwachtingen, de sympathie en de hulp die zij nodig
hebben niet in de vrije wereld vinden, komen zij misschien in de verleiding zich tot
andere leiders en systemen te wenden die vijandig staan tegenover de christelijke
waarheid en de democratische idealen.

Een Amerikaans probleem
De opstanden en het bloedvergieten waarmee de rassenstrijd op het ogenblik gepaard
gaat, geven ons een grimmige waarschuwing van het gevaar dat in het land op de
loer ligt als er niet, snel en oprecht, efficiënte maatregelen worden genomen om het
rassenonrecht en de nijpende armoede uit te roeien.
De voornaamste groepen waarop de druk van discriminatie en armoede het zwaarst
weegt, zijn de Negers, overal in het land; de Mexico-Amerikanen in het Zuidwesten;
de Portoricanen, die vooral in New York en Chicago samen-
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gepakt zijn; de Amerikaanse Indianen, voor het grootste deel in de reservaten in het
Westen; de seizoenarbeiders, die naargelang het seizoen van de ene streek naar de
andere trekken. Omdat de negerminderheid het grootste en meest tragische slachtoffer
is en in het centrum staat van de binnenlandse bezorgdheid, wil ik hier speciaal de
nadruk leggen op de verhoudingen tussen negers en blanken, me wel bewust van het
feit dat veel van wat ik zeg toepasselijk is op andere groepen die lijden onder
discriminatie en armoede.
De Verenigde Staten nemen in de vrije wereld een leidende positie in. Juist daarom
draagt het Amerikaanse volk een zware verantwoordelijkheid om een oplossing te
geven aan de problemen van discriminatie en armoede die zich in het eigen land
stellen, opdat zijn inspanningen om bij te dragen tot de oplossing van deze problemen
elders in de wereld niet gewantrouwd worden.

Amerikaanse idealen
De Amerikanen zijn terecht trots op de politieke en morele filosofie, neergelegd in
de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776: ‘We hold these thruths to be self-evident,
that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain
unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness’.
De Declaratie refereerde uitdrukkelijk naar God, de Schepper, de Opperste Rechter
van de wereld, en stelde de jonge natie uitdrukkelijk onder de hoede van de Goddelijke
Voorzienigheid. We hebben reden om ons te verheugen over deze plechtige en
weloverwogen affirmatie van het politiek-religieuze geloof van het Amerikaanse
volk. Maar dit politiek-religieuze geloof was niet genoeg. Deze idealen gingen niet
vanzelf in vervulling. Racisme verspreidde zich over de hele natie, zowel in het
Noorden als in het Zuiden.
In Gods Voorzienigheid begint nu echter een nieuwe periode in de
rassenverhoudingen te dagen. Het Hoge Gerechtshof van de Verenigde Staten heeft
in zijn terecht befaamde uitspraak betreffende de School Segregation Cases (17
november 1954) en in daarna volgende uitspraken in dezelfde lijn duidelijk en
consequent gesteld, dat gedwongen rassensegregatie niet te verzoenen is met ‘gelijke
rechtsbescherming’ en dat iedere wet, ieder officieel beleid of iedere officiële daad
van rassendiscriminatie in strijd is met de grondwet. Door zo te beslissen heeft het
Hoge Gerechtshof blijk gegeven van nederigheid, moed en volharding in het rusteloze
nastreven van de Amerikaanse idealen.
In navolging van het Hoge Gerechtshof heeft het Congres onlangs, binnen zijn
federale rechtsbevoegdheid, een reeks wetten uitgevaardigd om de burgerrechten te
beschermen tegen rassendiscriminatie en gelijke economische kansen te bevorderen
voor mensen van alle rassen. En verschillende Staten hebben, binnen hun eigen
wetgevende bevoegdheid, antidiscriminatie-verordeningen uitgevaardigd op het
gebied van onderwijs, publieke diensten, werk- en woongelegenheid. Dit zijn allemaal
hoopvolle en bemoedigende vorderingen in de lange en pijnlijke strijd voor
rechtvaardigheid en liefde tussen de rassen.
Als ik daareven gezinspeeld heb op de moeizame vooruitgang van de rassen-
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verhoudingen van de Onafhankelijkheidsverklaring tot op onze dagen, dan heb ik
dat gedaan om een wezenlijke les van de geschiedenis naar voren te brengen. Een
principe is op zichzelf nog geen garantie voor de uitvoering ervan. En dat geldt niet
alleen voor politieke principes, maar ook voor religieuze en morele. Want het racisme,
in al zijn afzichtelijke uitingen, of het voortkomt uit dwang van ongrondwettelijke
verordeningen of uit een onchristelijke levenshouding, of het zich manifesteert in
het publieke of in het particuliere leven, is objectief een moreel en religieus kwaad.
Als zodanig kan het nooit adequaat opgelost worden door burgerlijke wetten of door
het burgerlijke gerecht. Het moet ook opgelost worden in de gewetens van de mensen.
De Amerikaanse jezuïeten kunnen niet, mogen niet afzijdig blijven.

Religieuze idealen
De idealen van de Onafhankelijkheidsverklaring, van menselijke vrijheid en gelijkheid
voor God, zijn vervat in de theologie van de Universele Kerk. De waardigheid van
de menselijke persoon, de eenheid van het menselijk ras en de gelijkheid van alle
mensen vormen het wezen van de christelijke Boodschap, die onze
gemeenschappelijke oorsprong, ons gemeenschappelijke doel, onze
gemeenschappelijke verlossing en bestemming verkondigt. Deze fundamentele
waarheden van ons geloof eisen en inspireren bovennatuurlijke liefde voor ieder
mens als zoon van de Vader en broeder in Christus en bijgevolg onze bovennatuurlijke
ijver voor rechtvaardigheid en liefde tussen de rassen. Als wij dus een onderscheid
maken tussen blank en zwart en op grond daarvan handelen alsof wij de zwarte
minder rechtvaardigheid en liefde schuldig zijn dan de blanke, dan doen wij de
christelijke mensopvatting geweld aan.
Het is beslist niet nodig dat ik, schrijvend aan mijn medejezuïeten, lang stil blijf
staan bij de leer van de Kerk betreffende recht en liefde tussen de rassen. U kent die
leer. Op 29 oktober verklaarde de Paus: ‘Het Concilie heeft het racisme in zijn
verschillende vormen herhaaldelijk en duidelijk veroordeeld als een misdaad tegen
de menselijke waardigheid, in tegenspraak met de geest van Christus en in strijd met
Gods bedoeling’. Hij verwees in het bijzonder naar de volgende passage in de
Verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke
godsdiensten: ‘Wij kunnen God, de Vader van allen, niet echt aanroepen, wanneer
wij weigeren ons broederlijk te gedragen jegens bepaalde mensen, naar Gods beeld
geschapen. De verhouding van de mens tot God de Vader en de verhouding van de
mens tot de mensen, zijn broeders, zijn onderling zozeer verbonden, dat de Schrift
zegt: “Wie niet liefheeft, kent God niet” (1 Jo. 4: 8). Daarmee vervalt de grondslag
voor elke theorie of praktijk die tussen mens en mens, tussen volk en volk verschil
maakt in menselijke waardigheid en de daaruit voortvloeiende rechten. Derhalve
verwerpt de Kerk als strijdig met de geest van Christus elke discriminatie of kwelling
mensen aangedaan vanwege ras of kleur, stand of godsdienst’.
Betreffende de rassenverhoudingen in de Verenigde Staten legden de Amerikaanse
bisschoppen, in hun verklaring over Discrimination and Christian
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Conscience (1958), er de nadruk op dat ‘de kern van het rassenprobleem een moreel
en religieus probleem’ is. En aan het eind van die verklaring zeiden de bisschoppen:
‘Om die reden hopen en bidden wij met aandrang dat verantwoordelijke en nuchter
denkende Amerikanen van alle religieuze richtingen, overal in het land, de leiding
overnemen van de agitatoren en racisten. Het is van levensbelang dat wij nù handelen
en op een beslissende wijze. Ieder moet handelen, rustig, moedig en in gebed, voor
het te laat is. Voor het welzijn van het land doen wij een beroep op allen om alle
bitterheid en haat uit hun hart te bannen. De taak waarvoor wij staan, is werkelijk
moeilijk. Maar als wij ons laten leiden door de christelijke liefde komen wij deze
moeilijkheden te boven. Om het duidelijk te zeggen: deze problemen zijn vitaal en
urgent. God geve dit volk de genade om de uitdaging te aanvaarden waarmee het
geconfronteerd wordt. Omwille van generaties van komende Amerikanen en van de
hele mensheid mogen wij niet falen’.
De waarheden van ons geloof, de leer van het Concilie, de verklaringen van de
Amerikaanse bisschoppen zijn duidelijk en dwingend. Vandaar direct de hachelijke
vraag: heeft de weerzin waarvan de Amerikaanse burgers in de geschiedenis blijk
hebben gegeven om de Onafhankelijkheidsverklaring in praktijk te brengen, droevig
genoeg, een parallel gevonden in een overeenkomstige weerzin van ons, jezuïeten,
om de christelijke leer tenvolle in praktijk te brengen?
Het is verootmoedigend, eraan te herinneren dat voor de Burgeroorlog sommige
Amerikaanse jezuïetenhuizen negerslaven bezaten. Het is vernederend, eraan te
herinneren dat tot voor kort sommige jezuïeteninstellingen geen bevoegde negers
toelieten, zelfs in streken waar geen burgerlijke beperkingen bestonden tegen
geïntegreerde scholen, zelfs indien die negers katholiek waren. Het is gênant, te
moeten opmerken dat tot de dag van vandaag sommige van onze instellingen nog
niet veel verder schijnen te gaan dan een symbolische integratie van de negers. Het
is heilzaam over deze feiten na te denken.
Natuurlijk is het waar dat in de geschiedenis van de Amerikaanse assistentie
jezuïeten zich onderscheiden hebben in trouw en efficiënt werk onder vele
minderheidsgroepen. Wij staan in de Verenigde Staten allang en uitstekend bekend
voor ons werk onder de Indianen, onder de Ierse, Italiaanse, Duitse, Slavische
immigranten van de 19e en het begin van de 20e eeuw. En op het ogenblik gaan
jezuïeten voorop in het apostolaat onder de Portoricanen in New York en onder de
Mexico-Amerikanen in El Paso.
Maar dat belet niet dat onze staat van dienst ten opzichte van de Amerikaanse
negers ver beneden de maat is gebleven. In de recente tijd zijn er wel grote pioniers
geweest zoals de paters John LaFarge en John Markoe en anderen die hen nagevolgd
hebben. Ondanks onbegrip en zelfs tegenwerking, soms in de Sociëteit zelf, hebben
deze Amerikaanse jezuïeten heldhaftige dingen tot stand gebracht in hun werk onder
de negers. Maar ongelukkig genoeg was ons apostolaat onder de negers hoofdzakelijk
afhankelijk van individuele initiatieven en is het veel te weinig gebaseerd geweest
op een inspanning van de Sociëteit als corps. In de tijd van de massa-immigratie uit
Europa naar de Verenigde Staten hebben onze mensen voortreffelijke diensten
bewezen aan de uitgebuite armen
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met wie zij verbonden waren door banden van volk en godsdienst. Maar in de jaren
daarna, toen de groepen immigranten economisch, cultureel, politiek en sociaal
vooruitkwamen, vertoonde de Sociëteit de neiging zich steeds meer te identificeren
met het ‘middle class’-, blanke gedeelte van de bevolking.

Waarom zo weinig engagement?
Het zou heilzaam zijn als ieder van ons, individueel én als lid van zijn communauteit,
zijn geweten wilde onderzoeken en zich afvragen waarom zo weinig van onze
inspanningen in het verleden gewijd is aan het werk voor en onder de negers. Laat
mij toe, u enkele mogelijke antwoorden te suggereren: een gebrek aan een volledig
besef van de praktische consequenties van de christelijke mensopvatting; een
klakkeloos aanvaarden van sommige stereotiepe opvattingen en vooroordelen
betreffende de negers, die men opgedaan heeft in zijn jeugd en die de vorming in de
Sociëteit niet heeft weten uit te roeien; het feit dat al te veel jezuïeten absoluut geen
contact hebben met de concrete levensomstandigheden van de armen en dus van de
meeste negers; het feit dat wij ons onbewust conformeren aan de discriminerende
gedachten en gedragspatronen van de blanke omgeving waarin wij leven; een
onuitgesproken vrees voor de represailles waardoor diegenen soms getroffen worden
die actief in het neger-apostolaat staan; de verkeerde opvatting dat, aangezien andere
priesters en religieuzen werken voor de negers, wij ons ontslagen mogen achten van
de verplichting om een belangrijke inspanning te leveren in de strijd voor recht en
liefde tussen de rassen; niet voldoende begrip voor het feit dat de Sociëteit, die zich
aan de dienst van alle mensen wijdt, zich heel in het bijzonder aan de dienst van
Christus' armen moet wijden. Andere overwegingen zullen u ongetwijfeld zelf wel
te binnen schieten als u deze vragen zelf onderzoekt en uw eigen ervaring raadpleegt.
Op het ogenblik echter - en ik ben daar blij mee - is er onder ons een snel
toenemende apostolische bezorgdheid voor de negers te merken. De gelegenheden
die vooral de jongere mensen op het ogenblik krijgen om zich persoonlijk en direct
in het werk onder de negers te engageren, zijn hoopgevende tekenen, dat de
Amerikaanse jezuïeten zich meer bewust worden van hun christelijke plicht. De vele
publieke lezingen over het rassenprobleem, gehouden door jezuïeten, de talrijke
artikelen over deze kwestie in jezuïetenpublikaties, de toenemende nadruk welke in
de gewone en de zomeractiviteiten van onze high schools, colleges en universiteiten
gelegd wordt op het rassenprobleem, zijn al even zovele tekenen van dit groeiend
bewustzijn.
Maar zelfs als wij erkennen wat er in het verleden en vandaag door ons al gedaan
is, toch blijft het waar dat de Sociëteit haar menselijk potentieel en haar krachten
niet ingezet heeft in een mate die beantwoordt aan de behoefte welke de negers
hebben om ook van onze diensten gebruik te maken. Wat wij op sociaal gebied
gepresteerd hebben in onze vormingshuizen, parochies, retraitehuizen, colleges en
universiteiten blijft aanzienlijk beneden de maat; in één woord: wij zijn er in het
verleden niet in geslaagd, de christelijke waarheid
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van interraciale rechtvaardigheid en liefde adequaat te verwerkelijken, te preken, te
leren en in praktijk te brengen, overeenkomstig onze jezuïetenroeping.

De geest van armoede
We moeten naar de toekomst kijken. In de eerste plaats moet ons apostolaat stevig
gebaseerd zijn op ons persoonlijk en gezamenlijk getuigenis van christelijke armoede.
De noden van de wereld en de levensvoorwaarden van de armen in de wereld vormen
een opdracht en een stimulans om onze eigen levensstandaard te herijken. De
ignatiaanse liefde voor de armoede moet ons inspireren om zo te handelen, ‘dat ons
hele apostolaat doordrongen is van de geest van armoede’ (XXXIe Generale
Congregatie, 18-4).
Wordt het geen tijd dat wij, alvorens ons tot anderen te wenden om hulp, ons
opnieuw bezinnen op wegen en middelen om onze persoonlijke en gezamenlijke
uitgaven te reduceren en op die manier onszelf ten dienste te stellen van en te
identificeren met Christus' armen? Ik ben er zeker van dat uw traditionele goedheid
en edelmoedigheid in dit opzicht niet tekort zullen schieten. Het zal een bewijs zijn
van de oprechtheid van onze liefde voor de arme Christus. ‘Wat baat het, broeders,
of iemand beweert, het geloof te bezitten, zo hij de werken niet heeft? Kan het geloof
hem soms redden? Wanneer een broeder of zuster naakt zou zijn en van het dagelijks
voedsel beroofd, en iemand van u zou hun zeggen: gaat heen in vrede, verwarmt en
verzadigt u, maar gij schenkt hen niet wat ze voor hun lichaam behoeven, wat zal
het baten? Zo gaat het ook met het geloof: zonder de werken is het dood’ (Jak. 2:
14-17).

Algemene richtlijnen
Opdat mijn brief niet louter een opsomming zou zijn van algemene principes en
afbrekende kritiek, acht ik het raadzaam de volgende richtlijnen te schetsen als een
aanwijzing van de richting welke de jezuïeten in mentaliteit en praktijk moeten nemen
om de twee samenhangende kwalen van rassenonrechtvaardigheid en armoede in de
Verenigde Staten aan te pakken.
1. In samenhang met het Sociologisch Onderzoek dat op het ogenblik aan de gang
is, zullen de provinciale oversten met hun raadgevers en de plaatselijke oversten
met hun communiteiten hun arbeidsterreinen, menselijk potentieel en andere
krachten opnieuw aan een ernstig onderzoek onderwerpen om te zien hoe dat
potentieel het meest efficiënt georiënteerd kan worden op de zware problemen
van ras en armoede. Krachtig en moedig zal het dan ingezet moeten worden
voor de dienst van Christus' armen.
2. Alle jongere jezuïeten moeten vanaf het noviciaat grondig opgeleid worden in
de grondbeginselen van sociale rechtvaardigheid en liefde. Dienovereenkomstig
moeten priesters, scholastieken en broeders, al naargelang hun academische
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in confrontatie met de praktische problemen van de binnenstad en de rassen-
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3.

4.

5.

6.

7.

discriminatie. De oversten zullen voor ogen houden dat het nodig is echte experts
in rassenvraagstukken te vormen.
Het feit dat er in de Verenigde Staten bijzonder weinig negerjezuïeten zijn, is
zorgwekkend. Negerroepingen moeten niet alleen bewust bevorderd worden,
maar zo nodig, moeten er aan negers speciale gelegenheden gegeven worden
om zich voor te bereiden op een intrede in de Sociëteit.
In de catechese moeten wij rechtvaardigheid en liefde tussen de rassen
onderwijzen als een integrerend en vitaal bestanddeel van ons katholiek geloof
en engagement. In al onze werken moeten praktijken die op rassendiscriminatie
of segregatie lijken, om welke subtiele of zogenaamd pragmatische redenen ze
ook toegepast worden, worden uitgeroeid.
In onze high schools, colleges en universiteiten moeten wij ons meer inspannen
om te zorgen dat negers die de nodige diploma's hebben, ingeschreven kunnen
worden, en negers die niet in die gelukkige omstandigheden zijn moeten wij
met speciale programma's helpen om aan de toelatingsnormen te voldoen. Wij
moeten onze invloed aanwenden om conferenties, seminaries, workshops,
lezingen enzovoort zelf te leiden of te steunen betreffende problemen als vrijheid
van woning zoeken, gelijke kansen voor tewerkstelling, promotie op grond van
capaciteit, gezondheidsdiensten, sanitaire situatie, gezondmaken van de stad.
Wij moeten erop aandringen dat er in de colleges en universiteiten instituten
komen die zich bezighouden met menselijke verhoudingen en urbanisatie en
die door research en actieprogramma's nauw betrokken kunnen worden bij de
vernieuwing van de stedelijke agglomeraties waarin ze gelokaliseerd zijn. Zoals
reeds op vele plaatsen gebeurt, moeten speciale programma's worden opgesteld
die studenten in staat stellen persoonlijk contact te krijgen met en een
persoonlijke dienst te verlenen aan de bevolking van de binnenstad, en deze
programma's moeten opgenomen worden in de erkende zomeracitviteiten van
de universiteiten. Bovendien moet ernstig overwogen worden of jezuïeten geen
leeropdracht kunnen aannemen in de faculteiten van negercolleges en high
schools in de binnenstad. Tenslotte moeten wij onze invloed aanwenden om
bevoegde negers te recruteren voor diensten in de faculteiten en de leiding van
jezuïeteninstellingen.
In onze parochies moeten wij er, samen met onze parochianen, ernstig naar
streven dat de negers van harte welkom zijn en hen helpen om ten volle deel te
nemen aan het parochieleven. De christelijke leer van sociale rechtvaardigheid
en liefde, met concrete toepassingen op het rassenprobleem, moet een frequent
onderwerp zijn voor onze preken.
In onze retraitehuizen moeten de Geestelijke Oefeningen zo gegeven worden,
dat ze zowel de sociale als de individuele moraal bevorderen en op die manier
een christendom inprenten dat het hele leven doordringt. Deze benadering is
van groot belang, omdat vele, zoal niet de meeste van onze retraitanten in een
positie verkeren die hen in staat stelt om in de vrije beroepen, in zaken, in
vakbonden, in de politiek en in de publieke opinie de ontwikkeling van sociale
rechtvaardigheid en liefde te versnellen of te vertragen. Het is nauwelijks nodig
te herhalen dat in geen enkel retraitehuis, om welke reden ook,
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rassensegregatie getolereerd kan worden bij het aannemen van retraitanten.
8. In onze Mariacongregaties moeten wij ons speciaal inspannen om de leden met
een apostolische ijver te bezielen om de onchristelijke barrières van
rassenvooroordeel en discriminatie af te breken en speciale actieprogramma's
ondernemen om hun engagement te verdiepen en de werkdadigheid van hun
apostolaat te verhogen.
9. In het tekenen van contracten voor de aankoop van goederen en diensten moeten
wij er bijzonder voor waken dat wij uitsluitend die firma's en ondernemingen
begunstigen die de regels van billijke tewerkstelling hebben aanvaard en concreet
in toepassing brengen.
10. Wij moeten zien hoe wij mee kunnen doen aan de vele pogingen die ondernomen
worden door oprechte, wijze en moedige mensen, katholieken en
niet-katholieken, gelovigen en ongelovigen, die een wezenlijke bijdrage leveren
aan de zaak van de rechtvaardigheid en liefde tussen de rassen. Daarom, als de
omstandigheden het zo uitwijzen, moeten wij ons ten dienste stellen van
organisaties zoals de diocesane commissies voor menselijke verhoudingen, de
diocesane interraciale raden en de verschillende interdenominale en
niet-religieuze groeperingen die met toewijding en efficiency werken voor dit
gemeenschappelijke doel.

Praktische programma's
Naast deze meer algemene richtlijnen en ten einde hun doeltreffendheid te verhogen,
wil ik ook nog een concrete werkwijze aanduiden.
In de nabije toekomst zullen de provinciale oversten in iedere provincie raadgevers
aanstellen wier taak het zal zijn, na gesprekken in de provincie en in de verschillende
communiteiten, concrete aanbevelingen te doen over de manier waarop iedere
provincie of streek het best kan beantwoorden aan de boven gegeven algemene
richtlijnen. Die aanbevelingen moeten aan de provinciaals overgelegd worden voor
hun vergadering in de lente van 1968.
Onder deze aanbevelingen suggereer ik in de eerste plaats een rapport over de
mogelijkheid om, met kerkelijke goedkeuring, een aparte jezuïetenresidentie op te
richten in een arme negerwijk in één of meer grote steden, in iedere
Sociëteitsprovincie. Diegenen die in zo'n huis gaan leven, zullen voorbereid worden
om een leven van armoede te leiden, aangepast aan het leven van de buurt, om zo
de nederige en arme Christus tegenwoordig te stellen onder hen die zij dienen en
onder wie zij leven.
In de tweede plaats zal er een voorstel moeten zijn betreffende de mogelijkheid
om in iedere provincie een full-time directeur voor interraciaal apostolaat aan te
stellen.
Zij die bestemd worden voor het interraciaal apostolaat moeten daarop voorbereid
worden door intensieve opleidingscursussen in de specifieke problemen van de
binnenstad. Op die manier zullen zij intellectueel en psychologisch bekwaam zijn
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Ik hoop dat zulke binnenstadresidenties effectief in werking zijn voor het einde van
1968.

Conclusie
Laat mij, tot besluit, u verzekeren dat ik heel goed begrijp hoe moeilijk de taak is
die ons wacht. Ik weet dat sommigen hun houding in de rassenkwestie zullen moeten
herzien om ze in overeenstemming te brengen met de leer van de Kerk. Ik realiseer
me verder heel goed dat het apostolaat waarvan ik hier de grote lijnen heb geschetst,
in sommige kringen buiten de Sociëteit misschien een reactie van afkeuring en
tegenstand zal verwekken. Ik ben er me van bewust dat de financiële hulp voor de
werken waar we nu mee bezig zijn, af kan nemen. Ik weet dat de trouwe vervulling
van deze nieuwe taak ernstige toewijding en volhardende ijver zal vergen. Hoge
bovennatuurlijke moed zal nodig zijn voor de offers die wij zullen moeten brengen
als wij ons mensenpotentieel en onze krachten willen reorganiseren om de schrijnende
nood tegemoet te treden van onze broeders in Christus die omwille van hun ras in
minderwaardige omstandigheden leven en in een onmenselijke armoede. Maar in de
ijverig en volhardend gedragen last van dit apostolaat zal ook de grote troost liggen,
dat wij een nieuw tijdperk verhaasten, waarin alle mensen de gefundeerde hoop
zullen hebben dat zij in de volheid van de hun door God gegeven waardigheid kunnen
leven. Aanvaarden wij deze uitdaging, dan geven wij een levend en zichtbaar
getuigenis van de kracht, de integriteit, de geloofwaardigheid en de relevantie van
de christelijke Boodschap, in een wereld die steeds sceptischer wordt ten aanzien
van de oprechtheid van de christenen, zoal niet van het christendom zelf.
Tenslotte, wij, jezuïeten, moeten ervan overtuigd zijn dat ons werk in het
interraciaal apostolaat slechts effectief zal zijn in de mate dat het doordrongen is van
de geest van Hem die gezegd heeft: ‘Hieraan zullen de mensen zien dat gij mijn
leerlingen zijt, dat gij liefde hebt, de een voor de ander’.
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Habitat 67 I
Een huis als een stad
Geert Bekaert
Het is een voorrecht van wereldtentoonstellingen, dat ze nieuwe ideeën een kans
kunnen geven. Die kans wordt dan wel niet altijd ten volle benut, maar een enkele
keer lukt het wel eens, zoals op de expo te Montreal met Habitat 67. Voor de expo
64 te Lausanne had Max Frisch het idee al voorgedragen, de hele tentoonstelling op
te vatten als een demonstratie van nieuwe woonvormen, van een ‘derde woonvorm’,
over de traditionele tegenstelling van stads- en landwonen heen. Hij wilde een ‘stad’
maken waarin het hedendaagse woon-ideaal een passende gestalte zou krijgen. Een
diepere verantwoording voor een wereldtentoonstelling is moeilijk denkbaar. Zij
biedt een unieke kans om een van de dringendste problemen van de twintigste eeuw
op een reële wijze aan de orde te stellen en experimenten voor te stellen voor
mogelijke oplossingen. Max Frisch' suggestie werd in Lausanne niet opgenomen.
Moshe Safdie had meer succes toen hij het op een beperktere en minder radicale
wijze hernam voor de expo te Montreal. Hij liet de expo voor wat ze was en stelde
alleen voor, er als een van de vele objecten ook een woonwijk in te integreren. Daar
zagen de organisatoren wel iets in1. Ze beschouwden de expo immers als een stuk
urbanisatie, als een gelegenheid om de stad zelf meer bewoonbaar te maken. Safdie's
voorstel om te laten zien hoe met een hoge bevolkingsdensiteit, in een druk,
beweeglijk stadscentrum een humane woonvorm mogelijk is, paste helemaal in hun
opzet.
Safdie wist heel precies wat hij wilde en hij kon zijn project heel concreet
toelichten. De voorbereidende studie had hij immers al achter de rug. Hij had ze
samengevat voor zijn eindexamen in 1960 aan de McGill-universiteit van Montreal;
in de jaren daarna had hij ze tijdens verschillende studieverblijven in het buitenland,
o.a. bij Louis Khan in Philadelphia, verder uitgewerkt en bouwrijp gemaakt. Voor
Safdie is architectuur en stedebouw immers iets heel realistisch, iets dat moet
gerealiseerd worden, en gerealiseerd tot het uiterste toe, tot het effectieve bewonen.
Zijn ideeën zijn niet nieuw, noch oorspronkelijk. Het nieuwe ervan bestaat hierin,
dat een architectonisch idee voor hem pas reëel is, wanneer het in het concrete leven
functioneert. De eerste grote ver-

1

Zie Montreal-expo 67, betekenis van een anachronisme, in Streven, augustus-september
1967, pp. 1090-1098, en Wonen als ideaal en als levensvraag, in Streven, mei 1967, pp.
783-793.
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dienste van Habitat 67 is dan ook, dat het gerealiseerd is, dat het het steriele isolement
rond de avant-garde-architectuur doorbreekt, dat het laat zien dat de ideeën waarmee
sommige architecten en stedebouwers rondlopen, hoe utopisch ze ook mogen lijken,
meer op de realiteit van vandaag afgestemd zijn dan de algemeen gangbare,
traditionele denkwijzen.
Die realiteit is de elementaire behoefte, ook voor de mens van vandaag, om zich
op aarde te vestigen in een herkenbaar milieu. Opdat een milieu herkenbaar zou zijn,
moet het in de eerste plaats feilloos functioneren. Maar het kan van de andere kant
slechts volmaakt functioneren als het, behalve expressie van de afzonderlijke functies,
ook uitdrukking is van de drager van die functies, de mens. Een adekwaat woonmilieu
komt niet tot stand door alleen maar de verkeersfuncties zo perfect en zo veilig
mogelijk uit te bouwen. En ook niet alleen maar met perfecte woningen alleen, al
staan die dan nog temidden van enorme parken.
Een herkenbaar milieu ontstaat pas als al de functies samen resulteren in een
samenvattend en inspirerend beeld, een beeld dus dat meer is dan de bundeling van
de functies. Nu kan iedereen natuurlijk beweren dat onze huidige steden met hun
eindeloze voorsteden en tuinwijken zulk een herkenbaar, zij het dan negatief beeld
zijn, dat de non-identiteit van de naamloze mens van vandaag op treffende wijze
uitdrukt. Deze visie lijkt me echter al te pessimistisch. Ze wordt, geloof ik, ook door
de bewoners van de steden zelf voortdurend in alle mogelijke reacties van opstand,
ongenoegen, heimwee tegengesproken. Het is hier niet de plaats om te analyseren
hoe ze dan toch tot stand gekomen zijn. Het volstaat te constateren, dat deze steden
door de manier zelf waarop ze bewoond worden door de bewoners gedesavoueerd
worden en gedesavoueerd blijven worden. Dat is geen kwestie van tijdelijke
aanpassingsmoeilijkheden aan een nieuw milieu. Er ontstaat eenvoudig geen milieu
meer, ja, de architectuur van de nieuwe steden belet dat er een milieu ontstaat. De
architectuur stimuleert niet alleen niet, ze werkt tegen.
Nu is het Safdie juist om dat milieu te doen. Hij aanvaardt de expressie van de
verstikte stadscentra en de monotone suburbs niet als een waarachtige weergave van
de realiteit. Hij gelooft in de mogelijkheid van een derde weg, van een post-urbane
stad, van een post-urbane mens. Op die mens is Habitat 67 berekend. Het wil een
goed functionerend en herkenbaar milieu zijn voor de persoonlijke mens van vandaag
en morgen.
De architectonische consequenties hiervan zijn veelvuldig:
1. Doordat de mens vrij is geworden om zichzelf te zijn in een dynamische
ontwikkeling, is ook de architectuur bevrijd van elke persoonlijke binding. Haar
vorm kan niet langer expressie zijn van een omschreven mensbeeld, niet eens
van het mensbeeld van een bepaald individu op een bepaald ogenblik. Ze kan
slechts expressie zijn van de persoonlijke bewoner van vandaag door zo zuiver
mogelijk te zijn, door het individu zo weinig mogelijk vast te leggen, door in
haar noodzakelijke bepaaldheid mogelijkheden open te stellen.
2. Wezenlijk voor de herkenbaarheid van dit milieu is niet dat het het ene
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individu naast het andere tot uitdrukking brengt, maar dat het ervaarbaar maakt
dat het om een gemeenschap van personen gaat, dat, zoals Safdie in het
hiernavolgend interview zegt, de ‘gemeenschapsidentiteit’ én de ‘persoonlijke
identiteit’ erin beleefbaar is.
3. De relaties tussen groep en individu die in het milieu tot uitdrukking en
herkenbaarheid komen, moeten open relaties zijn. Ze mogen de plaats van het
individu in de groep, en dus ook de samenstelling van de groep niet vastleggen.
De architectuur moet de volledige vrijheid van het individu mogelijk maken en
dat binnen de samenhang van de open gemeenschap.
4. Architectuur kan dus niet meer beoefend worden als de realisatie van een
afzonderlijk gebouw. Alles wat ze aanpakt is een fragment van een groter geheel,
een geheel dat zelf geen grenzen meer heeft. In elk fragment moet het geheel,
de samenhang herkenbaar zijn. Niet een of ander programma primeert, niet een
of andere sfeer, maar de samenhang van alles met alles. De inhoud van die
samenhang wordt door de bewonende mens en niet door de architect bepaald.
De architectuur kan er alleen voor instaan dat het fragmentarische en altijd
voorlopige geheel waaraan ze bezig is, zo gestructureerd wordt, dat op elke plek
zo goed als alles mogelijk blijft.
5. Deze bevrijding of als men wil overwinning van de architectuur is slechts
mogelijk in en door een adekwate verwetenschappelijking en vertechnisering
ervan. De algemene filosofische uitgangspunten moeten in een wetenschappelijke
discipline tot concrete beleefbaarheid opgevoerd worden en door een aangepaste
techniek in werkelijkheid omgezet.

Omdat Habitat van deze principiële opvatting uitgaat, kan het de architectuur in haar
functie van primaire levensnoodzaak, waarvan de hedendaagse mens gefrustreerd
is, herstellen. Het geeft de architectuur aan de mens terug. Het openbaart de ware
betekenis van de moderne architectuurrevolutie. Habitat staat daarbij natuurlijk niet
alleen. Het doet niets méér dan een algemeen bewustzijn in de architectuur - en in
alle andere menswetenschappen - concretiseren, zodat de barrière tussen utopie en
realiteit doorbroken wordt. De realiteit van de stad van morgen is door Habitat 67
ineens veel dichterbij gekomen.
Habitat is slechts een fragment van een fragment en moet als zodanig bekeken
worden. Het gehele project omvatte duizend woningen, plus de nodige sociale
voorzieningen: slechts honderdachtenvijftig woningen werden gebouwd. De
maateenheid van Habitat is niet de volledige woning, maar de wooncel. Deze bestaat
uit een betonkist, die gemiddeld tachtig ton weegt, en aan de buitenkant twaalf bij
zes meter meet. Op het dak na wordt deze kist uit één stuk gegoten in een metalen
gietvorm, die voldoende aanpassingsmogelijkheden bezit voor deur- en
vensteropeningen. Theoretisch wordt zulk een cel helemaal in de fabriek afgewerkt
voor ze met een speciale kraan op haar plaats in het complex wordt aangebracht. De
stapelmethode is niet eenvoudig. Sommige cellen schijnen in de lucht te zweven.
Dit is slechts mogelijk doordat de cellen in elkaar verankerd worden en op die manier
als tegengewicht voor elkaar
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fungeren. Het dak van de ene cel doet in de meeste gevallen dienst als terras voor de
cel erboven, zodat men de opbouw met een trap kan vergelijken.
Een woning bestaat uit een, twee of drie cellen, op één of twee verdiepingen. Een
woning van drie cellen heeft ongeveer tweehonderd vierkante meter ruimte, het terras
niet meegerekend. De woningen kijken uit op pleinen, pleintjes of straten, voor het
grootste deel ook uit geprefabriceerde elementen samengesteld. Alleen de
fundamenten, de liftkokers en enkele supplementaire pijlers zijn ter plaatse gegoten.
Het complex is zo opgebouwd, dat er drie groepen van woningen in te onderscheiden
zijn, ieder met een dubbele verticale circulatie van liften en trappen. De verschillende
niveaus zijn daarenboven via vele secundaire trappen met elkaar verbonden. Onder
het complex is een overdekte parkeerplaats met berghokjes. Het verkeer dringt,
zonder de voetganger te storen, tot binnen in de woonwijk. Er is een ‘binnen’ aan
deze woonwijk. Zij ligt niet uitgestrooid over zoveel objecten. Zij vormt een eenheid.
Zij maakt een gemeenschap herkenbaar, hoe open, vrij en hedendaags die ook is.
Want dit ‘binnen’ is evenzeer een ‘buiten’, betrokken op de rest van de stad, in directe
communicatie met de haven en de Sint-Laurensrivier.
De aanwezigheid van haven en rivier geeft Habitat zijn eigen specifieke landschap.
En het doét het ook in dit harde en grootse landschap. Het merkwaardige van de
publieke zone binnen het wooncomplex is juist dat ze de polyvalentie van een
stadsplein, een stadsstraat bezit. Je kunt het beleven als vreemdeling, zonder je een
indringer te voelen. Overal kun je rondwandelen, tot vlak bij de deuren van de huizen,
op het einde van een steegje; je kunt genieten van de zon op het terras, kijken naar
de activiteit van de haven of op de rivier, het spel van kinderen volgen, of gewoon
op verkenning gaan naar de samenstelling en de verscheidenheid van het complex
met zijn groot marktplein boven de parkeerruimte op de eerste verdieping (waar je
zó winkels en warenhuizen, een marktkramer of een bloemenvrouw zou verwachten),
met zijn vele kleine pleintjes tot op de tiende verdieping (waar men een even veilig
gevoel heeft als op de eerste), met zijn straten, zijn trappen, zijn loopbruggen, zijn
open doorkijken en besloten hoeken. Maar dit alles wordt anders ervaren, eens dat
je in het complex een centrum gevonden, een woning hebt betrokken. Elke woning
heeft haar eigen plaats, die van buitenaf niet opvallend en zelfs nauwelijks herkenbaar
is, maar die door het bewonen zelf heel reëel wordt. Vanuit de woning ontstaan
immers verschillende relaties tot andere woningen en tot het geheel van de woningen,
relaties die de bewoner van deze wijk zelf creëert, die in de architectuur niet
voorgegeven zijn. Die relaties zijn niet enkelvoudig. Iedere bewoner heeft niet alleen
de gelegenheid om zich een eigen wegenpatroon naar zijn woning te scheppen. Hij
kan dat patroon al naargelang de omstandigheden of het humeur variëren.
Het interieur van de woning is comfortabel, verzorgd, maar ook niet meer dan dat.
Het boeiende van het complex, de veelvuldige relaties zijn hier niet meer terug te
vinden. Je kunt hier beslist goed wonen, maar de luxe van de woning ligt niet in het
interieur, maar in haar situatie in het geheel, in haar verband met het buiten en het
binnen van het complex.
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Daar, binnen in het interieur, wordt eigenlijk de twijfel aan Habitat geboren. Scherper
dan elders in het complex ga je de anachronistische beperking van het zware
prefabricatiesysteem met volledige cellen aan den lijve ervaren. En vanuit die ervaring
ga je aan het hele systeem twijfelen en proberen je kritiek te formuleren. Wel blijft
daarbij vooropstaan: de kritiek doet niets af van de belangrijkheid van het experiment
en van de concrete bewoonbaarheid. Met een paradox zou ik kunnen zeggen dat
Moshe Safdie er ondanks zijn systeem in geslaagd is zijn idee duidelijk en concreet
te maken. En voor dit artikel had ik dezelfde titel kunnen gebruiken als die welke ik
hier onlangs boven een stuk over de expo te Montreal heb gezet: betekenis van een
anachronisme.
De kritiek mag, geloof ik, niet teveel de nadruk leggen op het economisch failliet.
Het gaat hier immers om een experimenteel prototype, waarvoor de directe uitgaven
niet revelant zijn voor de uiteindelijke produktiekosten. Maar in de hoge kostprijs
van het prototype zit een andere, belangrijke aanwijzing: dat het aangewende systeem
niet adekwaat is. Een eerste bezwaar geldt de maximum-maat van de binnenruimte
van de woning, die nooit groter kan zijn dan één cel. Die beperking is vooral te wijten
aan het feit dat de cellen zelf als dragende elementen fungeren, zonder behulp van
een aparte, onafhankelijke structuur. Daarenboven bestaan de cellen zelf niet uit een
structuur met invulvlakken, maar zijn ze opgevat als één dragend element.
Deze initiële keuze brengt mee dat ook het stapelsysteem heel ingewikkeld wordt.
Safdie en zijn groep zijn in een fantastische krachtproef geslaagd. Maar het is teveel
een krachtproef om van algemene toepassing te kunnen worden. De ervaring bij de
opbouw heeft dit overigens bevestigd. De produktie van de betonkisten bracht geen
moeilijkheden mee, maar het bleek onmogelijk de volledige afwerking in de fabriek
te verzekeren (en dus van de voordelen van de prefabricatie te genieten), omdat de
manipulatie van de elementen te onhandig en de bevestiging ervan te ingewikkeld
was. De plaatsing en de afwerking van de cellen kon de produktie van de ruwe cel
niet volgen. Het zal wel mogelijk zijn, met de opgedane ervaring een deel van deze
moeilijkheden uit de weg te ruimen. Maar het feit van de ingewikkeldheid van de
manipulatie en de beperkte aanpassingsmogelijkheden blijft bestaan.
Een ander bezwaar dat daar onmiddellijk mee samenhangt, lijkt me de te grote
versnippering van het volume, waarop ook Safdie in het interview even alludeert,
en de onmogelijkheid die daardoor ontstaat om een perfecte privacy van de woningen,
vooral van de terrassen te verzekeren. Een laatste bezwaar is de nadrukkelijkheid
van de vorm die met de grillige stapeling van de betonboxen samenhangt. Men kan
er tenslotte nog aan toevoegen dat het systeem op zichzelf structureel zo ingewikkeld
is, dat het niet meer mogelijk is voldoende rekening te houden met de klimatologische
omstandigheden (tenzij Safdie eraan gedacht zou hebben over zijn complex een
geodetische koepel te bouwen). Zoals men merkt, vloeien al deze bezwaren voort
uit de eerste keuze van het vaste, dragende eenheidselement in beton, dat de verdere
ontplooiïng van het systeem van in het begin vastzet.
Safdie zelf zweert niet bij dit systeem. In het volledige project vormde deze
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groep van honderdachtenvijftig woningen een afzonderlijk deel. De andere woningen
waren opgevat als losse elementen in een dragende structuur. En in een nieuw project
tracht Safdie de hindernis van het zware beton uit te schakelen door lichtere materialen
aan te wenden. Fundamenteel houdt hij echter vast aan de vorm van zware
prefabricatie van volledig gevormde eenheidselementen. Maar Habitat heeft deze
vorm van prefabricatie misschien juist voorgoed in discrediet gebracht. Het ziet
ernaar uit dat Safdie in zijn progressief denken over architectuur toch nog ergens
voor een grens van architectuur-als-vorm is blijven staan, zonder in die vorm de
technische implicaties te betrekken. Techniek kan niet van de vorm losgemaakt
worden. Architectuur is geen vorm die men met technische middelen realiseert. Wie
dit houdt, neemt een anachronistisch standpunt in. Maar zoals de expo reveleert ook
Habitat in zijn anachronisme de enige juiste uitweg voor architectuur en stedebouw
om te komen tot de realisatie van een nieuwe stedelijke woonstructuur, waarin de
mens van de twintigste eeuw zich uit kan leven.
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Habitat 67 II
Gesprek met Moshe Safdie
Ludo Bekkers
Hoe hebt u het Habitat-project in het kader van de Expo 67 te Montreal
kunnen realiseren?
Toen de eerste plannen voor de Expo gemaakt werden, heb ik de organisatoren
gesuggereerd dat ze ook enkele belangrijke woningen tentoon moesten stellen. Het
oorspronkelijke project voorzag duizend woningen, die onderdak zouden verschaffen
aan verschillende mensen die bij de Expo betrokken waren en daarna een eigen
gemeenschap konden vormen. De organisatoren zagen er wel iets in en ik werkte het
project uit dat ik reeds als basissysteem had ontworpen voor mijn examen aan de
Mac Gill universiteit hier in Montreal. De federale regering, de provinciale overheid
en het stadsbestuur van Montreal, die samen de Expo organiseerden, brachten tenslotte
de nodige fondsen bijeen om het project ook te bouwen.

Waren zij direct in uw plannen geïnteresseerd?
Ja, ik geloof dat zij direct aanvoelden dat het hier om een belangrijke zaak ging: het
hele probleem van de moderne stad en het environment, en dat de Expo de gedroomde
plaats was om te laten zien hoe hieraan misschien een oplossing gegeven kon worden.
Ik geloof dat de regering er zich ook rekenschap van gaf dat er een grote behoefte is
aan research op dit gebied en dat de bouwnijverheid daar weinig aan doet. Dit laatste
is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de bouwnijverheid anders werkt dan andere
industrieën. In de bouw werken mensen samen - architecten, aannemers, fabrikanten
- wier belangen en interessesferen uit elkaar liggen. Daarom vond men het goed,
iemand eens een kans te geven voor serieus research-werk. En dat was, geloof ik, de
reden waarom zij het steunden. Het was niet zo eenvoudig, ook al niet omdat het niet
om zo'n kleine onderneming ging.

Welke ideeën wilt u in uw project verdedigen?
Twee grote principes liggen eraan ten grondslag. Ten eerste dit. Zowel in Europa als
in Amerika kunnen we niet anders meer dan woongelegenheden bouwen voor een
groot aantal mensen samen. We kunnen niet verder gaan met eensgezinswoningen
te bouwen op de begane grond; er is gewoon geen plaats
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meer voor in de stad. Vandaar de vraag: voldoen de appartementsgebouwen zoals
we die nu neerzetten wel voor de gezinnen, vooral voor de gezinnen met kinderen?
Jawel, de mensen leven erin, maar ze hebben ook geen andere keuze. Mijn eerste
idee was daarom: is het niet mogelijk, zelfs in een constructie met meerdere etages,
huizen te maken die alle voordelen hebben van de particuliere woning: een tuin,
privacy, straten in openlucht en dezelfde relaties van het ene huis met het andere
zoals overal elders.
Het tweede principe was van technische aard: we gingen uit van het idee dat bij
prefabricatie, maar dan volledige prefabricatie, waarbij ook al het loodgieterswerk,
de verwarmingsinstallatie, de badkamers en de keukens gemaakt worden in een
fabriek bij de bouwplaats, op de grond, en niet meer zoals nu op de verschillende
etages, de constructieprijs tenslotte kon gedrukt worden en de kwaliteit verhoogd.
Daarop berust dus het hele systeem: een vooraf bestudeerde eenheid wordt in de
fabriek op de grond, in beton voorgegoten en helemaal klaar gemaakt, mét keuken,
badkamer, kasten en al; wanneer ze kant en klaar is, wordt ze op haar plaats gebracht.
Neem je zo één, twee of drie van die dozen en breng je ze op diverse manieren samen,
dan krijg je al direct tot vijftien verschillende woningtypes.

Komt hierdoor het individuele karakter van de woning toch niet teveel in
het gedrang?
Dat is een delicaat punt. Sommige mensen willen dat ook hun huis al een demonstratie
van hun individualiteit zou zijn. Daarbij houden zij, geloof ik, geen rekening met de
identiteit van de gemeenschap. En ik ben ervan overtuigd dat deze even belangrijk
is als de persoonlijke identiteit. En dat is nu juist het idee van Habitat: dat de
gemeenschap een identiteit bezit, net zoals het individu dat zijn eigen huis en zijn
privacy heeft. En je moet de vrijheid hebben om te kiezen tussen de twee, tussen de
momenten van privacy en die welke je in de gemeenschap door wil brengen. De
huidige stad geeft die vrijheid niet. Je hebt je eigen huis maar je hebt geen gelegenheid
om mensen te ontmoeten die geen enkele urbane activiteit hebben. Habitat probeert
de mensen deze keuze te geven. Je vindt er een stedelijk ontmoetingscentrum waar
je contact vindt met mensen als je dat wenst; en je hebt er de privacy van je huis,
indien je dat wenst. De keuze is hier reëel gemaakt, geloof ik. De meeste mensen die
Habitat gezien hebben, reageren er in ieder geval heel positief op.

Schept uw project nieuwe vormen van sociaal verkeer?
In een zekere zin geloof ik dat het om een heel oud sociaal verkeer gaat. Ik geloof
dat het altijd zo is, dat gemeenschapsgevoel en privacy sterk samenhangen. Sommige
dorpen in Europa, de dorpen op de Griekse eilanden en de Indiaanse pueblos zijn
goede voorbeelden om te laten zien hoe het individu fierheid kan putten uit de
gemeenschap waartoe het behoort. In onze cultuur, vooral in de Verenigde Staten,
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probeert alleen maar te laten zien, dat ook in het stadsleven een gemeenschap mogelijk
is waarmee het individu zich kan identificeren, zonder er zijn eigen privacy, zijn
eigen individualiteit in het eigen huis door te verliezen.

In oude dorpen is de oriëntatie echter vrij eenvoudig: huizen, groepen van
huizen vind je er vanzelf terug. In Habitat, met zijn verschillende niveaus,
is dat niet zo simpel.
Dat geloof ik niet, zo voel ik het tenminste zelf niet aan. Er zijn namelijk talloze
variaties in de ruimtelijke organisatie. Je hebt de zuidelijke groep woningen en de
noordelijke, je hebt grotere ruimten en kleinere. En vooral, eens dat er echt mensen
in gaan wonen en ieder zijn eigen stempel gaat drukken op zijn huis, zal ieder huis
heel gauw vanzelf een heel sterke identiteit krijgen, en dan worden oriëntering en
lokalisering even gemakkelijk als in een dorp of een kleine plaats. De eerste indruk
kan inderdaad zijn: ‘hoe vind ik hier ooit mijn weg in terug?’ Maar als je er een beetje
mee vertrouwd raakt, wordt alles herkenbaar. Natuurlijk zal het nooit hetzelfde zijn
als woonde je helemaal apart, in een eigen huis met bomen omheen. Habitat zoekt
een evenwicht tussen hoge bevolkingsdensiteit en gemeenschap én volledige
individualiteit. Ik bedoel, je leeft hier niet alléén, net zomin als in een stad.

Moeten de mensen dan niet opgevoed worden om in zo'n gemeenschap te
leren leven?
Nee, ik geloof niet dat een architect de mensen werkelijk kan zeggen hoe ze moeten
leven. Hij moet dat leven gadeslaan en proberen er vorm aan te geven. Het is zijn
taak niet, dat leven te veranderen. De mensen reageren uit zichzelf, dat blijkt heel
duidelijk in de steden van Amerika. Ze zijn niet tevreden met de manier waarop ze
moeten leven. Ze hebben nood aan een grotere densiteit, aan meer gemeenschapsleven,
meer groepsidentiteit. Ze willen niet hun leven lang doorgaan met op en neer te rijden
tussen hun woning en het winkelcentrum, de school, enz. De reden waarom zij zo
gunstig reageren op een project als Habitat, is juist dat het beantwoordt aan een
behoefte die allang aanwezig is.

De privacy is toch niet helemaal gewaarborgd, dunkt me. Je kunt bijvoorbeeld
van het ene terras op het andere kijken.
Bij het ontwerpen hebben we geprobeerd dat te voorkomen. Daarom hebben we
bijvoorbeeld op ieder terras een brede balustrade aangebracht. Bovendien mag u niet
uit het oog verliezen dat de beplanting nog niet voltooid is; als ze wat groter zijn,
zullen bloemen en boompjes de terrassen nog beter afschermen. Tussen de terrassen
is er overal een afstand van 200 voet; dat is, geloof ik, genoeg. Je hebt op die manier
in ieder geval niet minder privacy dan in de stad, waar je, zonder reserve, rustig in
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het tuintje van je buurman kunt kijken. De sfeer in Habitat is zeker niet minder privé
dan, laten we zeggen, in een Grieks dorp op een heuvel waar de mensen toch ook
merken en voelen dat er anderen in de buurt zijn. Ik weet wel, het project is niet
perfect; je leeft hier niet zoals
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in een eigen besloten landhuis. Het is een privacy van een andere orde. De
mogelijkheid van privacy is er en ze wordt sterk bevorderd door de perfecte
geluidsisolatie: je hoort helemaal niets van je buren. En dat is toch altijd een heel
kritisch punt. En verder, binnen in huis heb je een maximum aan privacy.

Er is tot nog toe slechts een gedeelte van het project gerealiseerd. Hoe zal
het er uitzien als het voltooid is?
Om te beginnen zal het vijfmaal groter zijn dan nu. En vervolgens, onder de huizen,
onder de wooneenheden moet er in principe een volledige publieke zone komen met
winkels, school, kantoren, hotels en culturele voorzieningen, plus natuurlijk
parkeermogelijkheden. Het principe is, dat de woningen en de handelsactiviteiten
bij elkaar liggen, geïntegreerd in één eenheid.

Habitat is nog maar pas in gebruik. Kunt u er al conclusies uit trekken?
Er zijn al verschillende conclusies mogelijk op verschillende niveaus. Op technisch
gebied hebben we veel geleerd. Het was werkelijk een research-werk. Zowel de
ingenieurs als de architecten, de aannemers en de fabrikanten, iedereen heeft vanuit
zijn eigen standpunt een nieuwe kijk gekregen op het probleem van de
massaproduktie: hoe er verbeteringen aangebracht kunnen worden in het
produktieproces, hoe in de toekomst de kosten gedrukt kunnen worden en andere
dingen meer. Het klaarmaken van de geprefabriceerde cellen, met keuken, badkamer
en al, moet nog efficiënter gepland kunnen worden en vlotter verlopen. Het moet zo
simpel worden als het mengen van kleuren. We hebben hier nog niet alles bereikt
wat mogelijk is, maar we hebben de problemen leren kennen. Op de duur moet deze
techniek commercieel geëxploiteerd kunnen worden. Wat de ruimtelijke inplanting
en organisatie betreft, is mijn persoonlijke indruk in ieder geval dat de
schaalverdelingen tamelijk goed zijn. Mensen die foto's zien van het ensemble,
hebben op het eerste gezicht vaak de indruk: nee, daar wil ik niet in wonen, daar leef
je als in een mierenhoop. Maar wanneer ze het daarna echt zien en erdoor wandelen,
krijgen ze een juist gevoel van de verhoudingen. Ze stellen vast dat het geheel niet
overbevolkt is, dat de densiteit niet te hoog is. Nee, de schaalverhoudingen vallen
mee. Graag zou ik de verschillende woningen misschien, als dat mogelijk is, nog
wat meer differentiëren.

Denkt u genoeg variaties te kunnen vinden om niet in een stereotiepe vorm
te vervallen?
Ik geloof van wel. Het eerste wat we voorop moeten stellen is dat je geen stad kunt
ontwerpen met straten en afzonderlijke gebouwen. Dat is een renaissance-idee waar
we van af moeten. Een stad is een veel te ingewikkeld organisme geworden om het
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te kunnen stellen met afzonderlijke gebouwen naast elkaar. Het is een levend,
voortdurend evoluerend organisme. Daarom moet ook het bouwsysteem van een stad
levend gehouden worden. Daarvan uitgaand kunnen we dat systeem aanpassen, zodat
vanzelf verschillende patronen ontstaan. Er is
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trouwens niet slechts één systeem, er zijn er vele, ontworpen door verschillende
mensen. Breng je die verschillende systemen samen, dan wordt het spel met de ruimte
eindeloos. Met het Habitat-principe kun je twee verdiepingen bouwen maar ook vijf
of twintig. Je kunt de woningen op elkaar stapelen of ze op rijen zetten. Ook met
inachtneming van het principe van de massaproduktie is er een oneindig aantal
variaties mogelijk.

Als u de kans kreeg om dit bouwtype elders te realiseren, zou u dan op
dezelfde manier te werk gaan?
Sommige dingen veranderen helemaal niet. Het principe van de massaproduktie
bijvoorbeeld blijft overal hetzelfde. Andere dingen daarentegen zullen in een ander
land, in een andere stad misschien anders aangepakt moeten worden. Architectuur
is streekgebonden. Er is om te beginnen al het klimaat. Een huis in de Sahara zal al
evenveel verschillen van een huis in Canada als een taxus van een ahorn. In Canada
zul je de huizen driedimensionaal groeperen op zo'n manier dat ze een maximum
aan zonlicht opvangen. Alles zal naar het zuiden afhellen en je zult de eenheden zo
opeenstapelen dat ze zichzelf a.h.w. beschermen tegen de gure winterwind. In de
Sahara zou je net andersom te werk moeten gaan. Daar zul je de eenheden zo moeten
schikken, dat ze elkaar schaduw bezorgen en ze zo oriënteren dat ze zoveel mogelijk
wind vangen die als een verkoelingsfactor kan optreden. Ook technisch zijn er factoren
waarmee je rekening moet houden. Als je een nieuw bouwsysteem toepast in India,
zul je andere materialen aanwenden dan hier. En ook de cultuurpatronen verschillen
van land tot land. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat het basisprincipe
onveranderd blijft, maar dat sommige dingen die samenhangen met de cultuur, de
manier van leven en het klimaat veranderen van streek tot streek.

Er is heel wat kritiek op de hoge kostprijs van het project.
Het is inderdaad heel duur uitgevallen en dit om verschillende redenen. Om te
beginnen hebben we hier te doen met een prototype. We hebben 160 woningen
gebouwd, in één jaar tijd, van de eerste eenheid tot de laatste. Dat betekent dat we
vaak vierentwintig uur per dag hebben door moeten werken, dus heel veel extra-uren.
Bovendien hadden we de bouwkosten van de speciale kraan, de gietvorm, de
transportwagen en verder alles wat we nodig hadden voor het systeem. En dat moest
allemaal afgeschreven worden op 160 woningen. Om rendabel te werken moet dus
de kwantiteit opgevoerd worden, tot tenminste 5.000 inwoners, en dan in een redelijk
tijdschema, en men moet gebruik kunnen maken van de ervaring waarvoor wij nu
het leergeld moesten betalen. Op papier kun je niet alles voorzien. We hebben
bijvoorbeeld de daken afzonderlijk gegoten: we goten de cel en daarna het dak.
Daardoor kregen we problemen met de regen, die het interieur ging aantasten. We
dachten dat we met een eenvoudig probleem te doen hadden maar het werd al gauw
ontzettend ingewikkeld. Als ik opnieuw zou beginnen, zou ik het dak samen met de
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cel gieten, de vloer daarentegen afzonderlijk, zodat de loodgieters nog altijd alles
tevoren
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klaar kunnen maken op de vloer. Het zijn al dergelijke avonturen die uiteindelijk
veel geld gaan kosten. Het is zoals met de eerste auto van een nieuwe reeks, die met
de hand gemaakt wordt; zo'n wagen kost 15.000 dollar; maar zet je hem daarna op
de assemblage-keten, dan gaan de kosten natuurlijk naar omlaag. Sommige
componenten van Habitat bewijzen al dat het hier net zo zal gaan. Onze eerste
badkamer, die we speciaal hiervoor ontworpen hebben in plastic, kostte 1500 dollar.
Nu ze, profiterend van onze ervaring, die badkamer in massa produceren, komt ze
al op de markt tegen 600 dollar. Hetzelfde geldt voor het hele gebouw. Maar als je
begint, heb je eerst een prototype nodig waarmee je op kleine schaal kunt
experimenteren en daarna moet je genoeg kwantiteit kunnen produceren. Het is veel
te ingewikkeld om het allemaal op papier uit te werken en te voorzien. En ook dit
nog: er moet iets veranderen in de manier waarop de architecten, de aannemers en
de fabrikanten samenwerken. De fabrikanten moeten vanaf het eerste ontwerp
betrokken worden in de groei van het gebouw zodat alle problemen besproken kunnen
worden vanaf het eerste stadium, en niet alleen wanneer alles al vastligt.
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Reflecties over de pil en de continuïteit van het menselijk lichaam
Kanttekeningen vanuit de biologie
A.J.H. Thiadens S.J.
De Katholieke Artsen Vereniging heeft op zaterdag 23 september j.l. in het
Sint-Lucas-Ziekenhuis te Amsterdam een studiebijeenkomst gewijd aan het
abortus-vraagstuk. De gynaecoloog, Prof. Dr. J. Mastboom, verklaarde dat door de
vooruitgang van de medische wetenschap de verantwoorde medische indicatie steeds
zeldzamer geworden is. Tijdens de jonge zwangerschap kan kanker aan de
baarmoederhals alsook borstkanker de zeldzame noodsituatie creëren, dat de abortus
provocatus de enige therapie is om het directe levensgevaar of de nabije
levensbedreiging van de zwangere vrouw weg te nemen. 91% van de Nederlandse
artsen en 78% van de katholieke artsen hier te lande meent dan ook dat in déze
bepaalde, zeldzaam voorkomende noodsituatie de medische indicatie een kunstmatige
beëindiging van de zwangerschap rechtvaardigt. De zenuwarts, Dr. J. Prick, wees
erop, dat incidenteel - maar reëel voorkomend - psycho-sociale redenen voorhanden
kunnen zijn om de gynaecoloog te verzoeken de jonge zwangerschap te beëindigen.
Beide sprekers zagen in de psychiatrische, sociale, eugenetische en kosmetische
indicatie geen reden voor een abortus provocatus. Unaniem was men van oordeel
dat de kunstmatige beëindiging van de zwangerschap op een tijdstip dat het jonge
menselijke organisme buiten de moederschoot nog niét kan bestaan, slechts in
bepaalde, zeldzaam voorkomende, noodsituaties gerechtvaardigd is. Daarmee werd
de abortus provocatus als therapeutisch middel tot geboorte-regeling, c.q.
geboorte-beperking, afgewezen.
Wanneer neemt echter de zwangerschap een aanvang? Voor het hele vraagstuk
van de abortus provocatus en de geboorte-regeling in het algemeen zou het van groot
belang kunnen zijn precies het moment van ‘ontstaan’ van de mens te kunnen
vastleggen. Is dit nu mogelijk? De ervaring leert, dat het ontwikkelingsproces naar
een volledig mens-zijn continu en geleidelijk verloopt. Want, wanneer is iemand
mens? Wanneer komt men tot de jaren van verstand, tot de volwassenheid, tot de
oude dag? Deze verschillen zijn nooit exact te lokaliseren of te dateren. Geldt dit
eveneens voor het beginmoment van menselijk leven?
Juist inzake deze kwestie treffen wij een grote verscheidenheid van opvattingen
aan. Sommigen zijn de mening toegedaan, dat vanaf het moment van de bevruchting
menselijk leven aanwezig is. Anderen zijn ervan overtuigd dat het moment van de
innesteling wezensnoodzakelijk is voor de ontwikkeling tot
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mens van de zich reeds delende, bevruchte eicel. Weer anderen menen - ofschoon
op verschillende gronden - dat er pas sprake kan zijn van menselijk leven op een
later moment tijdens de zwangerschap. Het is een grote verleiding voor de huidige
tijd om de hierboven vermelde verscheidenheid van meningen te reduceren tot de
vraag: ligt het moment van de menswording óf bij de bevruchting, óf bij de
innesteling, óf op een later tijdstip? Daarbij verwacht men dan een stellig antwoord
van een bioloog, vooral nu de biologie in staat blijkt met behulp van
hormoonpreparaten effectief in te grijpen in de allereerste fasen van het
menswordingsproces. En wel door de volgende drie soorten pillen:
- ‘month-after’ pil

: de ontwikkeling van de zich reeds
ingenestelde, bevruchte eicel wordt
afgebroken,

- ‘morning-after’ pil

: de innesteling van de bevruchte eicel is
onmogelijk gemaakt,

- ‘klassieke’ pil

: er treedt geen bevruchting op, omdat er
geen eicel disponibel is.

In welk stadium grijpen deze pillen in en waar ligt precies het moment van
menswording?
Een dergelijke vraagstelling nu is geheel in strijd met het vanuit de ervaring
verworven inzicht omtrent de geleidelijkheid van de menswording. Het moderne
denken verwerpt terecht iedere opvatting waarbij de mens als ding behandeld wordt
en uitputtend beschreven zou kunnen worden in quantificeerbare grootheden.
Maar is het dan nog wel mogelijk als bioloog aan bovengenoemde vraagstelling
naar het óf-óf-óf-moment van de menswording te ontkomen?
De suprematie van mathematica en fysica uit de vorige eeuw is nog zeer tastbaar
aanwezig in de huidige natuurwetenschap; de moderne mens verwacht in het
eindstadium van conventioneel christendom bijna alle heil van die natuurwetenschap;
het probleem van de abortus provocatus en de geboorteregeling is niet langer meer
een academisch vraagstuk; eenieder wordt er direct of indirect mee geconfronteerd;
de natuurwetenschapper zelf ervaart meestentijds nog de dualiteit van zijn
wetenschappelijke methoden en zijn eigen mens-ervaring, al of niet gesystematiseerd.
Toch lijkt de bioloog bij uitstek aangewezen om als gesprekspartner aan de dicussie
over het abortus-vraagstuk deel te nemen. Want de bioloog is uit de aard van zijn
vak gewend het menselijk leven ook in zijn eerste verschijningsvormen te bestuderen
en te analyseren. Bovendien is hij van huis uit gewoon om enerzijds in de
geleidelijkheid van groei en ontwikkeling der organismen steeds de discontinue
overgangen te accepteren en anderzijds om de absoluutheid en de helderheid ervan
te relativeren en zo de continuïteit van het levensproces te sauveren.
Ik hoop dat deze bijdrage in de discussie omtrent de abortus en in het bijzonder
omtrent het beginmoment van de menswording laat zien, hoe de biologie zelf de
vraagstelling naar het óf-óf-óf-moment van menswording verwerpt; en daar-
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bij tegelijkertijd toch voor de praktijk een aanwijzing biedt voor een authentiek
menselijk antwoord, in het bijzonder ten aanzien van het gebruik van bovengenoemde
pillen.

De bevruchting
De continuïteit van het leven is afhankelijk van de transmissie van levende substantie,
moleculair gestructureerd en opgenomen in de functionele eenheid die cel genoemd
wordt. Een duidelijke overgangsfase in de continuïteit is de bevruchting, waarbij een
definitief einde komt aan de haploïdie van zaadcel en eicel. Het is de samensmelting
van twee levende menselijke cellen. Het is daarom misschien beter in het vervolg
niet meer te spreken over de oorsprong van menselijk leven, maar over de continuïteit
van het menselijk leven.
Bevruchting als overgang van de haploïde naar de diploïde fase en de meïose als
reductiedeling, zijn complementaire verschijnselen. De gametenversmelting garandeert
de vereniging van genetisch materiaal van twee verschillende individuën. Eerst de
daarop volgende meïose bewerkt een hergroepering van dit genenmateriaal door een
herverdeling van het chromosomenmateriaal. Dank zij het obligate verschijnsel van
de paring van homologe chromosomen en de uitwisseling van chromosoomdelen in
de crossing over, cytologisch zichtbaar in de chiasmata en genetisch constateerbaar
als recombinaties, wordt een hergroepering op een veel intensievere schaal
gegarandeerd dan alleen door chromosoomverdeling mogelijk zou zijn. De
geslachtscellen dragen dan ook steeds een andere set van ‘genen’, juist omdat de
mens bovendien als hybride, heterozygoot is voor duizenden ‘genen’.
Hierdoor wordt bij de gametenversmelting een genotype geconstitueerd van
uitzonderlijke uniciteit. Zelfs broers en zussen hebben statistisch gezien een zeer
kleine waarschijnlijkheid hetzelfde genotype te bezitten. Het beslissende moment is
de bevruchting: hier wordt de genetische aanleg eens en voor al vastgelegd in de
versmelting van déze eicel met déze zaadcel.
‘A million million spermatozoa
All of them alive:
Out of their cataclysm but one poor Noah
Dare hope to survive.
And among that billion minus one
Might have chanced to be
Shakespeare, another Newton, a new Donne But the One was Me’.

Zo schreef de ‘Fifth Philosopher’ van Aldous Huxley in Leda.
Een nieuw en uniek genotype, moleculair gestructureerd in het DNA, is bij de
bevruchting ontstaan. Is het dan zo vreemd, dat sommigen menen, dat vanaf het
moment van de bevruchting menselijk leven aanwezig is? Een duidelijke
overgangsfase in de continuïteit van het leven. Onder de hormoonpreparaten
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die effectief ingrijpen in de allereerste fasen van het menswordingsproces, is het de
‘klassieke’ pil die juist door de bevruchting onmogelijk te maken, nú onze aandacht
vraagt.

‘Klassieke Pil’
Direct na iedere menstruatie begint de eerste wederopbouw van het
baarmoederslijmvlies onder invloed van de oestrogenen. In het bijzonder is hiervoor
verantwoordelijk het follikelhormoon: oestradiol. De tweede fase van de wederopbouw
geschiedt onder invloed van het progesteron. Na de verandering van de follikel in
een corpus luteum, d.i. direct na de ovulatie, is voor het eerst de werking van het
progesteron het duidelijkst waar te nemen: het uterusslijmvlies neemt nog meer in
dikte toe, krijgt het karakter van een klier, veel voedingsstoffen, o.a. glycogenen,
worden in de cellen opgeslagen. De uterus is voorbereid op de innesteling van een
eventueel bevruchte eicel. Beide hormonen hebben hieraan meegewerkt. Na elkaar
en in bepaalde hoeveelheden werden zij geproduceerd, onder invloed van de
gonadotrope hormonen van de voorkwab van de hypophyse.
Treedt er geen bevruchting op, dan produceert het corpus luteum geen progesteron
meer, en de menstruatie neemt een aanvang. Is er echter een bevruchting opgetreden,
dan neemt het corpus luteum, daartoe bevolen door de bevruchte ingenestelde eicel,
tijdelijk de produktie van progesteron en oestrogenen waar, totdat de moederkoek
zelf deze hormonen produceert. Dit is van wezensbelang, want zonder progesteron
zou abortus spontaan optreden.
Welnu, de werkingswijze van de ‘klassieke’ pil bestaat hierin, dat een vals
hormoonsignaal aan de ovaria gegeven wordt: ‘de vrouw is zwanger’. De pil immers
bestaat uit oestrogenen en een grote hoeveelheid progesteron. Zoals tijdens werkelijke
zwangerschap de oestrogenen en progesteron, door de moederkoek gevormd, ervoor
zorgen dat geen follikels meer rijpen, geen ovulatie optreedt en de menstruatie
achterwege blijft, zo heeft de pil kunstmatig deze ‘hormonale’ zwangerschap
opgeroepen. De ovaria gehoorzamen en er treedt geen ovulatie meer op. Waar geen
ovulatie optreedt, is er ook geen eicel die bevrucht kan worden. Zodra men met het
innemen van de exogene oestrogenen en progesteron ophoudt, treden ovulatie en
menstruatie weer op. Bij cyclische herhaling kan men dus de menstruele cyclus
imiteren, zonder dat echter een ovulatie plaats vindt.
Omdat men in het begin niet precies wist hoe sterk het kunstmatige hormoonsignaal
moest zijn om op hormonaal niveau ‘zwangerschap’ te simuleren, bevatten de eerste
‘anti-baby-pillen’ zeer hoge concentraties progesteron. Het was dus niet te
verwonderen, dat vele vrouwen klachten kregen, die sterk leken op de normale
klachten tijdens de eerste drie maanden van zwangerschap.
De ‘klassieke’ pil moet dus onafgebroken gedurende 23-26 dagen ingenomen
worden om te verhinderen dat er een ovulatie optreedt, en daarmee de mogelijkheid
tot bevruchting: het moment dat een nieuw en uniek genotype ontstaat. Men mag
zich echter de vraag stellen, of het genotype wel zo allesbepalend is.
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Zijn de genen wel determinanten? Is bij de bevruchting, die de ‘klassieke’ pil
voorkomt, wel de hele ontwikkeling tot mens vastgelegd en gedetermineerd?

Aanleg en omstandigheden
Een van de belangrijkste problemen in de moleculaire biologie is heden ten dage: de
overdracht van informatie en de regulatie ervan. En wel in deze zin: overdracht en
regulatie op moleculair niveau, zowel binnen als tussen cellen; met inbegrip dus van
de bevruchting. Strikt genomen richt zich de genetica op de overdracht van erfelijke
informatie van de ene generatie op de andere generatie bij die organismen die zich
sexueel voortplanten.
Juist in de humane genetica kan men geen gebruik maken van
kruisings-experimenten - zoals in de klassieke genetica met Drosophila melanogaster
etc. - Daarom wordt hier de celdifferentiatie en de genregulatie bestudeerd bij de
mens in vitro (cel-, weefsel- en orgaankweken).
Toch zal de geneticus de resultaten van onderzoek steeds relativeren, omdat juist
hij ervan doordrongen is dat aanleg en omstandigheden, ‘nature’ en ‘nurture’, elkaars
onmiskenbare complementen zijn bij de totstandkoming van een normaal of abnormaal
phenotype. De erfelijkheid is namelijk geen status, maar een proces. Genen zijn geen
determinanten, maar mogelijkheden of onmogelijkheden. Een gen vertegenwoordigt
in zijn werking een reactie-repertoire onder bepaalde condities en dat houdt in, dat
onder andere omstandigheden een ander resultaat ontstaat. Het is immers afgeleid
van het griekse woord dat ‘doen geboren worden’ betekent.
Op moleculair niveau zien wij heel duidelijk wat een gen is, als wij de overdracht
van erfelijke informatie binnen iedere cel bestuderen.
De primaire genprodukten bestaan uit de synthese van een specifieke
polypeptide-keten: er ontstaat geen eiwit als niet het gen ervoor aanwezig is. En in
omgekeerde richting geldt, dat het milieu de gelegenheid moet bieden aan het gen
om zich te manifesteren. Ontbreekt bijvoorbeeld één bepaald aminozuur in de cel,
dan zullen eiwitten die dit aminozuur bevatten niet gemaakt kunnen worden, ook al
is de matrijs ervoor aanwezig.
De DNA-moleculen alléén zijn niet allesbepalend. Bij de bevruchting wordt
inderdaad het genotype aangelegd, maar 'nature en ‘nurture’ zijn elkaars onmisbare
complementen, zo zelfs, dat een Julian Huxley in zijn eu-genetica in evolutionair
perspectief bekent, dat de evolutie van de mens méér is dan verbetering van het
genetisch erfgoed alleen. Zij krijgt haar richting en bepaaldheid, zoals hij noemt, van
de psycho-sociale omgeving of bestaanssituatie van de mens, waarin diens
overtuigingen, bedoelingen en idealen vervat liggen.
Een tweetal voorlopige conclusies dringt zich hier aan ons op:
1) de grote genetische individualiteit (op het moment van de bevruchting vastgelegd
in de moleculaire structuur van het DNA als opgave) vraagt om individuele
aangepaste omstandigheden, voeding, bescherming, liefde, onderwijs etc., in
overeenstemming met deze aanleg, om zo een optimale persoonsvorming te
garanderen;
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2) de erkenning, dat biologisch gezien het leven een kwestie is van moleculaire
structuur, dwingt ons de vraag te stellen naar het moment waarop genregulatie
en celdifferentiatie een aanvang nemen.
Is het vanuit deze gedachtengang dan zo vreemd, dat sommigen menen, dat pas enige
tijd na de bevruchting menselijk leven aanwezig is, namelijk bij de aanzet van de
differentiële activiteit van de genen? Als het samenspel van aanleg en omstandigheden
voert tot de irreversibele differentiatie tot mens? Is het dan zo vreemd, dat de
‘morning-after’-pil juist door hen gebruikt wordt die - weliswaar na de bevruchting
- er nog voor willen zorgen, dat de irreversibele differentiatie tot mens verhinderd
wordt?
Het is daarom nodig wat langer stil te staan bij de resultaten van de moleculaire
biologie ten aanzien van de celdifferentiatie en genregulatie. Dit met name om de
wisselwerking van aanleg en omstandigheden beter te begrijpen, alsook om een
duidelijker beeld te krijgen van het tijdstip waarop de ‘morning-after’-pil effectief
is.

Celdifferentiatie en genregulatie
Het probleem van de differentiatie betreft de vraag: hoe ontstaan in één organisme
uit cellen met gelijke aanleg cellen met ongelijke vorm en functie? Bij meercellige
organismen zien wij een veelheid aan celvormen, terwijl toch deze cellen allemaal
dezelfde genetische aanleg, want identieke DNA-moleculen, bezitten. Zij zijn immers
door mitose uit de éne bevruchte eicel ontstaan. De mitose, als normale celdeling,
staat er garant voor dat aantal en aard van alle DNA-moleculen in alle afstammelingen
van de bevruchte eicel gelijk zijn.
Welnu, hoe ontstaan dan de uiterlijke kenmerken en vormverschillen die wij op
macroniveau bij een volgroeid menselijk organisme waarnemen? Waar ligt het
verband tussen erfelijke aanleg en uiterlijke verschijningsvorm?
Er wordt aangenomen, dat de DNA-moleculen als dragers van de erfelijke aanleg
hun genetische informatie overdragen aan de (messenger)
boodschap-per-RNA-moleculen: transscriptie van de aanleg. Deze RNA-moleculen
migreren dan naar het cytoplasma van de cel; als de uiteinden van het molecuul zich
verbinden met vrije ribosomen, ontstaat hierdoor een poly-ribosomale structuur,
waarop het eiwit gesynthetiseerd wordt: translatie van de aanleg. Deze eiwitsynthese
is daarom zo belangrijk, omdat het juist de gevormde eiwitten zijn die de
verschijningsvorm van een cel bepalen. Is immers het gevormde eiwit een
structuurproteïne, dan bepaalt het mede de vorm van de cel. Bezit het eiwitmolecuul
enzymatische activiteit, dan ontstaan door zijn werking stoffen die mede het phenotype
bepalen. De chemische differentiatie is de eerste stap en valt in tijd vóór de
vormverschillen.
De chemische differentiatieprocessen vinden hun oorsprong in het genoom: het
totaal van erfelijke aanleg, van de cel. Uit een onderzoek van de ontwikkeling van
zeeëgel-eieren bleek geen morfogenese plaats te vinden, indien de eieren direct na
hun bevruchting behandeld werden met actinomycine-D: antibioticum dat de synthese
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aannemers in de cel (ribosomen) niet tot de uitvoering van het bouwwerk
(eiwitsynthese) kunnen overgaan. Het is bovendien zeer waarschijnlijk, dat de
activiteit van het genoom voor een belangrijk deel afhangt van factoren afkomstig
uit het cytoplasma. Tijdens het verloop van de ontwikkeling worden verschillende
delen van het genoom op verschillende tijdstippen actief. Bij een bepaalde behoefte
wordt een gen of groep van genen tot activiteit geïnduceerd. Het duidelijkst is dit
bewezen uit onderzoekingen van de zgn. ‘puffs’ in de reuzechromosomen van
Dipteren.
Uit het bovenstaande moge aannemelijk gemaakt zijn, dat de differentiatie verklaard
kan worden met differentiële eiwitsynthese. Toegepast op de vraag naar het verband
van erfelijke aanleg en uiterlijke verschijningsvorm, kunnen wij zeggen: indien in
een embryonale cel een bepaald DNA actief wordt, geeft dit via RNA aanleiding tot
het ontstaan van enzymen. In deze cel zal onder invloed van dit nieuwe enzyme uit
één van de molecuulsoorten van het reeds aanwezige materiaal een nieuwe stof
gesynthetiseerd worden. Met deze stof als uitgangspunt kan door consecutieve inductie
een geheel nieuw type cel ontstaan. In een andere cel, waar primair één ander nieuw
enzyme gevormd wordt, ontstaat door consecutieve inductie een nieuw, maar ander
type cel.
Tenslotte blijft nog het probleem op welk tijdstip in de ontwikkeling de differentiële
eiwitsynthese tot irreversibele structuren leidt. Wij weten dat ook bij de irreversibele
ontwikkelingsprocessen vrij lang een toestand gehandhaafd blijft waarbij alle kernen
nog de volledige ontwikkelingspotentie bezitten. De onderzoekingen van Spemann
en latere onderzoekingen van King hebben aangetoond dat, als de echte morfogenese
van het embryo begint, de daaraan deelnemende kernen niet meer totipotent zijn.
Bovendien weten wij dat de eerste irreversibele veranderingen optreden als
cel-specifieke eiwitsynthese op gang komt: de produktie van boodschapper-RNA
start in de cellen blijkbaar een ontwikkeling die niet meer geheel omkeerbaar is. De
celkernen kunnen ongeveer op dit stadium hun totipotentie verhezen, dat wil zeggen,
een aantal DNA-moleculen moet een vrijwel irreversibele repressie ondergaan. Waar
ligt dit moment nu embryologisch gezien?

Innesteling
Keren wij voor een ogenblik terug naar de bevruchte eicel in de eileider. Voor een
goed verstaan van deze problematiek is het van belang te wijzen op het moment van
discontinuïteit, te weten de innesteling. Wij wijzen hierop met enige nadruk omdat,
zoals gezegd, de ontwikkeling zelf van de bevruchte eicel geleidelijk verloopt via
duidelijke overgangsfasen. Tijdens de eerste week na de bevruchting zweeft het
embryoblaasje, waarbinnen de eerste delingen van de bevruchte eicel al hebben plaats
gehad, vrij in de vechtstroom van de eileider op weg naar de baarmoeder. Na ongeveer
120-140 uur neemt het ‘onafhankelijke leven’ van de kiem een einde. Dit is het
moment waarop het proces van de innesteling een aanvang neemt en de moederkoek
in aanzet gevormd gaat worden. De villi dringen rijk vertakt het moederlijk slijmvlies
binnen. Uitwisseling van zuurstof en koolzuur, voedingsstoffen en afvalstoffen neemt
zulk een
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aanvang dat verdere differentiatie en ontwikkeling gewaarborgd zijn. Vanaf dit
moment valt al waar te nemen, hoe verschillende segmenten van de volledige
genetische informatie uitgekozen worden om gecopieerd tot vertaling te komen:
zichtbaar te worden in specifieke eiwitten. De morfogenese begint: de gastrulatie
start, de kiembladen ontstaan. Tot dit moment werd gedurende de tocht naar de uterus
het volume van de kiemblaas niet vergroot.
Na ongeveer een week is het proces van de innesteling ten einde en gaat het embryo
over van de histiotrofe voedingswijze naar de haematotrofe. Wij achten daarom de
innesteling wezensnoodzakelijk voor de ontwikkeling en differentiatie tot mens van
de zich reeds gedeeld hebbende bevruchte eicel. Celspecifieke eiwitsynthese kan
beginnen omdat de energievoorziening gewaarborgd is.
Ook in vitro is de bevruchting mogelijk, maar hier raakt de kiem na ongeveer zes
dagen uitgeput. Differentiatie kan niet optreden met als gevolg dat - als een aangepast
medium voorhanden is - kunstmatig het ‘ongedifferentieerd stadium van onafhankelijk
leven’ gecontinueerd wordt. De genen als mogelijkheden kunnen niet geactiveerd
worden en er treedt geen differentiatie op.
De innesteling is dus een duidelijke overgangsfase in het continue proces van
menswording. Irreversibele differentiatieprocessen starten. Welnu, om dit te
verhinderen gebruiken sommigen de zgn. ‘morning-after’-pil.

‘Morning-after’-pil
De tot Amerikaan genaturaliseerde Chinees M.C. Chang had lange tijd met G. Pincus
samengewerkt bij de bereiding van de ‘klassieke’ pil; sinds 1950 onderzocht hij
echter voornamelijk de mogelijkheden van reïmplantatie van reeds bevruchte eicellen.
Hierbij bleek onder meer dat bevruchte eicellen alleen dan geschikt waren voor
reïmplantatie in een ‘gast-uterus’ om daar voldragen te worden indien zij minstens
enige tijd na de bevruchting in de eileider verbleven hadden. Om een zwangerschap
te verhinderen, zo redeneerde hij, was het misschien al voldoende om het tijdschema
van het eitransport in de war te sturen. Theoretisch kan natuurlijk hetzelfde effect
bereikt worden hetzij door het transport door de eileider sterk te versnellen, hetzij
door te zorgen dat bij normaal transport de baarmoeder nog niet voorbereid is op
ontvangst, zodat een innesteling daardoor onmogelijk wordt. In vele dierexperimenten
vonden Pincus en Chang al spoedig een groot aantal bruikbare hormoonpreparaten.
De meest belovende bleek het aethinyl-oestradiol te zijn. Het is een bekende variant
van het vrouwelijke oestradiol en daarom ook durfde in begin 1966 Dr. John Mc-Lean
Morris, hoogleraar in de gynaecologie aan de Yale universiteit, het voor de eerste
maal aan vrouwen voor te schrijven. Zijn eerste patiënten waren jonge meisjes uit
Chicago die juist gedurende hun vruchtbare periode op gewelddadige wijze verkracht
waren. De jongste van hen was een leerlinge van 13 jaar. Géén van hen werd zwanger.
Hierdoor aangemoedigd, begon hij een lange reeks onderzoekingen, waarvan het
resultaat werd meegedeeld in april 1967 op het achtste wereldcongres voor
‘Family-planning’ in Santiago. Geen enkele maal was bij een honderdtal patiënten
van 13-41 jaar zwangerschap opgetreden.
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Chemisch gezien bestaan deze pillen uit 0,5-2 mg aethinyl-oestradiol, of uit 24 tot
50 mg stilboestrol; overigens waren zij reeds lang in gebruik om bepaalde
hormoonstoringen op te heffen. Voor de vrouw betekent deze pil dat zij nu slechts
5 dagen een pil heeft in te nemen. Het evenwicht tussen oestradiol en progesteron
wordt verstoord juist op het moment dat het progesteron door het corpus luteum
wordt geproduceerd. Men moet dan ook precies gedurende de vijf dagen dat de
bevruchte eicel op weg is naar de baarmoeder deze pil slikken. Dit wil zeggen vanaf
het moment van optimale vruchtbaarheid, d.i. direct na de ovulatie.
Het progesteron nu heeft naast de hierboven al eerder vermelde werkingen tevens
als effect dat het de lichaamstemperatuur, de polsfrequentie en ademhaling verhoogt.
Als gevolg van de verhoogde progesteronuitscheiding na de follikelsprong stijgt de
lichaamstemperatuur enkele 1/10°C om dan weer kort vóór de menstruatie - in
overeenstemming met de verminderde progesteron-uitscheiding - te dalen en ten
tijde van de nieuwe ovulatie een dieptepunt te bereiken. Zo is de meting van de
morgentemperatuur een methode geworden om de optimale vruchtbaarheid vast te
stellen en noodzakelijk voor de gebruikster van de ‘morning-after’-pil.
Deze pil verhindert dus de duidelijke overgangsfase in het geleidelijke proces van
menswording, te weten de innesteling, het moment dus, waarop irreversibele
differentiatieprocessen starten.

Innesteling: startpunt van differentiatie?
Indien wij nauwkeurig de resultaten van de bevruchting in vitro van Shettles
bestuderen, zoals die fotografisch vastgelegd zijn in zijn boek Ovum Humanum, en
dit vergelijken met de gegevens van de menselijke embryologie, dan zien wij hoezeer
de opvatting, dat er vóór de innesteling g e e n enkele differentiatie aanwezig is, een
simplificatie inhoudt. Reeds ab origine is er natuurlijk een interactie van ‘nature’ en
‘nurture’.
De eerste oorzaak van de differentiatie kan echter in de meeste gevallen niet een
bestaand chemisch verschil zijn tussen cellen. Fysische factoren zijn de eerste stap
tot chemische differentiatie en gaan in tijd hieraan vooraf. Aan het delingsverschijnsel
zelf is een fysisch effect inherent. De oorspronkelijk homogene membraan van de
eicel is na de deling in iedere dochtercel in twee verschillende arealen verdeeld:
rechtstreeks contact met milieu, rechtstreeks contact met de andere dochtercel. Omdat
membraaneigenschappen mede de samenstelling en werking van het naastliggende
cytoplasma bepalen, blijven in chemisch opzicht de dochtercellen niet meer homogeen.
Deze differentiatie zien wij op microscopisch niveau door het ontstaan van microen macromeren (kleine en grotere cellen). Een tweede voorbeeld van een beginnende
differentiatie is het feit dat de kiemblaas door diffusie gevoed wordt op zijn weg naar
de baarmoeder: de embryotrofe voedingswijze. Deze voedingswijze verraadt duidelijk
een interactie tussen aanleg en milieu. Bovendien zien wij, dat de blastula
gepolariseerd het baarmoederslijmvlies binnendringt. Men zou de continuïteit van
het ontwikkelingsproces uit het oog verlie-
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zen, indien men het discontinue moment van de innesteling zodanig benadrukt, als
zou er vóór de innesteling geen differentiatie plaats vinden.
In de vorige paragraaf van dit artikel hebben wij als stelling geponeerd: ‘De
innesteling is wezensnoodzakelijk voor de ontwikkeling en verdere differentiatie tot
mens van de zich reeds gedeeld hebbende bevruchte eicel’. Zouden wij thans niet
moeten zeggen: ‘De innesteling is wezensnoodzakelijk tot behoud van reeds
aanwezige menselijke differentiatie?’ Met andere woorden, is de interactie van nature
en nurture beginnend tijdens het proces van de innesteling noodzakelijk o p d a t
überhaupt differentiatie tot mens optreedt, of is deze interactie enkel noodzakelijk
tot behoud van reeds aanwezige menselijke differentiatie?
Hoewel reeds vóór de innesteling differentiatie plaats vond, is deze differentiatie
reversibel: de cellen blijven totipotent, er vindt nog geen morfogenese plaats, de
celspecifieke enzyme-synthese is nog niet op gang gekomen, de enzymatische
reactiepatronen liggen nog niet vast. Pas wanneer de differentiële enzyme-synthese
- door fysische factoren op gang gebracht - leidt tot irreversibele structuren, is de
ontwikkeling en verdere differentiatie tot mens gewaarborgd. De moederkoek staat
garant voor de energievoorziening en de produktie van voldoende progesteron en
oestrogenen, dat er geen ovulatie en menstruatie optreedt, en daarmee vruchtafstoting.
Voordat echter de moederkoek deze klier-functie kan overnemen produceren de
cellen onder de buitenste laag van de primitieve placenta een eigen hormoon: het
choriongonadotropine.
Dit hormoon lijkt sterk op het luteotrofe hormoon, dat de hypophyse uitzendt opdat
het corpus luteum progesteron produceert. Hiermee is in eerste instantie de situatie
voor de jonge kiem gered: er zal geen menstruatie komen.
De innesteling is conditio sine qua non voor de irreversibele differentiatie, d.i.
voor de orgaanaanleg, voor de menswording, ingeleid en voorbereid tijdens de tocht
door de eileider. ‘Zoals de mens wezenlijk relatie is tot de omgevende wereld’, zo
schrijft Ruygers, ‘is ook de vrucht wezenlijk op een voedingsbodem gerelateerd’ en
moeten wij het zgn. ‘onafhankelijke leven’ van de bevruchte eicel op weg naar de
uterus niet verabsoluteren.
Het is echter onjuist het onderscheid tussen bevruchting en innesteling een
schijnredenering te noemen, omdat in biologisch opzicht de conceptie het nieuwe
wezen een nieuw erfelijkheidspatroon zou schenken. Hier wordt de waarde van het
genotype verabsoluteerd en de gelijkwaardigheid van het milieu in het samenspel
met de aanleg voor de totstandkoming van het phenotype gerelativeerd.
Is dan de mening van sommigen zo vreemd, dat eigenlijk pas op een weer later
stadium van wording tot mens sprake kan zijn van menselijk leven? Steeds opnieuw
kunnen wij in het geleidelijke proces van de menswording discontinue overgangen
aanwijzen.
Wij mogen misschien deze continuïteit van de menswording in zijn discontinue
fasen toelichten aan de sexe-differentiatie bij de mens. De bevruchte eicel is in staat
zich tot ieder van de twee sexen te ontwikkelen en de chromosoomgarnituur brengt
de ontwikkeling op gang, ofwel tot vrouwelijk, ofwel tot mannelijk individu. Het
organisme is in potentie: bi-sexueel, doch op het moment
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van de conceptie wordt het genetisch geslacht eens en voor altijd bepaald. Bij de
mens zijn aanvankelijk de gonaden van mannelijke en vrouwelijke individuen niet
van elkaar te onderscheiden. Hoewel in erfelijke aanleg verschillend, zijn beide typen
van gonaden ongedifferentieerd. Pas op een later stadium van de ontwikkeling treedt
de differentiatie op, waardoor de secernatie van oestradiol en testoteron op gang
komt en de secundaire geslachtskenmerken ontstaan. Een duidelijk voorbeeld van
continuïteit in discontinuïteit.
De nieuwe Zweedse pil nu grijpt in op een stadium, dat de innesteling voltooid is
en de irreversibele ontwikkeling tot mens begonnen is.

‘Month-after’ pil
Dr. Niels Einer-Jensen werkte tesamen met Dr. Ture Leideman en Dr. Hans Larsson
in de farmaceutische Ferrosan-fabriek te Malmö aan de opdracht om een substantie
te vinden tegen cervix-carcinoom. Meer dan 300 derivaten van het diphenyl-aethyleen
waren getest totdat de stof gevonden werd die thans het codeteken F 6103 kreeg.
Radio-actief gelabeld werd het ingespoten bij muizen. Testmuis 634 bleek bij
auto-radiografisch onderzoek F 6103 in zijn ovariën geconcentreerd te hebben. Dit
onderzoek had plaats op 16 februari 1962. Sindsdien zijn vijf jaar verlopen waarin
deze stof steeds intensiever werd bestudeerd en zich ontpopte als een zeer effectief
abortivum. Kort geleden verklaarde Einer-Jensen, dat hij en zijn medewerkers bij
ratten, konijnen, muizen en apen gedurende vijf jaren overdoseringen hadden gegeven,
en tegelijkertijd verschillende generaties van deze proefdieren, na een normale
graviditeit, hadden onderzocht. Geen enkele afwijking werd gevonden.
Wij hebben gezien dat het oestradiol en het progesteron tezamen de uterus
voorbereiden om de bevruchte eicel te ontvangen. Vanaf het moment dat de kiemblaas
zich begint in te nestelen tot vlak vóór de geboorte is een steeds grotere hoeveelheid
progesteron nodig om de zwangerschap in stand te houden. De werking nu van het
F 6103 bestaat hierin dat abrupt de progesteron-produktie stopgezet wordt. Als gevolg
hiervan gaat spoedig het uterusslijmvlies verschrompelen, en wordt bij de menstruele
bloeding tezamen met de ingenestelde blastula uitgestoten.
F 6103 geeft het valse hormoonsignaal: ‘vrouw is niet zwanger’ en het organisme
reageert precies hetzelfde alsof de bevruchte eicel gestorven is en het corpus luteum
geen progesteron meer vormt. De daling van de hormoonspiegel in het bloed roept
een normale menstruatie op en reeds na twee dagen is geen spoor van het F 6103
meer in het lichaam te vinden. Daarom kan men met zeer grote waarschijnlijkheid
beweren, dat deze nieuwste pil geen enkel bijverschijnsel oproept. Op hormonaal
niveau schept het de situatie van ‘niet-zwanger’ te zijn en daarmee ook de daarbij
behorende verschijnselen. De pil hoeft dan ook slechts eenmaal per maand ingenomen
te worden. Dit kan uit voorzorg gedaan worden, omstreeks het tijdstip dat men
normaliter de menstruatie verwacht. Anderzijds alleen dan als men vermoedt zwanger
te zijn. Uit de eerste onderzoekingen is gebleken dat ook tien dagen na het uitblijven
van de menstruatie deze pil nog effectief werkt. Uit het voorafgaande moge duidelijk
zijn, dat op
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een dergelijk tijdstip reeds de eerste irreversibele differentiaties hebben plaats
gevonden, zodat men te maken heeft met een abortivum.
Er kan immers pas sprake zijn van abortus ná de innesteling van de blastula. Vijf
tot zes dagen na de bevruchting begint het proces van de innesteling en dit proces
zelf duurt ongeveer een week. Het moment waarop de vrouw in het algemeen ervan
overtuigd raakt dat de menstruatie uitblijft, valt dus ongeveer samen met het moment
waarop de jonge kiem ingenesteld is. Welnu, tien dagen later is de kiem drie tot vier
weken oud. Op dit tijdstip begint de vorming van het zenuw- en bloedvatenstelsel.
De oersegmenten zijn aangelegd. Twee zwarte puntjes aan het hoofdeinde tonen de
plaats aan waar de ogen gevormd gaan worden. De kiem is slechts vier tot vijf
millimeter groot.
Onder leiding van de Zweedse gynaecoloog Dr. Lars Engström is kort geleden
een uitgebreid testprogramma met F 6103 bij jonge studenten van de universiteit te
Stockholm begonnen. De samenstelling is ten strengste geheim gehouden, omdat de
directeur van de Ferrosan-fabrieken te Malmö, Stig Nylén, grote economische waarden
op het spel ziet staan. Zelfs de regeringscommissie die uit moest maken of dit
testprogramma uitgevoerd mocht worden, is de samenstelling niet te weten gekomen.
Nog nooit had zich de vraag naar het beginmoment van het menselijk leven zo
scherp gesteld als toen. Het antwoord op deze vraag gaf voor Zweden het parlement
door het aanvaarden van een speciale wet op 5 april van dit jaar. Aan de paragraaf
omtrent de abortus werd deze clausule toegevoegd: ‘Om een gepast middel voor
geboorte-regeling te vinden is het geoorloofd met speciale toestemming preparaten
klinisch te onderzoeken die de verdere ontwikkeling van de bevruchte eicel
verhinderen’. Vanaf dat moment hebben zich een aantal studenten vrijwillig bij de
Karolinska-universiteitskliniek gemeld voor het testprogramma van Dr. Lars
Engström. Recente persberichten hebben erop gewezen dat de kliniek verder
onderzoek op laboratorium-niveau noodzakelijk acht.

Menswording op later tijdstip?
Aan het begin van dit artikel hebben wij de uitspraak aangehaald, dat de kunstmatige
beëindiging van een jonge graviditeit op een tijdstip dat het jonge organisme buiten
de moederschoot nog niet kan bestaan slechts in bepaalde, zeldzaam voorkomende
noodsituaties gerechtvaardigd werd geacht. Welke kunnen de argumenten van de
Zweedse onderzoekers zijn om dit kleine organisme van enkele milimeters nog niet
als menselijk te erkennen? Wanneer neemt naar hun oordeel dan de zwangerschap
een irreversibele aanvang in het geleidelijk proces van menswording?
Zoekend naar een verantwoording, menen velen een beroep te mogen doen op de
zgn. biogenetische grondwet: de ontogenie is een herhaling van de fylogenie: de
ontwikkeling van het individu weerspiegelt de geschiedenis van de soort. Er zou op
het stadium van drie tot vier weken niets menselijks gedood worden, er zou nog geen
onderscheid zijn tussen een dierlijk en menselijk embryo. ‘Een mensenembryo van
vier weken dat door F 6103 gedood wordt, is niet te onderscheiden van een vier
weken oud kippenembryo’.
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Natuurlijk hebben wij bepaalde dingen gemeen met de meeste levende wezens, wij
ontstaan allen immers volgens hetzelfde oorspronkelijke principe. Het is bovendien
inderdaad frappant dat het jonge menselijke embryo op bepaalde momenten in de
eerste stadia van zijn ontwikkeling sterk lijkt op een visje, kikkertje en vogeltje. In
het bijzonder de kieuwbogen intrigeren velen. Maar vanaf het moment van de
bevruchting is het chromosomengarnituur typisch menselijk. En direct de eerste
celspecifieke eitwitten zijn in hun gecompliceerdheid typisch humaan. De
DNA-moleculen bestaan niet eerst uit zeer eenvoudige ketens met één soort base,
zoals bij de lagere wezens, maar direct vanaf het begin als dubbele spiralen met vier
stikstofhoudende basen. Reeds vanaf de bevruchting ligt in deze code de opdracht
tot dat eigenaardig meercellig organisme dat wij mens noemen.
In de vierde week werden de kenmerken van de vertebraten (gewervelden) al
zichtbaar en ongeveer vanaf de zevende week bleef er geen twijfel meer over dat wij
menselijke wezens gingen worden. En al hadden de vroegste stadia veel gemeen met
die van andere soorten, de lijn was vanaf het begin uitgestippeld. Wij zijn als mens
niet eerst vis, dan kikker en dan vogel. Meïose en bevruchting, zoals wij hierboven
uiteengezet hebben, garanderen de continuïteit van menselijk leven.
Stig Nylén ontwijkt het probleem door te suggereren, dat de vrouwen maar iedere
maand zijn pil moeten innemen, op het tijdstip dat zij normaal ook hun menstruatie
verwachten. Dan stelt het probleem zich niet. Zij weten dan niet of zij werkelijk
zwanger zijn. Dr. Hans Larsson, de leider van het biochemisch onderzoek, wijst
iedere ingreep na de bevruchting zelf af en schrijft: ‘Ik heb aan de totstandkoming
van deze pil meegewerkt, maar keur haar af’. Zijn collega Einer-Jensen, de ontdekker
van de F 6103-werking, beantwoordt de vraag naar het beginmoment van menselijk
leven met een tegenvraag: ‘Wanneer is een mens dood?’ Inderdaad, dat is een situatie
die geheel overeenkomt met het ontstaansmoment. Ook dit is nooit exact te dateren
en kent verschillende discontinue fasen. Dr. Lars Engström, de leider van het
testprogramma, argumenteert dat het embryonale organisme pas menselijk is, als het
niet helemaal meer afhankelijk is van de hormoonhuishouding van het moederlijk
lichaam.
Zonder enige moeite kan men deze reeks verlengen, juist omdat het
menswordingsproces een geleidelijk proces is met discontinue overgangen. Men zou
dan kunnen zeggen: ‘als de eerste orgaanaanleg gerealiseerd is’, of ‘als de jonge
moeder het jonge leven ervaart als niet meer van haar zijnde, maar tegenover haar
staande’, of ‘als er voor het eerst communicatie mogelijk is’, of ‘na de geboorte, als
het direct met mijn ogen waarneembaar is’, of ‘als het zich als verstandelijk wezen
kan uiten’, etc..
Terugblikkend op alle processen die zich in de beginfasen afspelen, moet men
biologisch accepteren dat na de innesteling de irreversibele differentiatie tot mens
begonnen is. Maar wanneer dan precies? Zoals men in zijn dagelijkse concrete
levenservaring erkent dat zijn kind nu bijvoorbeeld puber geworden is, en niet exact
kan dateren wanneer dat is gebeurd, maar wel dat het nú zo

Streven. Jaargang 21

269
genoemd moet worden, zo ook bij het beginmoment van menselijk leven. Ná de
innesteling moeten wij iedere ingreep betitelen als kunstmatige onderbreking van
zwangerschap, die de daar aangevangen irreversibele differentiatie tot mens stop zet.
Benadrukt men de continuïteit, dan wijst men op de bevruchting en de daarop
volgende reversibele differentiatie als voorbereiding op de innesteling. Benadrukt
men de discontinuïteit, dan wijst men op de innesteling en genreregulatie: het
samenspel van aanleg en milieu, waarbij men de erfelijkheid als proces beschouwt.
Afhankelijk van zijn eigen authentieke mens-ervaring zal iedere persoon - zoals
steeds bij alle beslissingen - in overeenstemming met die ervaring handelen. Dat wil
zeggen, nu eens meer de continuïteit in de discontinuïteit ervaren als congruent aan
zijn bestaanservaring, en dan weer meer de discontinuïteit in de geleidelijkheid van
het proces.

Samenvatting
De bevruchting als duidelijke overgangsfase in de continuïteit van het menselijk
leven, maakt een einde aan de haploïdie van zaadcel en eicel. Een nieuw en uniek
genotype, moleculair gestructureerd in het DNA is mede mogelijk gemaakt door de
meïose. De ‘klassieke’ pil verhindert de bevruchting en het ontstaan van een nieuw
genotype, doordat de ovulatie geremd wordt en geen rijpe eicel disponibel komt.
Het genotype is echter niet allesbepalend. Genen zijn mogelijkheden of
onmogelijkheden. Pas in het samenspel van aanleg en milieu manifesteert zich het
genotype in het phenotype.
Na de bevruchting in de eileider gaat de bevruchte eicel op weg naar de baarmoeder
om zich in te nestelen: een tijd van voorbereiding, waarin de bevruchte eicel zich al
deelt, maar de differentiatieprocessen blijven nog omkeerbaar. Voor de definitieve
ontwikkeling en differentiatie zijn voedingsstoffen noodzakelijk. De innesteling
garandeert dit en is daarom wezensnoodzakelijk, opdat de irreversibele differentiatie
tot mens kan plaats vinden. Cel-specifieke eiwitsynthese komt op gang: een tweede
duidelijke overgangsfase in het geleidelijke proces van de menswording. De genen
als mogelijkheden kunnen geactiveerd worden.
De ‘morning-after’-pil verhindert de innesteling en voorkomt de irreversibele
differentiatie van de zich al gedeeld hebbende bevruchte eicel. In de strikte zin van
het woord is daarom dit hormoonpreparaat niet abortief te noemen, al grijpt het op
een later stadium in dan de anti-conceptionalia. De
‘month-after’-pil verhindert de verdere ontwikkeling van de reeds ingenestelde
blastula. Dit hormoonpreparaat bevindt zich nog slechts in het stadium van
experimenteel onderzoek. Uit experimenten is gebleken, dat het zelfs tien dagen na
de innesteling van de blastula nog effectief is en dient dan derhalve abortief genoemd
te worden. Vroeg in de cyclus toegediend zal het alleen de innesteling verhinderen.
Het effect van F 6103 hangt sterk af van het moment waarop het wordt toegediend.
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Er was eens een Synode....
Peter Hebblethwaite S.J.*
Toen het kindje Synode geboren werd, kwamen er drie wijze mannen rond zijn wiegje
samen, met giften en goede wensen. De eerste heette Maximos. Hij had een lange
baard en hij hoopte, dat Synode zou opgroeien en sterk worden en de Koning zou
helpen zijn rijk te besturen. De tweede heette Pellegrino. Ook hij hoopte dat Synode
sterk en gezond zou worden. Hij verlangde zelfs, dat Synode de volgende Koning
zou kiezen. De derde wordt door wijze stervelingen nooit genoemd, want zijn naam
noemen roept een betovering over je af. Hij was niet bepaald wreed of slecht, maar
hij wilde niet dat Synode zijn eigen deel in het bestuur van het Koninkrijk zou
overnemen. ‘Laat Synode maar groeien’, zo moet hij gezegd hebben, ‘maar laat hem
vóór alles volgzaam zijn’. En zo gebeurde het.
Dit lijkt wel de prettigste manier om het onder woorden te brengen. De Synode heeft
een toekomst vol beloften, nog altijd. Maar er zijn er niet veel die erg enthousiast
zijn over de eerste samenkomst. Op een vraag van de Franse televisie wat hij er van
dacht, zei aartsbisschop Edelby, de hulpbisschop van Patriarch Maximos, dat het
naar zijn mening ‘vijf percent Synode was’. Later verhoogde hij het percentage tot
vijftien. Abbé René Laurentin - de enige die een boek over de Synode heeft
geschreven voordat die werkelijk plaatsvond - vergeleek de oorspronkelijke
voorstellen van het concilie met het resultaat: ‘Men hoopte dat de Synode boven de
Romeinse Curie zou staan en dat hij blijvend zou zijn, maar in feite is de Synode
door de Curie georganiseerd en is hij sterfelijk, hij stierf op 28 oktober’. Kardinaal
Raul Silva Henriquez gaf, een beetje voorzichtiger uitgedrukt, toe dat ‘de zaken een
beetje traag op gang kwamen’. Men zou door kunnen gaan met dit soort commentaren
aan te halen. ‘De veronderstelling was’, zei een theoloog, ‘dat de Synode de Paus
zou bijstaan, maar in feite heeft hij een extra last op zijn schouders gelegd, terwijl
hij al ziek was’.
Oordelen over het slagen of mislukken van de Synode hangen helemaal af van
wat men ervan verwachtte. Hoge verwachtingen leiden tot vervluchtigde hoop.
Bescheiden verwachtingen kunnen tot de conclusie leiden dat er een bescheiden
succes werd behaald. Het is moeilijk uit te maken, omdat de gang van zaken

*

Dit artikel verscheen ook in de National Catholic Reporter van 8 november j.1.
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gehuld was in een half-geheimhouderij, die noch leidde tot de zorgeloosheid van een
volstrekte onwetendheid noch tot de voldoening van een volledig weten. Voor het
publiek speelde de Synode zich in de schemering af. Misschien is de beste manier
om een goede waardering te geven, de Synode te bezien in termen van de
groepsdynamiek, wat een vergelijking van de Synode met het Concilie zal insluiten.
Terwijl het Concilie vier jaar duurde, bleef de Synode beperkt tot vier weken. Dat
is te weinig tijd voor doortastend optreden. Je kunt alleen een tekst naar voren brengen,
als je hem kunt vervangen. En daar is tijd voor nodig. Bovendien werden de
working-papers die de basis vormden voor de discussies van de Synode, zo laat rond
gestuurd, dat verschillende bisschoppenconferenties geen gelegenheid meer hadden
om ze gezamenlijk te bespreken. Kortheid was tekenend voor alles wat de Synode
aanraakte.
Vervolgens werd dit lichaam, dat bedoeld was als een ‘uitdrukking van de
collegialiteit’ (daar was iedereen het over eens), overheerst door curiefiguren in de
voorbereiding en in de leiding. Alle vijf de rapporteurs en hun speciale secretarissen
waren van de Curie, met uitzondering misschien van kardinaal Lercaro die voorzitter
is van de Liturgische Raad maar niet in Rome woont. Van de drie presidenten die
om de beurt voorzitter waren, was alleen kardinaal Conway geen Curieman. Hij
bracht, heel kort, de Keltische taal de Synode binnen. Toen de Synode de vrijheid
kreeg om geheel naar eigen keuze de theologische commissie samen te stellen, liet
men zijn gevoelens duidelijk blijken door acht niet-curiemensen te kiezen, hoewel
men keurig hoffelijk was tegenover de Paus door aartsbisschop Carlo Colombo, zijn
theoloog, tot lid te maken.
Een volgende handicap was de geheimhouding. De officiële rechtvaardiging van
de geheimhouding was, dat de Synode in wezen een raadgevend lichaam was, en
dat het openbaar maken van de discussies de vrijheid van handelen van de Synode
en van de Paus zou beknotten. De publieke opinie, door een van de eerbiedwaardige
Vaders genoemd ‘het magisterium van de moderne wereld’, zou haar vergiftigende
invloed uitoefenen. Een van de kardinalen zei: ‘Op het concilie gedroegen de
bisschoppen zich als parlementsleden. Zij spraken met het oog op hun kiezers. Of
zij spraken met het oog op de wereld’. Maar is dat zo erg? Zijn onze bisschoppen zo
geneigd tot demagogie dat men ze niet au sérieux moet nemen, als ze datgene
weergeven wat de wereld bezighoudt? En maakt de sluier van geheimhouding de
mensen niet juist argwanend? Over het algemeen betekende het in de praktijk, dat
de Synode afgeschreven werd in plaats van beschreven.
Aan het eind werd de geheimhouding goedgekeurd zelfs door sommige bisschoppen
die eerst voor een open Synode waren geweest. Ze zeiden: ‘Het gaat heel goed, dank
u. Als we nu alles open zouden gooien, dan zou de Curie een stok hebben om te slaan
en kunnen zeggen dat de Synode niet vrij was’. De Engelse dominicaan Laurence
Bright merkte naar aanleiding van dit argument op: iedereen kan van de nood een
deugd maken - het lijkt op de Pobble
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in Edward Lear, die geen tenen had en overal rondging om de mensen te overtuigen
dat het zo goed was om geen tenen te hebben. Tevergeefs.
De afwezigheid van theologen was een ander tekort. Sommige bisschoppen beweren
natuurlijk dat ze zelf theoloog zijn. Bisschop Wright zei het iets fijner: ‘Na een paar
weken samenzijn zonder theologen zullen de bisschoppen wel ontdekken hoe hard
ze de theologen nodig hebben’. Ze zouden heel goed van pas gekomen zijn om teksten
te herschrijven. Als zij er waren geweest zou men de oppervlakkigheid hebben kunnen
vermijden waarmee men eenvoudigweg spreekt over een moderne slogan als
‘secularisatie’ en dan zijn handen in vrome afschuw ten hemel heft bij de gedachte
alleen al. Dit begrip had hard nodig van te voren omschreven moeten worden. Men
kan toegeven dat de Synode een vergadering was van herders en dat de theologen
de zaken ingewikkelder zouden hebben gemaakt. Maar wij dachten nu juist, dat de
theologie hoe langer hoe pastoraler werd van geest, en je moet nu eenmaal door een
noodzakelijke fase van complicatie heen voordat je de verhelderende vereenvoudiging
kunt bereiken.
Zo had ook de afwezigheid van waarnemers een verkillend effect op sommige
discussies, vooral op die over het gemengde huwelijk. Er zijn een aantal zaken die
men zich niet kan veroorloven te zeggen in tegenwoordigheid van andere christenen.
En het is beter dat zulke dingen helemaal nooit gezegd worden. Het is geen
huichelachtigheid te stellen dat de tegenwoordigheid van anderen je dwingt om
aandacht te besteden aan hun moeilijkheden en vermoedelijke bezwaren. Kardinaal
Marella zou bv. nooit de teksten uit het Oude Testament over ‘huwelijk met de
heidenen’ hebben kunnen inbrengen in de discussie over het gemengde huwelijk, als
er waarnemers bij geweest waren. Die teksten waren in ieder geval met opzet
weggelaten uit het working-paper op aandringen van het Secretariaat voor Christelijke
Eenheid. Het bezoek van Patriarch Athenagoras gaf een kleurrijk en ontroerend
oecumenisch hoogtepunt, maar het was niet ingepast in de vergadering van de Synode.
Er werd in feite de nadruk op gelegd, dat Athenagoras de Paus bezocht en niet de
Synode.
Impliciet werden de werkmethodes van de Synode gehekeld door kardinaal
Doepfner. Toen men hem vroeg suggesties te geven voor verbeteringen voor ‘een
volgende keer’ zei hij dat hij hoopte dat de discussie ‘persoonlijker en vruchtbaarder
zou zijn’. Kleinere groepen, commissies en werkgroepen geven de kans om efficiënt
te werken. De Vaders van de Synode moesten luisteren naar het ene rapport na het
andere, met heel wat herhalingen erin, van negen tot half elf en van elf tot half een.
Niet de meest prettige of opvrolijkende belevenis. Gek genoeg betekende de vaste
onderbreking voor de koffie alleen maar, dat de zo bijzonder belangrijke discussies
in de wandelgangen moeilijker werden. Als iedereen in de wandelgangen bij elkaar
is, zijn er geen wandelgangen meer.
Dit is een pessimistischer kijk op de Synode dan de meesten van hen die er aan deel
namen, zouden willen toegeven. Vanzelfsprekend. Al die gesloten vergaderingen
veroorzaken hun eigen gezelligheid, zelfs euforie. Om dit te kunnen
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bereiken moet de wereld zorgvuldig buitengesloten worden. Om een boodschap over
te brengen aan het Wereldcongres voor het lekenapostolaat - dat plaats vond op nog
geen kilometer afstand - was een commissie van drie man nodig. De boodschap
begon met te zeggen dat het samenvallen van de twee bijeenkomsten ‘providentieel’
was. Providentieel of niet, ze hadden weinig invloed op elkaar.
En dat was jammer. Want het Lekencongres, ondanks alle chaos die er soms heerste
- van tijd tot tijd was het opvallend chaotisch - bracht de vragen van de wereld naar
de Kerk. ‘Theologie’, zo sprak Thom Kerstiens tot het Congres, ‘is niet een kwestie
van antwoord geven op vragen die niemand gesteld heeft’. De leken stelden hun
vragen met ongeduld en (soms) met een zwierige zorgeloosheid ten aanzien van
moeilijkheden, maar ze stelden reële vragen. Bovendien was dit geen congres van
losgeslagen wilde mensen, maar van hoogst respectabele vertegenwoordigers van
katholieke organisaties. ‘Als dit met het groene hout gebeurt’, vroeg een
doorgewinterde Romein, ‘wat zal er dan met het dorre gebeuren?’
Het zou een goed idee hebben kunnen zijn de agenda van het Lekencongres ook
te maken tot agenda van de Synode. Dan zou de Synode in kwesties van geloofsleer,
in plaats van uit te gaan van het nogal paniekerige en pessimistische working-paper,
zijn begonnen met te vragen: hoe vinden we een taal die nog relevant is voor de
mensen van deze tijd? Als je begint met dwalingen en die neerslaat, is alles wat je
in je handen houdt, de brokstukken van stukgeslagen dwalingen. En niemand is er
iets wijzer door geworden. De kaarten waren gemerkt. In feite heeft de Synode dit
standpunt verlaten en getracht de taak van het leerambt in de Kerk van vandaag
positief aan te pakken.
De discussie over kwesties van geloofsleer was het beste uur van de Synode,
hoewel verschillende verbrekingen van het geheim nodig waren om dit belangrijke
feit te ontdekken. Praktisch niemand wenste een syllabus van dwalingen. De
bisschoppen van de ‘derde wereld’ vonden veel van de discussies erg theoretisch en
Europees: de geloofsmoeilijkheden in hun landen - en misschien ook wel elders komen van de kloof tussen wat de Kerk zegt en wat men in feite ziet gebeuren.
Doordat het Concilie de Kerk ‘het sacrament van Gods tegenwoordigheid in de
wereld’ noemde, heeft het ons op een pad gezet waar herkenningstekens zijn die men
beslist graag zal gebruiken.
Het oorspronkelijke working-paper over moeilijkheden in de geloofsleer werd
beleefd van de hand gewezen. Men zei, al naar gelang, dat het negatief, angstig,
paniekerig, niet inspirerend en oppervlakkig was. In de discussie leverden
verschillende Vaders belangrijke bijdragen ten aanzien van het magisterium. Eén
van de Vaders wees er op (ik zou levend gevild worden, als ik zijn naam zou noemen)
dat gezag in de Kerk niet langer voldoende rechtvaardiging in zichzelf vindt, dat het
zichzelf niet waar kan maken eenvoudig door vaker of met meer stemverheffing te
spreken, maar alleen door vertrouwen te wekken en vrije aanvaarding. Als gezag
alleen maar zijn gewicht doet voelen, zal het resultaat het omgekeerde zijn van wat
men bedoelt. Met andere woorden, men kan leiding geven in de Kerk, maar niet
forceren. Deze mening vindt men terug in
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het document dat door de commissie van Kardinaal Seper is uitgebracht in punt drie
onder de titel: Pastorale benadering van de uitoefening van het magisterium:
‘Nadruk moet altijd worden gelegd op die dingen die het geopenbaarde mysterie
voorstellen als een ware boodschap van heil die aan de problemen en de
verwachtingen van de moderne mens tegemoet komt. Bovenal moeten de herders er
op letten, hoe legitiem en noodzakelijk het is voor het bewaren van het depositum
fidei dat er vooruitgang moet zijn in het verstaan ervan, hetgeen betekent dat de
voortgang van wetenschap en cultuur en de steeds nieuwe vraagstukken waarvoor
het mensdom zich geplaatst ziet, er in betrokken moeten worden. Daarom moeten
zij, vóórdat zij de gelovigen onderricht geven in nieuwe en moeilijke zaken, met
aandacht theologen en andere deskundigen raadplegen en het wijze advies vragen
van hun priesters en leken’.
Twee onuitgesproken vragen liggen thematisch ten grondslag aan het hele debat. De
eerste is de behoefte aan dialoog tussen wat genoemd wordt ‘het centrum en de
periferie’. Twee jaar geleden was dit een erg progressieve uitdrukking die ‘in’ was.
Men hoorde het in de beste kringen. Het werd zelfs (tweemaal) gebruikt in het
working-paper over de geloofsleer. Het werd gebruikt om de behoefte aan te geven
aan een voortgezet contact tussen de Romeinse theologie en b.v. de theologie van
Leuven of München of de Verenigde Staten. Toch is het een ontstellend arrogante
uitdrukking. Ze veronderstelt dat men onfeilbaar zeker weet waar het centrum ligt
en dat men die barbaarse buitenposten ver weg in de rimboe een kluif moet toewerpen.
Zo zou een Romeinse senator hebben kunnen spreken toen de barbaren begonnen
op te dringen. Toch geeft deze uitdrukking een serieus probleem aan. Wat moet de
realiteit zijn van de lokale Kerk? Hoeveel verscheidenheid, legitieme verscheidenheid,
is in overeenstemming te brengen met de eenheid van de Kerk? In dit verband denkt
men aan Nederland, maar de middelpuntvliedende kracht van de uiteenlopende lokale
liturgieën en het ontwaken der leken maken dit tot een probleem in elk deel van de
Kerk dat ontwaakt is uit de sluimer van de sleur. Vage afspiegelingen van dit probleem
kon men opmerken bij elk punt van de debatten. Moet er één kerkelijk wetboek zijn
voor de hele Kerk? En hoever zou dit in detail moeten treden? Wat is de verhouding
tussen de bisschoppenconferenties en de Congregatie voor de Seminaries? Wie zet
de eerste stap? Hetzelfde gaat op voor de liturgie. Moeten we een herziene of
vernieuwde liturgie krijgen aangeboden op een Romeinse schaal en waar blijft dan
de mogelijkheid tot lokale experimenten? Moet er één standpunt zijn ten opzichte
van gemengde huwelijken of zou het recht tot dispensatie moeten berusten bij de
bisschoppenconferenties? Kortom, hoe kan men de princiepen tot werkelijkheid
maken die aangegeven staan in de constitutie Over de Kerk: ‘De verscheidenheid
van lokale Kerken met eenzelfde gemeenschappelijke aspiratie is een bijzonder
schitterend bewijs van de katholiciteit van de onverdeelde kerk’ (23); ‘Deze stoel
van Petrus leidt de hele gemeenschap van liefde en beschermt legitieme
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verschillen, terwijl zij er terzelfder tijd op toe ziet dat zulke verschillen de eenheid
niet in de weg staan maar die bevorderen’ (8).
De antwoorden van de Synode op de afzonderlijke vragen lopen uiteen, naargelang
de onderwerpen. Het is gemakkelijk - en noodzakelijk - te spreken van een
voortdurende uitwisseling van lokale initiatieven die hier goedgekeurd worden, daar
ideeën leveren en weer elders bemoediging krijgen. Zeker is dat de Synode een van
de wezenlijke structuren is van eenheid en dialoog. De theologische commissie die
hij heeft ingesteld, is ook een wezenlijke structuur. De Synode is een noodzakelijke
middelpuntvliedende kracht en een uitdrukking van gemeenschap. Daarom is het zo
belangrijk dat hij, gemeten naar deze normen, volgende keer slaagt. Er is een
hoopgevende korte passage in het motu proprio dat de Synode instelde: ‘Deze
Synode..., zoals alle menselijke instellingen, kan met verloop van tijd nog worden
vervolmaakt’. Het perspectief is weids. Men heeft om suggesties gevraagd. Er zullen
er veel komen en ze zullen constructief zijn. In die geest heb ik dit artikel geschreven.
De andere basisvraag is nog fundamenteler. Ze kan worden uitgedrukt in termen
van de kloof tussen geloofsleer en leven, taal en leven, instituties en leven. Het is de
centrale vraag voor de Kerk op dit ogenblik en de Synode heeft ze scherp en
onontkoombaar gesteld door het feit dat hij samenkwam. Als er iets is dat de mens
van deze tijd verlangt, is het die afstand in oprechtheid te overbruggen om de
geloofsleer en de instellingen een nieuwe structuur te geven uitgaande van de
eucharistische gemeenschap van geloof en liefde. De Synode was zich van het
probleem bewust toen het er over sprak ‘het getuigenis van het onderricht met het
getuigenis van het leven’ te verbinden. En de internationale commissie van theologen
moet helpen om een van die kloven te overbruggen. Een van de bisschoppen zei:
‘Heeft het Concilie de idee van de collegialiteit van de bisschoppen aan het licht
gebracht, de Synode heeft de collegialiteit van de theologen ontdekt’.
Langzaam, met moeite, met veel gepraat en riemen papier, half geheimzinnig,
gaat de pelgrimerende Kerk voetje voor voetje vooruit.
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Dood en onsterfelijkheid van de mens
Discussie tussen Lew Ozerow en Ilja Selwinskij
M.A. Lathouwers
In de in 1966 verschenen roman Kringen op het water van de Sovjetschrijver I.
Gerasimow komt een passage voor waarin iemand over de dood gedachten uitspreekt
die, wanneer men ze plaatst tegen de achtergrond van het in de Sovjet-Unie lang
gekweekte geestesklimaat, bepaald verrassend zijn. De betreffende passage luidt als
volgt:
‘Als ze alleen al diegenen nam die ze persoonlijk gekend had, en hen bijeen zou
leggen op één kerkhof, dan zouden hun graven hele straten vormen; en die straten
zouden elkaar kruisen en een hele stad vormen, zeker zo groot als Zagoersk. En
niemand, neen, niemand van hen was uit zichzelf gestorven. Een kogel of een mes,
een stuk verroest metaal of een ziekte: honderdduizend wapens waren er om het hart
te doen stilstaan. Maar wie was er gestorven die inderdaad al datgene waarvoor de
mens bestemd is, ten volle had doorleefd? Zoals insekten, vogels en dieren sterven?
Of zoals boomwortels en takken van ouderdom vergaan? Zoals gras dor wordt en
bladeren vallen? Neen, die had ze nooit ontmoet. In het leven heeft alles zijn “termijn”
en zijn “tijd”; iedereen. Maar niet de mens. Maar misschien zijn wij onsterfelijk?
Misschien is iedere geboorte tegelijk het begin van een eeuwigheid?.... Niemand
heeft immers ooit kunnen nagaan, hoeveel er voor de mens in feite is weggelegd?’1.
De persoon die Gerasimow hier aan het woord laat, ziet dus in de onnatuurlijkheid
van de dood een verwijzing naar een mogelijk laatste Antwoord op het raadsel dat
deze dood is. De geciteerde passage is echter niet het enige voorbeeld uit de
hedendaagse Sovjetliteratuur waaruit blijkt dat deze literatuur zich binnen een nieuwe
context tracht te bezinnen op het de mens altijd intrigerend thema van dood en
eeuwigheid. Men blijkt ook hier steeds duidelijker te beseffen dat een dood die het
definitieve einde betekent, een onaanvaardbare absurditeit blijft, die alleen maar
evidenter wordt naarmate ons aardse geluk groter is. En men begint soms ook hier
te vermoeden, dat de dood niet het laatste woord kàn zijn dat over het bestaan
gesproken wordt. In verschillende richtingen worden op dit punt door Sovjetschrijvers
en -dichters voorzichtig terreinverkenningen verricht2.

1
2

Newa 5, 1966, p. 75.
Zie mijn artikel: Dood en eeuwigheid in de hedendaagse Sovjetliteratuur, in: Streven, april
1965, pp. 667-677.
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Bijzonder belangrijk is in dit verband een opmerkelijk vrijmoedige
gedachten-wisseling over de mogelijkheid van een persoonlijke onsterfelijkheid, in
het Sovjet-literaire tijdschrift Literatoernaja Rossia, tussen de dichters Ilja Selwinskij
en Lew Ozerow; een gedachtenwisseling waarbij onder meer ook de betekenis van
de klassieke denkers van het orthodoxe marxisme, Marx en Engels, wordt
gerelativeerd. Ilja Selwinskij, die in 1899 werd geboren, is een excellent Sovjetdichter,
wiens werken echter, zoals een literair criticus ooit schreef, ‘nog maar zo weinig
onderzocht zijn, dat men zich daarover alleen maar kan verwonderen’3. Hij verwierf
in de jaren twintig grote bekendheid als voornaamste woordvoerder van de literaire
school der constructivisten. De constructivisten stonden een ‘vertechniseerde’ kunst
voor: zij wilden aan het gedicht welhaast de logisch-rationele opbouw van een
technische constructie geven. De veroveringen van de techniek en haar triomf over
de natuur vormden ook het hoofdmotief van hun poëzie.
De thans bijna zeventigjarige dichter-communist Selwinskij, die de idee van de
persoonlijke onsterfelijkheid van de mens tot een centraal thema van zijn poëzie uit
de laatste jaren heeft gemaakt - zijn gedichten Alice (etude 15), Gebed om een wonder,
De mens en de dood, De dood vrezen is als de slaap vrezen, Resurgam, Doorheen
de jungle, Zo denk ik en vooral zijn dichtwerk Arktika zijn alle aan dit thema gewijd
- verdedigt deze idee in Literatoernaja Rossia tegen een aantal bezwaren van Ozerow.
Ozerow had eerder in een open brief aan Selwinskij in hetzelfde tijdschrift verklaard
het toe te juichen, dat de laatste de moed gehad heeft om dit thema in de
Sovjetliteratuur aan de orde te stellen. Hij bepleitte een grote openheid ten overstaan
van dit thema, dat hij nadrukkelijk ‘bijzonder belangrijk’ noemde doch dat in de
Sovjet-Unie eigenlijk nog altijd min of meer taboe is. Maar hij bekende tegelijk, dat
hij Selwinskij niet tot in de laatste consequentie van zijn ‘geloof’ kon volgen. Met
name meende hij dat de overtuiging, onsterfelijk te zijn, de drang tot scheppen in de
mens zou verlammen. Juist het besef van de dood als een definitief einde zou volgens
hem de sterkste stimulans zijn voor de menselijke creativiteit.

De ‘open brief’ van Lew Ozerow
Ozerow begint zijn open brief aan Ilja Selwinskij als volgt: ‘Uw werken lezend en
herlezend, werd mijn aandacht getrokken.... door de daarin steevast terugkerende
ideeën en beelden. Het is een eeuwig thema, grenzeloos, geweldig en lokkend met
zijn afgronden: het thema van dood en onsterfelijkheid.... Zoals de dichter Annenskij4
ooit dichtte:
“Ik wil begrijpen, verteerd door pijn, wat deze wereld is,
Dit ogenblik met zijn illusoire hemel....”

Ik wil hier zelfs niet in het kort de geschiedenis van dit probleem aanraken: zoals dit
thema behandeld werd door dichters van verschillende tijdperken en volkeren. Dit
is een bijzonder, en bovendien grandioos filosofisch, historisch en

3
4

S. Sjtoet, in Nowyj Mir 9, 1956, pp. 239-248.
I. Annenskij (1856-1909) Russisch dichter uit de school der symbolisten.
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literair-historisch gebied. En dit gebied staat een grote toekomst te wachten. Ik schrijf
U echter een open brief; en die is in feite slechts een echo, een lezersreactie op uw
door mij verzamelde verzen over de dood en de onsterfelijkheid; een echo op uw
poëtische hypothese, die met overtuiging en verve gepredikt wordt, met de U eigen
felheid, helderheid en consequentie. Om me te verdiepen in het wezen van dit
probleem zij het mij toegestaan uiteen te zetten, hoe ik uw poëtische hypothese
begrijp’.
Deze hypothese, waarin soms ook iets lijkt door te klinken van de boeddhistische
leer over de Karma en reïncarnatie, behelst, zo leert ons Ozerow, in kort bestek het
volgende. Selwinskij stelt dat de mens, of liever het persoonlijke Ik in iedere mens,
gevormd wordt door een bepaalde, hoogst originele en eenmalige structuur van de
materie; ongeveer zoals de afzonderlijke cellen de totale mens vormen, maar dan op
een oneindig ‘fijnere’ wijze. Selwinskij denkt zich de menselijke persoon met andere
woorden als een eenheid van vorm (vorm-gevend beginsel) en materie, in die zin dat
de verandering der materie - de stofwisseling - weliswaar doorgaat, maar de vorm,
dat eenmalige wat mijn Ik uitmaakt, steeds zichzelf blijft. En juist dit laatste geeft
Selwinskij de grond voor zijn geloof in een persoonlijke onsterfelijkheid. Deze hoogst
originele vormgeving aan de materie nu, zo gelooft Selwinskij, kan zich herhalen en
zal zich ook herhalen. Ooit in de toekomst, al is die misschien nog zo ver weg, zal
ons Ik het bestaan opnieuw deelachtig zijn en ‘opnieuw op deze aarde verschijnen’.
Met andere woorden: in heel de schijnbaar chaotische dwarreling van de materie,
binnen de dynamiek van het Zijn zelf, zal steeds opnieuw óók een terugkeer van ons
Ik tot de levende werkelijkheid plaatsvinden. Steeds weer opnieuw zal ditzelfde Ik
oplichten aan de eeuwige strijd tussen de chaos en de kosmos. Zo zal een werkelijke
onsterfelijkheid van onze persoon dus inderdaad mogelijk zijn.
Onmiddellijk nadat Ozerow bovenstaande opvattingen van Selwinskij met eigen
woorden heeft weergegeven, brengt hij - het thema der onsterfelijkheid geeft daar
alle aanleiding toe - de religie ter sprake. Hij vergelijkt Selwinskij's ideeën met de
onsterfelijkheidsgedachte der hem bekende religies en tracht vast te stellen, waarin
die ideeën overeenkomen met de religieuze opvattingen en waarin ze daarvan
verschillen. Ozerow gaat daarbij echter uit van de klassieke, verouderde religieuze
voorstellingen, die wortelen in het voorcopernicaanse, statische wereldbeeld met zijn
twee sferen: de aardse, ‘natuurlijke’ en de hemelse, ‘bovennatuurlijke’ sfeer.
‘De religie beloofde een ogenblikkelijke onsterfelijkheid. Maar die was
zo nabij en de ziel streefde zo bewust naar “gene zijde”, dat de materialist
daar zeer beslist stelling tegen nam5. Deze ontkende het bestaan van een
“andere wereld” en bevestigde de onsterfelijkheid van het menselijke
handelen. “Heb je veel gedaan, dan blijf je. Doe dus meer, doe moeite een
goede herinnering aan jezelf

5

Ook J.A. Robinson schrijft overigens in zijn bekende werk Honest to God, dat men
“in het intensieve verlangen naar iets dat meer in de aarde geworteld is” allereerst een
blijk moet zien van een algemeen onbehagen t.a.v. de traditionele, in het
voorcopernicaanse wereldbeeld wortelende religieuze opvattingen over de “twee
sferen”: de aardse en de hemelse. (J.A.T. Robinson, Eerlijk voor God, Amsterdam
19655, p. 101).
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na te laten”. Dat stimuleert een mens natuurlijk, het wekt zijn energieën
op. Maar zelf blijf je niet achter, je brandt op.... je zult er niet meer zijn.
Het stemt de mens droevig, meer nog: hij wordt somber.... Hij heeft hoop
nodig. U heeft dat begrepen. En dat betwist ik U niet’.
Ozerow laat dan zien, hoe Selwinskij hier een weg kiest tussen deze beide uitersten,
die van de religie en die van het materialisme, en ze als het ware in een hogere
synthese tracht te verenigen door het positieve in beide voorstellingen te sauveren
maar het negatieve te elimineren: ‘Ik las het achtste hoofdstuk van uw dichtwerk
Arktika. De commissaris denkt daar na over de persoonlijke onsterfelijkheid. Engels
noemde de idee van een persoonlijke onsterfelijkheid “dom”. Maar de hedendaagse
mensheid heeft er zich van kunnen overtuigen, dat de dromen en fantasieën der ouden
steeds vaker bevestigd worden door de jongste ontdekkingen en dat de “domheid
van de dromen van de oermens” verkeert in “wijsheid”.... Maar waarom zou dat dan
ook niet het geval kunnen zijn met die onsterfelijkheidsidee van uw Arktikal Deze
hypothese is, zoals U en Korneïtsj6 erkennen, niet te bewijzen. Maar dit tekort in de
wereld van het bekende is tegelijk de grootste redding voor die hypothese. Al was
het slechts daarom, dat men haar dan ook niet omver kan werpen. Met andere
woorden: de hypothese is in die mate niet te bewijzen als ze niet te verwerpen is.
Misschien komt er een tijd, dat er ook voor uw denkbeelden een Newton of een
Einstein komt. Maar intussen.... Maar wat is eigenlijk dat: “intussen”?’ Intussen,
suggereert Ozerow, zich daarbij beroepend op Ilja Selwinskij zelf, is het de dichter
die, als een profeet, het menselijk verlangen naar onsterfelijkheid de weg wijst tussen
de Scilla en de Charibdis van religie en materialisme. Hier citeert hij, ‘niet zonder
instemming’ zoals hij zegt, een stuk uit Selwinskij's dichtwerk Arktika, waarin de
eenzijdigheid van respectievelijk de religie en het materialisme wordt gesymboliseerd
door een monnik en een arts:
‘De monnik, die aan het sterfbed de geliefde ziel troost met de overgang naar een
leven aan gene zijde van het graf, èn de arts die niets belooft en zich baseert op het
uiteenvallen der weefsels, zijn uiteindelijk in gelijke mate onwetend. De een zweeft
boven de werkelijkheid met zijn sprookje over Christus. De ander weet zich in het
geheel niet uit te beuren boven het stoffelijk overschot’. Het is de dichter, aldus
Ozerow, die tussen arts en monnik in staat en beider opvattingen als het ware
overstijgt. Of, zoals Selwinskij dicht:
‘Mijn leer troost niet, maar zij bedrukt ook niet.
Ze geeft slechts hoop. En dat is alles....’

Ozerow tracht deze betekenis van de dichter nader uit te leggen. Hij gaat daarbij uit
van de ontoereikendheid van de louter wetenschappelijke werkelijkheidsvisie; een
thema dat centraal staat in de door de huidige Sovjetliteratuur zo vaak gereleveerde
discussie tussen fysici en lyrici7, die Ozerow hier blijkbaar ook bewust als achtergrond
en uitgangspunt kiest: ‘Ik herinner me op6
7

De commissaris Korneïtsj is de hoofdpersoon van Selwinskij's hier genoemde dichtwerk:
Arktika.
Zie mijn artikel: Sowjetliteratuur over wetenschap en kunst, in Oost-West 7, 1966, p. 183
ss.
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nieuw Dostojewskij, die ergens stelt dat de schoonheid de wereld zal redden8. De
poëtische hypothese redt de mens van de uitzichtloosheid. Ze verschaft hem echter
geen “andere werelden” maar de werkelijkheid, het leven in zijn onverkende,
gevarieerde gedaanten van “herhaling” en “veelvoud”. Ik zeg daarbij onmiddellijk,
dat ik geen vereerder ben van de zogenaamde “wetenschappelijke poëzie”.... Het
beeld ontstaat eerst in het hart en pas daarna keert het zich tot het verstand. U zult
dat ongetwijfeld met me eens zijn. Meer nog, U staat daar zelfs op:
“Haar, de wetenschap, zijn bewijzen nodig.
Maar ik heb die niet nodig. Ik ben een dichter...”

.... Uw poëtische hypothese over de persoonlijke onsterfelijkheid lezend, werd ik er
door meegesleept en vond ik er steun en troost in. Misschien omdat een geestelijk
verheffend bedrog ons liever is dan de duisternis van platvloerse waarheden? Of
misschien ook, omdat ons bewustzijn reeds emotioneel het atoom overwonnen heeft,
dat als het ware het heelal nabootst en ons nieuwe, tot nu toe nooit bevroede
verbindingen in de tijd openbaart?
“Laat de onhandigheid van mijn idee de dorre geleerden maar in verwarring
brengen”. U voorziet dus al tegenspraak. Des te beter. Laat de geleerden maar
woedend op U zijn. Daar zal hun vorsende idee alleen maar bij kunnen winnen. Dan
zullen die radertjes weer in beweging gezet worden, die hefboompjes, die in hun
bewustzijn opgehouden hadden te bewegen en verroest waren geraakt. Er zijn immers
lieden geweest die meenden dat elk gesprek over een persoonlijke onsterfelijkheid
al een concessie aan de religie was, vermomd popendom en duistere domheid! Laten
de geleerden dus maar kwaad zijn. Dat zal nuttig zijn voor de wetenschap zelf!
De dichter, die meer dan eens de dood in de ogen zag en die de geestelijke
gesteltenis begreep van zijn tijdgenoten die zich vroeg of laat allemaal gedwongen
zullen zien na te denken over de dood en de onsterfelijkheid, nam zijn besluit en nam
het risico zijn hypothese te poneren. Ze is nog slechts emotioneel, ze is nog slechts
vage muziek, ze is nog schimmig. Maar men kan er zich aan vasthouden. En vanuit
dit besef stelt U uw zending vast:
“In de mate van mijn krachten
zal ik de mensen een tegengif tegen de dood geven”.’

Op dit punt gekomen brengt Ozerow het geloof ter sprake, dat de door Selwinskij
aangereikte hoop volgens hem moet complementeren, wil ze werkelijk effectief zijn.
‘Geloof’ wordt hier door Ozerow echter genomen in de verschraalde betekenis van:
‘zekerheid bezitten’; een betekenis waardoor geloof en hoop, die in de grond nooit
van elkaar los te denken zijn, eigenlijk tot twee gescheiden acten worden gemaakt.
Later zal Selwinskij daar in zijn reactie op Ozerows open brief ook nadrukkelijk op
wijzen en deze antwoorden met een dialectiek van de hoop, die aan de valkuil van
een van de hoop gescheiden

8

Het is de vorst Mysjkin in De idioot, die deze opmerking, blijkens een vraag van Hippolyt,
ooit heeft gemaakt.
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geloof ontsnapt. Daarin zal hij geloof en hoop, juist in hun onlosmakelijke eenheid,
een perspectief geven dat hier aan zijn opponent ontgaat.
Voor Ozerow, die geloven en hopen streng gescheiden houdt, staat hopen geheel
in het teken van de onzekerheid, geloven daarentegen geheel in het teken van de
zekerheid. Daardoor is het geloof voor hem ook wezenlijk ambigu. De mens, zo
redeneert hij, wil absolute zekerheid over zijn eventuele onsterfelijkheid. Maar een
dergelijke zekerheid zou tegelijk een blokkering betekenen van zijn existentiële
engagement. Daarom is volgens hem een accepteren van de mogelijkheid dat de
dood het absolute einde is, misschien toch te verkiezen boven een zeker geloof in de
onsterfelijkheid:
‘Dit alles is een zaak van geloof. Maar wat te doen, als ik daar nu niet in kan
geloven? En wat, als dat geloof in feite van dezelfde aard is als het geloof in een
leven aan gene zijde van het graf? U, Ilja Lwowitsj, geeft ons hoop, maar bij deze
hoop is ook nodig: het geloof, de zekerheid. Hier nu zit de Achillespees van uw
hypothese. Ik kan geloven in de oneindig gevarieerde mogelijkheden van de materie
waaruit de mens gemaakt is.... Maar dat is allemaal geloof, geloof en niet meer.
Natuurlijk, uw hypothese is een lichtgloed in de volslagen duisternis. Het is hoop,
waaraan men zich kan vastklampen. Maar ik grijp me dan niet vast aan zekerheden,
niet aan een theorie, maar aan een metafoor, aan science-fiction.... Zonder geloof
kom je daar echter niet mee klaar. Daar waar geen weten is, is geloof nodig....
Behalve de hoop, is hier ook nog geloof nodig.... (De mens) moet geloven dat hij
zal verrijzen.... Maar waar is het beeld van de wereld waarin dat zal geschieden? De
religie nam haar voorzorgsmaatregelen: ze ontwierp het beeld van hemel en hel, ze
schiep een hele serie onderwerpen die betrekking hadden op de “verhuizing van de
ziel”. Iedere sterveling kon zich dat gemakkelijk voorstellen en erin geloven. Maar
wat biedt U?.... Hier is weinig voedsel te vinden voor mijn “kartonnen” fantasie....
Men zegt dat de dood en de angst ervoor niet alleen een rem, maar tegelijkertijd ook
een stimulans is voor onze daden en ons handelen. Wij mensen zijn zo, dat de hoop
op een persoonlijke onsterfelijkheid ons natuurlijk sterkt in onze krachten en ons
geestelijk helpt. Maar wanneer deze hoop zou uitgroeien tot een volledige en
definitieve zekerheid omtrent de persoonlijke onsterfelijkheid, dan weet ik nog niet
of wij zouden trachten datgene te voltooien binnen het raam van het ons gegeven
leven, wat wij nu wensen te voltooien’.
Dit laatste weegt bij Lew Ozerow naar zijn zeggen het zwaarst. Hij kan daarom
moeilijk ‘geloven’ in Selwinskij's idee. Maar hij wil wel, voegt hij daar onmiddellijk
aan toe, in alle openheid naar Selwinskij luisteren. En hij laat ook duidelijk merken
dat hij grote eerbied heeft voor de ernst en de diepgang, waarmee deze laatste dit
thema in zijn gedichten aan de orde stelt:
‘Ik wil tot het einde toe eerlijk zijn en U zeggen, Ilja Lwowitsj, wat mij verhindert
om tot het einde toe in uw hypothese te geloven. Goddank zijn de tijden voorbij,
waarin een spreken over dood en onsterfelijkheid golden als een teken van
pessimisme. Wij hebben allang begrepen, dat de gedachte over dood en
onsterfelijkheid ontkiemt en opkomt in het wezen van het leven zelf. De lente
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doet, zo niet aan de winter, dan toch aan de herfst denken; een bloem aan de vrucht,
een ontmoeting aan het afscheid. Vergiftigt deze gedachte dan de lente, de bloem,
de ontmoeting? Neen, het voortstromen van de tijd, de vluchtigheid van het ogenblik
houden de mens in spanning. De gedachte aan de dood, aan het feit dat hij zich ieder
moment kan voltrekken, dat hij onvermijdelijk is, is een dreigende waarschuwing:
“Memento mori! Haast je! Vergeet het niet!” Zonder deze zwijgende waarschuwingen
zou de grote kunst van een Shakespeare, een Dante, van een Byron en een Poesjkin
er nooit geweest zijn.
Juist omdat wij in onze kunst zo weinig spreken over de dood, houdt de gedachte
aan dood en onsterfelijkheid niet op ons te intrigeren en onze geest bezig te houden.
In deze zin was uw kunst altijd een “zenuw”, die de hedendaagse lezers telkens weer
confronteerde met een van de meest tragische thema's van de mensheid. Uw optimisme
rust op de diepe bodem van de mogelijkheden van het leven. En wanneer U thans
zo vasthoudend het probleem van de persoonlijke onsterfelijkheid uitwerkt, dan drukt
zich daarin ontegenzeggelijk de diep in uw organisme wortelende drang uit om alle
vervloekte vragen van het leven te stellen en op te lossen. U behoort, zoals ik heb
opgemerkt, niet tot die groep kunstenaars die ernaar streven de lezers gouden dromen
vol verzinsels voor te toveren, hen te “verstrooien” en uit de werkelijkheid weg te
sleuren. Om te spelen en zich te verbergen.... Neen, uw Muze munt uit door een
strenge preciesheid van oordeel. Ze wil niet bedriegen en bedrogen zijn. Ze lijkt
eerder op statische gegevens dan op sentimenteel geleuter. Ze verzoent zich zogezegd
noch met een “wetenschappelijke religie”, noch met een “religieuze wetenschap”,
twee verschillende vormen van in wezen hetzelfde zelfbedrog.... Ik zie een diepe
rimpel op uw voorhoofd, wanneer ik uw verzen over de onsterfelijkheid lees. U heeft
zich verdiept in mythen en legenden; U heeft Nietzsche en Lamothe9 bestudeerd. U
heeft zich verdiept in de hedendaagse wetenschappelijke theorieën ....
Het meest vermakelijke is nog, dat de “idealistische” filosofen de onsterfelijkheid
niet aanvaarden. U echter, een dichter-materialist, geeft ons uw hypothese over de
onsterfelijkheid. “Neen, ik sterf niet helemaal”: deze regel krijgt bij U een geheel
nieuwe betekenis, die noch Horatius, noch Derzjawin10, noch Poesjkin konden
vermoeden.... Baratynskij, Zabolotskij, Tjoetsjew en Achmatowa, Blok en Pasternak11
verdiepten zich vol innerlijke onrust in het raadsel van leven en dood. U wist, zonder
hen ook maar ergens in na te bootsen, uw eigen hypothese te scheppen. En ik zoek
naar de mogelijkheid van haar overgang van het vlak van de metafoor naar dat van
de wetenschap. U draagt uw hypothese niet aan op een gouden schaal, maar u
verontrust de geleerden en alle denkende mensen: “Denk na, haast je niet mijn idee
omver te werpen, je mag haar trouwens omverwerpen, als je er zelf maar eerst over
nadenkt! Beschrijf de baan van uw individuele en eenmalige menselijke bestaan in
het grote kringproces

9
10
11

F. de la Mothe le Vayer (1855-1672): Frans filosoof, wiens werken zich kenmerken door
hun scepticisme.
G.R. Derzjawin (1743-1816), Russisch dichter.
Russische dichters.
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van de kosmos! Vergeet niet, dat de materie wel verandert maar niet vervalt! Denk
eraan, wanneer U mijmert over de dood, dat ze niet van gelijke waarde is als het
leven, maar slechts één van zijn vormen is. Denk aan de strenge woorden van de
filosoof: “Leven is sterven”’.
Tenslotte geeft Ozerow nogmaals te kennen, dat hij Selwinskij's poging om zich
te verstaan met het mysterie van dood en eeuwigheid en een onsterfelijkheidsgedachte
te concipiëren, zeer toejuicht. Selwinskij ontsteekt op deze wijze, meent hij, voor
velen voor wie het bestaan anders uitzichtloos zou zijn, het licht van de hoop. Dit
alleen al is volgens hem zo positief en een zo grote zegen, dat niet alleen een totale
openheid ten overstaan van deze conceptie, maar ook een vrije verkondiging ervan
alleszins toe te juichen is. Ozerow eindigt zijn open brief aan Ilja Selwinskij dan ook
met de garantie dat hij, hoewel hij zelf de beslissende stap nog niet kan doen die de
oude dichter zet, toch het positieve, bevrijdende en reddende in diens
onsterfelijkheidsgedachte erkent. En hij onderstreept daarbij nog eens nadrukkelijk
dat hij in deze gedachte niet langer ‘opium’ ziet maar een wezenlijk moment van de
menselijke geest. En misschien zelfs toch een ultieme heilsbelofte:
‘Uw hypothese bevalt me, Ilja Lwowitsj. Ik zou zelfs willen, dat zoveel mogelijk
mensen haar zouden leren kennen. Ik wil rond mij een steeds grotere menigte van
hoop vervulde mensen zien in de kankerklinieken, op de operatiezalen, in de
woonkazernes.... Het troost me dat onze poëzie voortgaat de mensen hoop te schenken.
Zij (de hoop) deed de mens ooit het vuur uitvinden. Zij geeft de mens nu ook hoop
op een leven na de dood. De verrijzenis zou dus mogelijk zijn?!....’

Het antwoord van Ilja Selwinskij
‘Dit alles is een van tweeën:
Of waan of het mysterie van het Zijn’.

Na het citeren van bovenstaande versregels, die hij zijn antwoord aan Ozerow als
devies meegeeft, begint Ilja Selwinskij zijn eigenlijke repliek met te stellen dat de
dood een eeuwig tekort is:
‘Als er op onze planeet iets tot misselijk wordens toe walgelijk is, dan is dat
ontegenzeggelijk: de dood. De afkeer van de dood is eigen aan al wat leeft, des te
meer aan de mens, wiens bewustzijn zich niet kan verzoenen met zijn volledige
verdwijning in het Niets. Juist daarom vonden de religies - het Jodendom, het
Christendom, de Islam - die een leven aan gene zijde van het graf beloofden, zo'n
geweldige erkenning bij miljoenen mensen. Juist daarom zijn de religies zo levend.
Maar de ontembare druk van de wetenschap, de overwinning die het materialisme
behaalde in de wereldbeschouwing van de mens, werpt definitief alle naïeve sprookjes
omver over een godheid met een baard, over engelen en aartsengelen, over hemel
en hel. Na de mens echter elke hoop op een leven na de dood te hebben afgenomen,
gaf de wetenschap de mens daar niets voor terug. De filosofen - Spinoza, Hegel,
Hume, Schopenhauer - geloofden niet in de onsterfelijkheid. Maar ook de dichters
hielden op te gelo-
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ven. Goethe schreef: ‘Of je wilt of niet, je sleept je last voort.... tot dat moment
waarop men jou daarheen zal slepen waarheen je zelf niet kunt en niet wilt....’. Dit:
‘niet kunt en niet wilt’ drukt, met heel zijn vertwijfelde kracht, de haat van de mens
jegens de dood uit, heel zijn verafschuwing ervan. In onze poëzie heeft Tjoetsjew12
daarover gesproken, met scherpe pijn: ‘De natuur wil niet weten over het vergane.
Onze schimmige jaren zijn haar vreemd. En voor haar aanschijn staand beseffen wij
vaag, dat we slechts een droom zijn van de natuur. Ieder op zijn beurt begroet zij (de
natuur) al haar kinderen, nadat die hun nutteloze heldentaak hebben volbracht, op
gelijke wijze met haar alles verslindende en verstillende afgrond....’. In dit vers gloeit
niet dat vuur, dat men vindt in het vierregelige gedicht van Goethe, maar daarom is
het nóg verschrikkelijker. Bij Goethe klinkt het protest, bij Tjoetsjew de onderdanige
onverschilligheid van de sterveling. Deze poging, zich te verzoenen met de
onvermijdelijkheid, is ook voor de europeaan van onze dagen karakteristiek. In haar
laatste roman, Het grote Nooit, schrijft Elsa Triolet13 over de scheppingen van haar
held Regis: ‘In iedere roman van Regis sterft noodzakelijk iemand; en degenen die
voor de dood staan en soms ook de dood zelf worden door de auteur naar het voorste
plan geschoven. Daarbij wordt veel gezegd over het nut van de dood, over zijn
weldaden; in deze (romans) sterft men met een glimlach op de lippen, met een rustig
gelaat....’. Ik kan niet zonder walging denken aan deze Regis. Maar de schrijfster
voelt net als hij: ‘Regis ontrukte de dood zijn angel’. Dat is dan geweldig! Maar wat
betekent dat eigenlijk? Hoe lukte het Regis de dood te overwinnen? Dat blijkt aldus
te zijn gegaan: ‘aan de zogenaamde gewelddadige dood gaf hij bewust en duidelijk
de voorkeur boven een “eigen dood” door ziekte of ouderdom’. En dat heet dan: ‘de
dood haar angel ontnemen’? Nu, dan weet ik het wel.
Ik citeer mijn vriendin Elsa Triolet daarom zo uitvoerig omdat ook U, Lew Ozerow,
in feite haar standpunt inneemt. U acht de dood een positief verschijnsel, zelfs in de
meest directe zin. Alsof de mensheid dank zij de dood, uit angst voor haar, haar
meesterwerken zou hebben geschapen. Shakespeare, Dante, Byron, Poesjkin.... Indien
deze dichters geloofd zouden hebben in de onsterfelijkheid, zouden ze volgens U
niets onsterfelijks hebben kunnen scheppen. Uw logica is verschrikkelijk! Zij verslindt
hier het gezonde verstand, dat zij altijd al niet al te zeer ontzag, maar waarmee zelfs
zij rekening zal moeten houden. Laten we aannemen dat een doodzieke kunstenaar,
die zijn onvermijdelijke dood voorziet, tracht zo snel mogelijk te werken. Maar
bevordert haast soms het scheppen van waarlijk grote kunst? Had de kunstenaar meer
tijd, dan zou hij met meer nauwgezetheid aan zijn schepping werken en in elk geval
zou hij dan nóg grotere taken op zich nemen. Een stervende zal dit maar al te goed
begrijpen’.
Selwinskij spreekt dan over zijn eigen naderende dood en over de onwaarach-

12
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F. Tjoetsjew (1803-1873), Russisch dichter.
De Franse schrijfster Elsa Triolet is de echtgenote van de Franse dichter-communist Louis
Aragon. Wat Selwinskij hier over haar zegt, geldt ook heel duidelijk voor de meeste
Sovjetliteratuur.
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tigheid van het beroep dat men ten overstaan van de dood veelal doet op de
zogenaamde ‘onsterfelijkheid’ van de nagelaten werken:
‘Sinds mijn tweede hartinfarkt ben ik ervan overtuigd, dat ik een derde aanval niet
meer zal overleven, en ik begon mijn psyche af te stemmen op de dood. In mijn
jeugd, toen ik baadde in gezondheid, kwam ooit deze gedachte in mij op: “Ik wil in
mijn verzen de onsterfelijkheid deelachtig worden, om mijn stervensuur te kunnen
ontvangen zoals een gastheer zijn gast” (Arktika). Maar op mijn gevorderde leeftijd
heeft die bravour mij verlaten. Het spookbeeld van mijn nabije dood boezemde me
angst in, dat ik al niets groots meer zou ondernemen..... Neen, de dreiging van de
dood wekt ons niet op tot scheppen. Toen Alexej Tolstoj, toen Sergej Prokowjew
tegen de eisen van hun artsen in letterlijk bleven werken tot hun laatste ademtocht,
deden zij dat niet omdat het Niets aan hun deur klopte, maar omdat zij niet anders
konden dan scheppend bezig zijn. Daarin lag heel hun leven, heel de zin van hun
bestaan. De drang om te scheppen laat de kunstenaar tot de laatste minuut niet los.
“De mens staat hoger dan zijn lot”, zegt een meisje ergens over Lenin. “Lenin stierf
zonder daar aandacht aan te besteden”. Zo is het einde van alle creatieve mensen.
Ik verafgood het leven en ik haat de dood. Nooit heb ik me met hem kunnen
verzoenen en ik zal me ook nimmer met hem kunnen verzoenen. Maar dat betekent
niet dat ik mijn theorie zomaar, uit haat jegens de dood, uit de lucht heb gegrepen.
Er ligt een wetenschappelijke hypothese aan ten grondslag’.
Selwinskij zet uiteen, waarin deze hypothese bestaat. Hij tekent ons in grote lijnen
ongeveer hetzelfde beeld, dat Ozerow al eerder gaf van Selwinskij's opvattingen in
zijn open brief aan deze laatste. Maar hij belicht daarbij tegelijk nog één essentieel
moment van zijn hypothese, dat aan Ozerow blijkbaar ontging: de idee van een
welhaast eschatologische groei naar een steeds grotere bestaansvolheid via de keten
der ‘wedergeboorten’. Hij zegt in eerste instantie te zijn uitgegaan van wat de
grondlegger van de cybernetica, Norbert Wiener, uitgaande van de theorie van Einstein
ooit schreef: ‘Wij zijn geen materie, maar de vorm van haar structuur’. Selwinskij
meent in navolging van Wiener, dat niet de stof maar de vorm, een vormgevend
beginsel, het wezen van de menselijke persoon uitmaakt. Dit brengt hij in verband
met een andere uitspraak van Wiener: ‘De vorm streeft naar een vereeuwiging van
zichzelf’. Hierop bouwt hij nu zijn geloof in de onsterfelijkheid. Hij zegt te geloven
in een nieuwe verschijning van zijn Ik in de toekomst; doordat de vorm, die immers
streeft naar duurzaamheid, inderdaad ooit opnieuw werkelijkheid worden zal en dat
altijd weer zal blijven worden, eeuwig strevend naar steeds grotere duurzaamheid
en steeds grotere bestaansvolheid. Want, betoogt Selwinskij: ‘Het leven is niet het
eeuwig nieuwe (in de zin van: ‘steeds weer anders’, A.L.), zoals Lamothe dacht,
maar ook niet een eeuwige herhaling van steeds weer hetzelfde, zoals Nietzsche
dacht. Neen, het leven is de eeuwige hernieuwing onder steeds nieuwe, ongekende
voorwaarden’14. Selwinskij zoekt dus als het ware naar een synthese van twee visies:
de visie die in het leven een stroom ziet waarin het nieuwe steeds ten koste van het
voorgoed verdwenen oude ontstaat,

14

Cursief van I. Selwinskij.
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èn de visie die in het leven alleen maar een herhaling van het oude, een eeuwige en
zinloze bestendiging van alle dingen ziet.
In dit verband brengt Selwinskij nogmaals de religie ter sprake, waarbij hij Lew
Ozerow tegelijk antwoordt op diens opmerking over de verhouding tussen hoop en
geloof:
‘Indien de mensheid tot deze overtuiging zal komen, zal ze de religie vaarwel
zeggen. Want waarop steunt de religie? Alleen maar op die “onwetendheid”, die
Marx een “demonische macht” noemde? De religie schenkt troost. Maar met iedere
nieuwe ontdekking van de wetenschap wordt deze troost steeds schimachtiger, vooral
wanneer ze te maken krijgt met bepaalde afschuwelijke fenomenen van het leven.
“Als er op de wereld fascisten kunnen bestaan, dan is er dus geen God”, zei me eens
een oude vrouw, die al haar zeventig jaren geloofd had in “de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest”. Bij de mensen gaan de ogen steeds meer open voor de werkelijkheid.
De religieuze troost krijgt het steeds moeilijker.
Maar keren we terug tot mijn hypothese. U geeft toe dat zij hoop geeft. Maar alleen
de hoop acht U niet voldoende. U verlangt dat ik U ook nog het geloof, de zekerheid
geef.... Omdat U hier “zonder geloof niet klaar komt, er niet uit komt”. Maar U komt
er wel uit, Lew Ozerow! Zodra uw jeugd eenmaal achter de rug zal zijn en ook voor
U aan de horizon het spookbeeld van de dood met haar zeis zal opdoemen, zult ook
U in vertwijfeling en met vuur mijn Kornej Korneïtsj15 aanroepen. Overigens zult U
dat wellicht al veel eerder doen.
De hoop: dat is een moeilijk begrip! Op kleine schaal blijft ze inderdaad alleen
maar hoop. Bijvoorbeeld als we kaartspelen. Dan hopen we te winnen, maar we
hebben daarbij geen enkele zekerheid. Maar in de grote vragen, zoals die van de
onsterfelijkheid, wordt zelfs de allergeringste hoop tevens tot een machtig geloof.
Het vers van Tjoetsjew brengt ons in opschudding door zijn diepte, maar we kunnen
er niet ademen. Nog lang niet alle mysteries van leven en dood zijn geopenbaard.
Tjoetsjew dacht, dat hij het antwoord bezat op het allergrootste mysterie. Maar dat
was het antwoord van de negentiende eeuw met háár wetenschap, haar nuchtere,
meedogenloze en van alle romantiek ontdane wetenschap. De wetenschap der
Bazarows16. In de negentiende eeuw zou ook ikzelf niet hebben kunnen geloven in
mijn hypothese. Maar ik leef nà Einstein, Tsiolkowskij17 en Wiener. Ik ben
onvergelijkelijk rijker dan Tjoetsjew en ook U bent rijker. Daarom moet U niet
zeggen: “Maar wat, als ik nu eens niet geloof?” Als U niet gelooft, keert U dan terug
naar de negentiende eeuw! U verlangt verder dat ik U het beeld van het komende
geluk zou afbeelden, zoals Mozes, Christus, Mohammed dat hebben gedaan. Anders,
zegt U, kunt U in mijn hypothese niet geloven.... Maar U weet toch, dat ik de religie
niet

15
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De hoofdfiguur van Selwinskij's eerder genoemde dichtwerk Arktika, die de dichter zijn
onsterfelijkheidsgedachte het duidelijkst laat vertolken.
Bazarow is de hoofdfiguur van I. Toergenjews roman Vaders en Zonen, een jonge bioloog
die zijn eenzijdig-positivistische instelling tot het uiterste doorvoert.
K.E. Tsjolkowskij (1857-1935) is de theoretische grondlegger van de Russische ruimtevaart,
die in de jaren twintig reeds de toekomstige gerichtheid van de mens op de kosmos voorspelde.
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erken! Ik spreek over de herschepping van de mens hier, op de aarde, die schoner is
dan welke hemel ook18. In uw meningsverschil met mij ging U, onmerkbaar voor
Uzelf, over van de microfysiologie en -biologie naar de sociologie. U interesseren
de voorstellingen van de toekomst? De toekomst: dat is het communisme! Maar hoe
het leven zal zijn onder het communisme, daarover wilden noch Marx noch Lenin
iets voorspellen. De klassieken van het marxisme zeiden slechts dat de mensen in
de toekomst wijzer dan wij zullen zijn en zo'n maatschappelijk systeem zullen
scheppen, zoals dat hun het beste zal toeschijnen....’.
Aan het slot van zijn antwoord op Ozerows open brief maakt Selwinskij, die
letterkunde doceert aan het Gorkij-Instituut voor literatuur te Moskou, nog een
opmerking over de verschillende reacties van zijn leerlingen op zijn geloof in de
onsterfelijkheid, dat hij blijkbaar openlijk in zijn colleges ter sprake brengt: ‘Zo geeft
mijn hypothese volgens U dus hoop. Dat verheugt me. Meer wil ik ook niet. Maar
het is toch vreemd: hoewel de hoop de mensen gelukkiger kan maken, blijken
sommigen haar toch terstond de rug toe te keren. Toen ik mijn theorieën uiteenzette
voor mijn studenten, op een seminarium in het Instituut voor Literatuur, voelden
velen er zich toe aangetrokken. Maar een van hen, Walerii Prochwatilow, mijn meest
geliefde leerling, schreef me:

“Aan Ilja Selwinskij
Ooit komt de tijd der grote omzwervingen
En wij zullen vertrekken naar het laatste Rome
En nooit zullen we met de levenden meer spreken
over een voortdurend, eeuwig blijven.
En alles wat was zal zijn als in een nevel,
En de einder der watermassa's èn de rand van de hemel
En ergens op een duistere oceaan
Zullen onze schepen vergaan
En er zal geen enkele herhaling meer zijn.
Er is maar één lotsbestemming en één einde.
Tevergeefs heb je ons de dorst
Naar de verrijzenis geschonken, Schepper!”

We zullen de jongen zijn diepgeworteld pessimisme vergeven. De jeugd houdt ervan,
zielepijn te smaken’. Minder vergeeflijk acht Selwinskij het standpunt van een
redacteur, die zijn verzen over de onsterfelijkheid weigerde te drukken,

18

Selwinskij staat hier overigens tamelijk dicht zowel bij verschillende hedendaagse theologische
opvattingen alsook bij bepaalde religieuze opvattingen in het voorrevolutionaire Russische
denken. Zo citeerde Alexander Blok, de bekendste vertegenwoordiger van het Russische
litteraire symbolisme, ergens, “met veel instemming”, zoals hij nadrukkelijk opmerkt, de
volgende brief van een onbekende: “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, niet in een
“hemel”, maar op aarde, op de aarde Gods” (A. Blok, Verzamelde werken in 2 delen, Moskou
1955, II, p. 100).
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omdat hij bang was dat ze later als ‘religieus besmet’ zouden worden gebrandmerkt.
Selwinskij eindigt met een dankwoord aan Ozerow voor diens openheid en begrip,
en belijdt tenslotte nogmaals zijn geloof in de persoonlijke onsterfelijkheid van de
mens: ‘Ik dring niemand mijn theorie op. Maar zelf geloof ik er uit alle macht in.
Dat helpt me, ten overstaan van de dood zuiver en edel te staan....’19.
Vanuit welke levensbeschouwing de mens zijn bestaan ook tracht te verlichten: de
eindigheid van dit bestaan blijft hem een duister moment. Ook de Sovjetmens zoekt
tenslotte aan deze eindigheid te ontkomen. Het eeuwigheidsbeginsel wordt door hem
herontdekt als de diepste grond van zijn bestaan.
Hierop afstemmend begint de mens ook hier opnieuw de wegen af te tasten,
waarlangs zijn diepste wezen mogelijk te redden is van de aan alle leven inherente
vergankelijkheid. De gedachten van Ilja Selwinskij zijn wel een heel duidelijk bewijs
van dit pogen. Hieraan, veel meer dan aan de concrete verwoording en de geprobeerde
oplossing, ontlenen deze gedachten hun eigenlijke waarde.
Het heropnemen van dit eeuwige thema in de hedendaagse Sovjetliteratuur betekent
een tweevoudige winst. Allereerst houdt het in, dat men het bestaan ondanks alle
vooruitgang toch als een dodelijk gewond bestaan blijft zien, zolang het laatste woord
hier de terugkeer in een absoluut Niets moet zijn. Men ziet in dat de dood, als
paroxysme van de vervreemding, alle verworvenheden van een volmaakte samenleving
op hun betrekkelijkheid ontmaskert. Het groeiend besef dat een zinvolle existentie
ook een rechtvaardiging van het nimmer te verdringen eeuwigheidsverlangen eist,
dwingt - en dit is het tweede winstpunt - de mens ook hier, het bestaan open te houden
voor wezenlijke nieuwe dimensies.
Beide momenten, de herontdekking van een eindig bestaan als een wezenlijk tekort,
èn de ontdekking dat het leven nooit vermoede mogelijkheden bezit, betekenen
tenslotte dat de wereldbeschouwelijke ruimte waarin men leeft meer en meer open
komt en wezenlijk nieuwe perspectieven krijgt.

19

Ozerows open brief verscheen in: Literatoernaja Rossia, No. 33, 12 augustus 1966.
Selwinskij's antwoord in No. 39 van dezelfde periodiek, 23 september 1966.
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Politiek overzicht
Internationaal
Europese Economische Gemeenschap
Op 24 en 25 oktober vergaderde de ministerraad van de Europese Gemeenschap in
het gloednieuwe Centre Europeén te Luxemburg, waar de Engelse toetreding
natuurlijk het voornaamste onderwerp van bespreking was. Zoals te verwachten
stelde de Franse minister, Couve de Murville, een aantal eisen waaraan moest zijn
voldaan voordat onderhandelingen met Engeland zouden kunnen beginnen; eerst
moest Engeland een evenwicht in zijn betalingsbalans tot stand brengen en het pond
sterk maken; tegelijkertijd, maar liever vervolgens, moesten de Zes grondig de
problemen bestuderen verbonden aan Engelands toetreding, te weten: behalve
genoemde twee de gemeenschappelijke landbouwfinanciering, de Britse handel met
het Gemenebest en de internationale rol van het pond. Eerst als de Zes het hierover
volledig eens waren geworden kon er met Londen worden gesproken.
Lijnrecht hiertegenover stonden de Beneluxlanden; vooroverleg tussen de Zes zou
eventueel leiden tot het opstellen van voorwaarden voor Engelands toetreden,
waardoor dit voor nieuwe leden moeilijker zou worden dan het voor de oude leden
was geweest. Dat Engeland nu in economische moeilijkheden verkeerde, kon geen
overwegend bezwaar zijn, daar in 1956 ditzelfde het geval was met Frankrijk. Ook
Italië wenste een spoedig begin van de onderhandelingen en verklaarde zich akkoord
met een compromisvoorstel, dat voor 1 januari a.s. moet zijn beslist of er met
Engeland en de andere kandidaatleden zal worden onderhandeld. Tot op zekere
hoogte kreeg Couve steun van de West-Duitse minister Brandt, die wel voelde voor
een grondig onderzoek van de problemen door de Zes. Er is echter een verschil tussen
de Duitse en de Franse opvatting; Brandt wil Engeland wel in de EEG, maar wil ook
de Gaulle niet van zich afstoten, terwijl de laatste eigenlijk een onuitgesproken veto
wil doorzetten. Op 20 november zal er te Brussel opnieuw over worden gesproken,
maar het is de vraag of men er dan uitkomt.
Er wordt weer gesproken over een dreigende crisis in de EEG, maar eigenlijk is
er een permanente crisis tussen Frankrijk en de vijf anderen. Alleen als de vijf het
onderling volledig eens zijn, zal de Gaulle toegeven, want ook Frankrijk kan zich de
weelde niet veroorloven de EEG te laten springen. Er is van de eenmaal ingeslagen
weg geen terug meer mogelijk, maar aangezien de Gaulle
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precies weet wat hij wil en de vijf anderen niet, zullen de laatsten - zoals bij vorige
gelegenheden - wel weer moeten toegeven.
Eind oktober bezocht kanselier Kiesinger Londen en maakte daar nog eens
duidelijk, dat Bonn Engeland wel wil toelaten maar hiervoor geen conflict met de
Gaulle wenst te riskeren; tevens waarschuwde hij de Engelse regering niet te proberen
de Gaulle onder druk te zetten, daar dit een averechtse uitwerking zou hebben.
Intussen is de houding van de Engelse regering minder duidelijk geworden. Bij monde
van minister Brown verklaarde zij in het Lagerhuis, dat zij zich zonder speciale
voorrechten bij de gemeenschappen wenste aan te sluiten en volgens prime-minister
Wilson werkte de tijd voor Engeland. Anderzijds verwachtte men, dat Londen op de
EVA-conferentie te Génève zou proberen deze organisatie zó te versterken, dat zij
een beter tegenwicht tegen de EEG zou gaan vormen. Dit was echter ook bij de
oprichting bedoeld en het staat te bezien of dit nu wel zou lukken.
Er gebeurde echter nog iets anders. De speciale Britse onderhandelaar met de EEG,
lord Chalfont, sprak op een persconferentie te Lausanne over een mogelijke wijziging
van de Britse politiek t.a.v. Europa als Engeland opnieuw zou worden afgewezen;
hij speelde met gedachten over terugtrekking van het Britse Rijnleger, opzeggen van
de viermogendheden-overeenkomst voor Berlijn, erkenning van de DDR en van de
Oder-Neisse grens. Met het laatste zou men zich kunnen verenigen, maar dit alles
op dit ogenblik zo duidelijk uit te spreken was uiterst onhandig, daar het weinig
minder is dan chantage tegenover Bonn. Het is tevens koren op de molen van de
Gaulle, die nu weer eens kan wijzen op de geringe Europese gezindheid van Londen.
Wijst dit op meningsverschillen binnen de Engelse regering? Of is het een zuiver
persoonlijke blunder van Chalfont? Ook in het laatste geval is het voor Wilson erg
vervelend, daar alle officiële ontkenningen korter zullen leven dan de woorden van
Chalfont.
Ofschoon deze zijn ontslag heeft aangeboden, heeft Wilson gemeend het te moeten
weigeren; de journalisten - Chalfont was vroeger een van hen - hebben de woorden
verkeerd begrepen en helemaal niet de hypothetische opzet van het gesprek dat zij
met de Britse vertegenwoordiger voerden.

Midden-Oosten
Terwijl zes niet-permanente leden van de Veiligheidsraad nog steeds probeerden een
voor beide partijen aanvaardbare ontwerpresolutie op te stellen, waardoor een einde
zou komen aan de oorlogssituatie tussen Israël en de Arabische staten, bracht Egypte
op 21 oktober een Israëlische torpedobootjager, de ‘Elath’, tot zinken in de buurt
van Port Saïd. Het is mogelijk, dat deze zich - al dan niet met opzet - binnen de
Egyptische territoriale wateren bevond en dat Nasser deze situatie heeft aangegrepen
om zijn in de laatste oorlog geschonden prestige onder de Arabische bondgenoten
te verbeteren, maar het blijft de vraag of zijn optreden taktisch was. Hij had kunnen
verwachten, dat Tel Aviv dit niet zonder meer zou laten passeren, en het antwoord
kwam dan ook enkele dagen later, toen de Israëliërs olieraffinaderijen en
opslagplaatsen in Suez in brand schoten, waardoor Egypte ernstige economische
schade leed.

Streven. Jaargang 21

291
De schuldvraag bij het eerste incident is moeilijk te beantwoorden; in het tweede
geval begon volgens V.N.-waarnemers Israël de strijd en was duidelijk uit op
revanche. Zo werken beide partijen de vredespogingen tegen; het wordt steeds
onwaarschijnlijker, dat bovengenoemde zes nu nog succes zullen hebben met hun
plan om vrede tot stand te brengen op voorwaarden als terugtrekking van Israëlische
troepen uit de bezette gebieden in ruil voor erkenning van de staat Israël door de
Arabieden en vrije vaart door het Suezkanaal.
Ook nu kwam de Veiligheidsraad bijeen. Resultaat: alle bestandsschendingen in
het Midden-Oosten werden veroordeeld; beroep op beide partijen ‘alle militaire
activiteiten’ onmiddellijk te staken. Daarnaast bepleitte Oe Thant doeltreffender
handhaving van het bestand door vermeerdering van het aantal waarnemersposten
en snellere verplaatsingsmogelijkheden voor deze waarnemers. Maar wat wil men
daarmee bereiken? Egypte boorde de Elath in de grond met Russische raketten,
geleverd na de recente Egyptische nederlaag, de Russische onderminister van defensie
vloog ijlings aan het hoofd van een militaire missie naar Caïro en een Russische
vlooteenheid bracht onmiddellijk een ‘vriendschapsbezoek’ aan Egypte; daartegenover
hervatten de Verenigde Staten de wapenleveranties aan Israël en enkele Arabische
staten in het Midden-Oosten op ‘selectieve basis’. Uiteindelijk wordt het een strijd
tussen de twee grootmachten; daarom is het belangrijker, dat deze twee blijven
proberen met elkaar tot een akkoord te komen om een nieuwe bewapeningswedloop
in het Midden-Oosten te voorkomen. Als zij hierin slagen en gezamenlijk invloed
uitoefenen op de strijdende partijen, dan kan er vrede in het Midden-Oosten komen.
En anders...?

Vietnam
Nguyen Van Thieu werd gisteren beëdigd als president van Zuid-Vietnam. Bij deze
gelegenheid herhaalde hij zijn aanbod aan de Noord-Vietnamese regering te
onderhandelen over beëindiging van de oorlog, maar hij wees er tevens op, dat Hanoi
tot nu toe elk vredesaanbod had afgewezen. Dat hij de leden van de Vietcong voor
de keuze stelde naar het Noorden te gaan als zij in het marxisme geloofden of te
blijven en samen te werken, had beter een royaal aanbod kunnen zijn tot
samenwerking met de Vietcong in het Zuiden; de gedachtengang van Thieu gaat te
veel uit van de mening, dat de Vietcong in zijn geheel pro-communistisch is.
Tegelijkertijd trad vice-president Ky af als premier en verdween het oorlogskabinet,
dat nu twee jaren had geregeerd. Tot premier werd benoemd de advocaat Nguyen
Van Loc; het is te hopen, dat hij er in slaagt een burgerregering te vormen, die het
Vietnamese volk representeert, maar gezien de huidige situatie lijkt daar niet veel
kans op.
Intussen wordt overal ter wereld steeds heftiger geprotesteerd tegen het optreden
van de Verenigde Staten in Zuid-Vietnam. De moeilijkheid is, dat praktisch iedereen
vrede wil in Vietnam, maar bijna niemand een reële mogelijkheid aangeeft om deze
te verwezenlijken.
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Spanje
Voor het eerst sedert het einde van de Spaanse burgeroorlog hebben op 10 oktober
in het land van Franco rechtstreekse verkiezingen plaats gehad, nl. voor 104 van de
564 leden tellende Cortez; de overige 460 werden indirect gekozen. Actief kiesrecht
bezaten gezinshoofden, zelfstandige vrijgezellen en gehuwde vrouwen, terwijl men
kandidaat kon worden gesteld als men oud-lid van de vorige Cortez was, of door 5
parlementsleden of door 7 leden van de provinciale raden of door 1000
kiesgerechtigden als zodanig was voorgesteld; bovendien moesten alle kandidaten
de eed van trouw aan de Nationale Beweging afleggen. Nauwelijks een milimeter
in de richting van een democratie. De voornaamste ondergrondse politieke partijen
boycotten de verkiezingen dan ook en blijkbaar met succes, daar slechts 60% der
kiezers verscheen en dit percentage in Catalonië en Baskenland nog lager was.
Vooral twee groepen der bevolking eisen democratie, nl. arbeiders en studenten,
terwijl ook in kerkelijke kringen het besef begint door te dringen, dat een sociale
omwenteling noodzakelijk is en dat deze op meer democratische wijze zou moeten
worden verwezenlijkt. Het gaat bij de arbeiders niet zozeer om hogere lonen en
afremmen van de prijsstijgingen of om het sluiten van onrendabele bedrijven; het
verkrijgen van stakingsrecht - waarvan overigens toch gebruik wordt gemaakt, al is
het officieel verboden -, het recht van vrije vakverenigingen en de eis om
medezeggenschap in het ontwerp nieuwe wet op de vakbonden - nu heeft alleen de
officieel erkende Falange invloed - zijn voor hen belangrijker. Verheugend is het,
dat de studenten hun plaats in de maatschappij blijken te begrijpen; zij komen op
voor de rechten van de arbeiders naast hun eigen strijd voor vrije
studentenvakverenigingen, onafhankelijk van regeringsbemoeiing. Vele hoogleraren
staan aan de kant van de studenten, maar het resultaat van dit alles is tot nu toe de
herhaalde sluiting van universiteiten en gevangenneming van studentenleiders.
In hoeverre Franco door van te voren aangekondigde proteststakingen, die ondanks
regeringsverbod en gevangenneming van arbeidersleiders toch doorgingen, en door
herhaalde arbeiders- en studentenonlusten wordt beïnvloed, is natuurlijk moeilijk te
zeggen, maar is misschien op te maken uit het resultaat van een in november
verwachte regeringswijziging, waarbij een nieuw departement voor zaken betreffende
de syndicaten zou worden ingesteld. Dit zou komen te staan onder leiding van minister
Giron, een der weinige populaire leiders der nationale beweging; hij zou als taak
krijgen het gezag der syndicaten, zwaar aangetast door de ondergrondse
arbeiderscomité's weer te herstellen. Als hij er hierbij van kan uitgaan, dat de
heersende onrust niet kan worden afgedaan met de goedkope en uiterst onverstandige
dooddoener van communistische activiteit, en dat ook Franco er niet aan zal kunnen
ontkomen het patriarchale verlichte despotisme te vervangen door een parlementaire
democratie, zou dit voor de ontwikkeling in Spanje zeer belangrijk zijn. Wat in 1939
hier niet mogelijk was, omdat het volk er niet rijp voor was, zal nu - nu de
omstandigheden veranderd zijn - moeten gebeuren.
3-1-'67
J. Oomes
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Forum
Rolf Hochhuths ‘Soldaten’
Voor Rolf Hochhuth komt niet de geschiedenis op de eerste plaats, maar ‘het boeiende
thema’1. En het kan moeilijk ontkend worden dat de auteur van Der Stellvertreter in
zijn nieuw stuk, Soldaten, andermaal een interessante problematiek aanboort. Het
bombarderen van niet-militaire doelwitten - zoals Dresden er een was in de Tweede
Wereldoorlog - heeft in de oorlogvoering een gevaarlijk precedent geschapen. Al
jaren pleit Hochhuth voor het invoeren van een internationale overeenkomst die de
conventie van Genève, welke alleen betrekking heeft op de oorlogvoering te land en
ter zee, zou uitbreiden tot de oorlogvoering in de lucht. Maar blijkens de brief die
hij in 1964 tot Bondspresident Lübke richtte, is dit pleidooi niet helemaal vrij van
dubbelzinnigheid: deze conventie, meent Hochhuth, zou ‘einen ersten Schritt zur
Humanisierung des militärischen Denken’ betekenen2.
Maar hoe dan ook, Hochhuth heeft geen thesisstuk willen schrijven. Zijn politiek
theater is humanistischer gekleurd: de mens staat centraal. Zoals hij in het reeds
aangehaalde gesprek zei: ‘Geschichte liefert.... den Stoff nicht für die Darstellung
von Probleme, sondern für die Darstellung von Menschen, die in Probleme verstrickt
werden’3. De figuur die ditmaal in problemen verstrikt raakt, is Churchill. Zijn
neo-classicistische neiging volgend, heeft Hochhuth van Churchill een tragische
figuur willen maken. Hij zet hem voor het eeuwige dilemma: mag het individu
geofferd worden aan de collectiviteit, of omgekeerd de collectiviteit aan het individu?
Concreet: mocht Churchill de Poolse, in ballingschap vertoevende ministerpresident,
Generaal Sikorski, doen verdwijnen (dat Churchill dat in werkelijkheid gedaan heeft,
wordt door Hochhuth slechts heel voorzichtig gesuggereerd), om op die manier het
bondgenootschap met Stalin, waartegen Sikorski zich verzette, en door middel daarvan
ook de bevrijding van Europa veilig te stellen? Wettigt het doel de middelen? En als
je tegenstander het gebruik van dergelijke middelen oplegt, zijn ze dan nog niet méér
gewettigd?
Om het niet louter schematisch te houden, heeft Hochhuth dit klassieke ethische
conflict in de context van de Tweede Wereldoorlog gesitueerd. Hij gebruikt daarvoor
de Geschiedenis - hier en daar citeert hij letterlijk - maar zoals dat trouwens ook in
Der Stellvertreter al het geval was, meestal heeft hij ze getransformeerd, omgewerkt
tot een nieuwe werkelijkheid: die van een realistisch toneelstuk. Principieel kan er
tegen een dergelijke werkwijze niets ingebracht worden, tenzij misschien dat ze wel
erg klassiek aandoet. Maar de vraag die zich van meet af aan opdringt, is: kán het
nog wel op die manier? Hochhuth schijnt er zich helemaal niet van bewust te zijn
dat zijn theoretische behandeling

1
2
3

Cfr. het gesprek met Siegfried Melchinger in Theater heute 2/67.
Uittreksels uit deze brief werden voor het eerst gepubliceerd in hetzelfde nummer van Theater
heute.
Ibid.

Streven. Jaargang 21

294
van de Geschiedenis onvermijdelijk ook dramaturgische problemen doet rijzen. Het
begint al bij de figuur van Churchill. In het stuk is deze een deel geworden van de
tweede, getransformeerde werkelijkheid: een theaterfiguur. Maar als zodanig is ze
erg neutraal, om niet te zeggen banaal, onbenullig. Het is nu eenmaal zo dat de
toeschouwers van vandaag heel de mythe welke met de naam Churchill samenhangt,
al niet meer automatisch in een theaterfiguur projecteren. In de gepubliceerde versie4
tracht Hochhuth dat te verhelpen door de handelingen van zijn figuur aan te vullen
met pagina's vol biografische gegevens. Maar op de scène staat de figuur ‘naakt’.
Temeer omdat Churchill, als historische figuur, niet de vertegenwoordiger is van een
of andere ideologie, die de ‘held’ zo vaak als het ware vanzelf een ‘morele’ steun
verschaft (zoals bijvoorbeeld de figuur van Pius XII in Der Stellvertreter, of zoals
een Stalin of een Hitier die zouden kunnen hebben). Churchill blijft hoe dan ook
slechts een passief personage, tot actie gedwongen door anderen, een soort ‘uitvoerder
van de Geschiedenis’. Je kunt in hem moeilijk een tragische figuur zien: de tragische
held wordt hier met zijn conflict opgeslokt door de Geschiedenis.
Daar komt bij dat het geval Churchill-Sikorski naar mijn gevoel voor de mens van
vandaag van geen belang is. Historisch gezien is het niet méér dan een detailpunt,
een facet van de ‘petite histoire’. En ethisch wordt het conflict veel te abstract gesteld
om in de actualiteit in te grijpen. Hochhuth schrijft stukken, zegt hij, omdat ‘was
nicht im Parlament diskutiert werden kann, das schreit nach der Bühne’. Maar dan
moet het wel om een zaak gaan, dunkt me, die wat belangrijker is dan deze.
Het pleidooi tegen de luchtbombardementen had het stuk natuurlijk een totaal
andere koers en de belangstelling een wezenlijker richting kunnen doen nemen. Dat
is echter niet gebeurd, omdat dit thema nergens organisch aan het voorgaande
(Churchill - Sikorski) gekoppeld wordt. Als een raamhandeling omlijst het de
historische scènes.
De dramaturgische ontoereikendheid - confuse thematische behandeling,
schematisme van de figuren, zwak, hol-pathetisch taalgebruik - zou je misschien nog
kunnen vergeten als Hochhuth zich een klein beetje bewust wilde worden van de
eisen welke de mengeling van geschiedenis en toneel in de hedendaagse context stelt.
Zoals wij op het ogenblik de geschiedenis beleven, kan ze nog uitsluitend - grof
geschetst - een documentaristische behandeling krijgen. Deze objectieve eis gaat
echter regelrecht in tegen de klassiek-tragische esthetische bekommernissen van deze
auteur. Hochhuts Soldaten laat voor mij nogmaals duidelijk zien dat een ‘historische
tragedie’ helemaal niet meer mogelijk is.
De Berlijnse opvoering heeft slechts bewezen dat, niettegenstaande een schitterende
bezetting (O.E. Hasse als Churchill, en verder Dieter Borsche, Rudolf Forster, Hans
Christian Blech...) en een degelijke regie (Hans Schweikart), het stuk niet te redden
valt. Jammer voor Hochhuth, want Der Stellvertreter had in het internationale politieke
theater iets losgeslagen waarvan hij zelf nu de vruchten had kunnen plukken. Het
tegendeel is gebeurd: de dramaturgische tekorten die in zijn eerste werk reeds
merkbaar waren, zijn hier nog opvallender geworden; zijn oprechte bewogenheid is
ontaard in een luchtledig gepolemiseer.
Eric De Kuyper

4

R. Hochhuth, Soldaten, Nekrolog auf Genf. Tragödie. Rowohlt Paperback, Hamburg, 1967.
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Een poging tot inzicht en waardering der vrijmetselarij
Op 21 februari 1967 overleed de bekende Vlaamse historicus, tevens lid van de
redactieraad van dit tijdschrift, Michel Dierickx S.J.. Enkele maanden later verscheen
in uitgave van de Nederlandse Boekhandel te Antwerpen en van Ambo te Utrecht
nog een werk van zijn hand, getiteld: De Vrijmetselarij, de grote onbekende
1717-1967, een poging tot inzicht en waardering (264 pp.). Zelfs op de dag voor
zijn overlijden corrigeerde
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hij er op zijn ziekbed de drukproeven van, tevreden dat wat hij als zijn levenswerk
of eerder als zijn lievelingswerk beschouwde, zo goed als gereed was. Het boek was
gegroeid uit een jarenlange objectieve en serene studie, die hij had uitgebreid op de
rijke bibliotheek van het Groot Oosten op de Fluwelen Burgwal in Den Haag en die
verdiept was door de contacten met vele Vrijmetselaars met wie hij zich door
vriendschap verbonden wist. Gegrepen door de geest van de postconciliaire en op
oecumene gerichte tijd is het zijn bedoeling geweest met een gedegen studie over de
Vrijmetselarij (voortaan afgekort als V.M.) voor de dag te komen, waardoor hij de
Kerk en de V.M. dichter bij elkaar zou brengen en waarvan het resultaat moest zijn,
dat Christenen en Vrijmetselaren elkander beter zouden leren kennen en elkander
meer zouden waarderen. De vriendendienst die hij mij had gevraagd om door een
bespreking in dit tijdschrift aan zijn boek ruimere bekendheid te geven, wil ik hem
alsnog graag verlenen.

Overzicht van het boek
Het werk is opgebouwd uit twee delen waarvan het eerste (pp. 5-122) het ontstaan
en de ontwikkeling van de V.M. beschrijft. Hij schetst in grote trekken hoe de
beschouwende of speculatieve V.M. uit de operatieve of metselaarsgilden is ontstaan
om daarna over te gaan tot een groot overzicht van het ontstaan van de Londense
Grootloge in 1717 en de ontwikkeling die de V.M. tot op onze dagen in de
verschillende landen heeft doorgemaakt. Vanzelfsprekend behandelt hij uitvoerig de
veroordelingen die door verschillende Pausen over de V.M. zijn uitgesproken.
In het tweede deel (pp. 123-228) komen de werkwijze en de levenshouding van
de Vrijmetselaar ter sprake. In hoofdstuk 7 (Symbolen - Riten in de V.M.) laat S.
zien hoe de orde arbeidt op de haar eigen wijze met behulp van symbolen en ritualen
als vertolking van idealen en gedachten, uitingen van de hoogste levensgeest. De
symboliek is ontleend aan de oude metselaarsgilden en uit zich, althans in de z.g.
blauwe graden, in werktuigen en kledij. Met dit alles wil men een geestelijke tempel
opbouwen. Suggestief laat S. zien hoe een loge is uitgerust en hoe daarin de kandidaat
tot leerling, deze tot gezel en tenslotte deze weer tot meester wordt geïnitieerd aan
de hand van uitvoerige ritualen en verder de eed of de belofte (naar gelang de
gebruiken) aflegt. In hoofdstuk 8 bespreekt S. de V.M. als levensbeschouwing. De
V.M. is immers geen godsdienst maar een levenshouding die o.a. wordt bepaald door
het geloof in het bestaan van God als Grote Bouwmeester van het Heelal en zijn
geopenbaarde wil, door het geloof in de opstanding van een toekomstig leven en dat
het boek der Heilige Kennis in elke loge zijn plaats moet hebben, door het streven
naar een volmaakter leven. Want zo zegt Dierickx op p. 162: ‘Bij de initiatie verneemt
de candidaat dat de drie kolommen (Dierickx verwart de kolommen met de drie
Zuilen of Kleine Lichten) verzinnebeelden: Wijsheid, Kracht, Schoonheid. Wijsheid
doelt op inzicht en gezindheid; Kracht op de zedelijke kracht waarmee men een
inzicht in werkelijkheid omzet; Schoonheid op de harmonie van de geestelijke
krachten, van plan en daad, van inzicht en uitvoering. Wanneer echter de candidaat
verder geïnitieerd wordt (niet in de Blauwe Graden, zoals Dierickx hier suggereert,
maar in een hogere), verneemt hij dat de drie kolommen ook drie deugden bedoelen
die ons meer vertrouwd zijn: Geloof, Hoop en Liefde. Geloof in God, de Goede en
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Wijze, die de mensen als zijn kinderen bemint; in de medemens die steeds vatbaar
blijft voor de verbetering en zelfvervolmaking; in onszelf, in onze oprechtheid en de
mogelijkheid om beter te worden en anderen goed te doen. Hoop op een betere
toekomst, op een tijd van vrede en vrijheid voor alle mensen en op een Hiernamaals
waar de onsterfelijke mens gelukkig zal zijn. Liefde tenslotte voor alle mensen ook
in hun dwalingen, liefdadigheid voor mensen in nood, vergevingsgezindheid voor
afgedwaalden’. Ik heb hier deze lange passage aangehaald omdat ik meen dat ze een
van de kernpunten van Dierickx' boek omvat.
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Nadat hij in hoofdstuk 8 nog de kwestie behandeld heeft of de V.M. een geheim
genootschap ofwel eerder een genootschap met geheimen is, met de verklaring waarin
dat geheim bestaat, en nog een andere kwestie nl. waarom er geen vrouwen in de
V.M. worden toegelaten, volgt in hoofdstuk 9 het onderwerp: Obediënties en
Richtingen in de hedendaagse V.M. Hier spreekt S. over de enorme verscheidenheid
van riten en graden, over regelmatige en onregelmatige V.M., of deze internationaal
georganiseerd is, over de organisatie van de Vrijmetselaren in Nederland en de
gunstige ontwikkeling van de V.M. in Frankrijk en België sinds de Tweede
Wereldoorlog. In slothoofdstuk 10 verdient vooral de uiteengezette overtuiging de
aandacht dat de veroordelingen van de Kerk heden niet gelden voor de regelmatige
Loges die zich aan de oude beginselen houden. Hierbij laat hij enkele bezwaren
aansluiten die tegen opvattingen van bepaalde Loges zijn in te brengen. Het werk
dat verlucht is met 16 fraaie afbeeldingen sluit met een samenvatting in het Frans,
Duits en Engels en 6 bijlagen waarin S. een weergave van enkele belangrijke
documenten geeft.
Het is onmogelijk hier een ruimer overzicht te geven van hetgeen dit boek aan
inzicht en waardering van de V.M. biedt. Samenvattend kunnen we herhalen wat
P.J. van Loo, Grootsecretaris van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten
der Nederlanden en Grootmeester van de Hoge Graden van de Orde der Vrijmetselaren
onder het Hoofdkapittel in Nederland in zijn voorwoord op dit boek zegt:
‘Ongetwijfeld is dit het beste werk, door een niet-vrijmetselaar over dit omvattende
onderwerp geschreven’. Dierickx heeft een boek gebracht dat getuigt van goed inzicht
en grote waardering, vlot en helder geschreven is en voor iedereen die zich op de
hoogte wil stellen van de zo intrigerende V.M., een uistekende bron van informatie
is.

Enige kanttekeningen
Als ik bij dit boek enkele aantekeningen maak, dan is het daarbij mijn enige bedoeling
een bewijs te leveren van de belangstelling waarmee ik dit postume werk van een
goede vriend heb gelezen. Bij het eerste deel zou ik in het algemeen willen zeggen
dat de historische inleiding over een zo moeilijk en gecompliceerd onderwerp knap
van samenvatting en overzichtelijk is. Maar tot inzicht in het ontstaan van de
bespiegelende V.M. geeft het minder en zodoende ook minder gelegenheid tot
eigenlijke waardering. Als hij het recente werk van Paul Naudon, Les origines
religieuses et corporatives de la Franc-Maçonnerie (Paris 1964) had verwerkt in
zijn boek, zou hij aan de geschiedenis van vóór 1717, die veel meer bepalend is, veel
ruimere aandacht hebben gegeven en de constitutie van Anderson niet zo op de
voorgrond hebben geplaatst. Volgens mij heeft deze eerder een verarming van de
V.M. teweeggebracht. S. zou dan beter de corporatieve metselarij hebben beschreven,
het christelijk karakter van de V.M. vóór 1717 hebben aangegeven, beter de betekenis
van het woord Vrijmetselarij hebben begrepen en aangegeven hebben welke de
talloze invloeden zijn geweest welke de groei van de speculatieve V.M. uit de
corporatieve bepaald hebben.
Meer in het bijzonder zou ik willen opmerken:
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p. 24. ‘Het Mason Word bestond in woorden, tekenen, lichaamshoudingen enz.’.
Dit is niet juist. Deze herkenningstekenen dienen niet verward te worden met het
eigenlijke Mason Word. - p. 26. ‘In de loop van de 17e eeuw namen de Schotse
Loges niet-metselaars in hun metselaarsgilden op’. Dit was echter reeds altijd het
gebruik geweest. In de 17e eeuw ging echter hun aantal dat van de operatieven
overtreffen. - p. 52. De rol van Frederik II van Pruisen in de V.M. is slechts zeer
middelmatig geweest. - p. 57. Hier zijn enkele regels uitgevallen en is een andere
dubbel gedrukt. - p. 67. Clemens XII veroordeelde de V.M. o.a. ‘om andere juiste
en redelijke motieven ons bekend’. S. verwerpt de verklaring die A. Mellor hiervan
uitvoerig met klem van redenen heeft aangegeven. Zijn eigen verklaring is minstens
hypothetisch. - p. 104. De beschouwing over het werk van Barruel
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(1799) zou eens opnieuw getoetst dienen te worden. S. geeft de indruk hier geen
persoonlijke studie te hebben gemaakt. - p. 108. Dat Lenhoffs werk Die Freimaurer
een van de beste boeken over de V.M. is, betwijfel ik. Het geeft veel feiten maar
weinig inzicht en is bovendien door recentere studies op vele punten achterhaald. p. 126. Dat de ‘Middenkamer’ slechts symbolisch wordt aangeduid in de loge is niet
juist. Iedere Meesterloge arbeidt in de Middenkamer. - p. 128. ‘Aan de wand (van
de tempel) kan men vaak een vijfhoek zien met de letter G.’. Dit is echter geen
vijfhoek (pentagon), die een andere plaats heeft, maar een vijf-puntige ster. - p. 133.
Een groot tekort in Dierickx' boek is dat hij wel erkent dat de Royal Arch de
kwintessens en de bekroning van de blauwe graden is, maar hiervan helemaal geen
inzicht, noch historisch noch symbolisch, geeft. Had hij het boek van Bernard E.E.
Jones, Freemasons' book of the Royal Arch (London 1957 en 1965) gekend, benevens
G.H. Steinmetz, The Royal Arch, its hidden meaning (New York 1964), dan had hij
over dit onderdeel veel belangrijks kunnen zeggen en kunnen laten zien hoe de
eigenlijke V.M. bestaat uit de symbolische graden met inbegrip van de Royal Arch.
- p. 134. S. wekt de schijn dat alle Hoge Graden, waarover hij zich een weinig
laatdunkend uitlaat, zonder meer franje zijn en doet hierdoor de diepzinnige inhoud
van meerdere van die Hoge Graden beslist onrecht aan. Inzicht en waardering schieten
hier te kort. Ook zijn die ‘belachelijke titels’ van de leden der Hoge Graden toch wel
indicatief voor de betreffende graden evenals voor de functies. - p. 150. S. meent dat
de V.M. geen juridische organisatie is. Ik meen echter dat ze bijzonder juridisch is
ingericht. - p. 159. Het is geheel onduidelijk waarom volgens S. een maçonnieke
begrafenis- en rouwloge ‘geen zin’ hebben. - p. 161. Als het er in de V.M. om gaat
de eigen persoonlijkheid om te vormen tot een bruikbaar stuk in de opbouw van een
nieuwe kathedraal, kan men zich afvragen waarom deze kathedraal alleen voor
mannen toegankelijk is. Op pp. 170 en 171 spreekt hij over dit onderwerp uitvoerig,
maar misschien zou er een betere argumentatie te vinden zijn voor de exclusieve
mannelijke V.M. dan die welke S. daarvan geeft. Verder: de V.M. is geen genootschap
maar een Orde. Hierover vindt men bij Dierickx, zoals ook evenmin bij vele andere,
ook maçonnieke schrijvers, geen woord. - p. 182. Het Heilig Koninklijk Gewelf
(Royal Arch) is in 1948 in ons land ingevoerd, niet zoals S. zegt ‘als ware dit (nl.
andere graden) nog niet genoeg’, maar omdat de derde graad op zich onvoltooid
blijft. - p. 195. Voor de onregelmatigheid van een loge noemt S. alleen juridische
motieven, maar geen initiatieke. Er zijn nl. meerdere Grootloges die zich wel aan de
‘basic principles’ van de Engelse Grootloge houden en toch niet door deze erkend
zijn. Niet alles wat niet door Londen erkend is, is altijd antichristelijk en zijn niet in
menig erkende loge meermalen antiklerikale geluiden te beluisteren? - Tenslotte
kenschetst S. de V.M. te veel als ‘ethisch stelsel’ in plaats van een initiatiek stelsel.
Er zijn nl. zoveel ethische genootschappen, die echter in hun ‘werkwijze’ totaal van
die der V.M. verschillen. S. geeft ook veel over katholiek erfgoed in de V.M., maar
heeft het weinig over de katholieke oorsprong ervan, zoals Naudon in zijn vermeld
hoogstverdienstelijk werk voortdurend aantoont. Daarvan getuigen bovendien
verschillende ritualen uit de 18e eeuw, waaruit S. met vrucht had kunnen citeren.
Nergens geeft hij aan dat oorspronkelijk het H. Doopsel een der voorwaarden was
om in de V.M. te worden toegelaten. Ook had hij het initiatie-element nauwkeuriger
kunnen bepalen door het verschil aan te wijzen dat er tussen initiatie en de
sacramenten bestaat.
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Ondanks deze lijst van aantekeningen blijf ik er bij dat Dierickx een knap en
waardevol boek heeft geleverd. Men kan van hem zeggen: Defunctus adhuc loquitur,
hoewel overleden spreekt Dierickx nog steeds en wel voor een zeer goede zaak.
P. Grootens S.J.
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Inflatie-literatuur
Inflatie is in. De gulden behoort tot de koplopers van de om het hardst in waarde
dalende Europese valuta. Er is dus voor de Nederlandse burger alle reden zich eens
met de theorie van het inflatie-vraagstuk bezig te houden. Het Nederlandse
uitgeversbedrijf komt aan die behoefte tegemoet door ons te voorzien van een keus
aan inflatieliteratuur. Ik noem een paar goede en recente boeken naar oplopende
moeilijkheidsgraad en wil er iets van vertellen.
Prof. Dr. H.W.J. Wijnholds,
Inflatie voor allen
W.P. van Stockum & Zn., Den Haag, 19662, 152 pp..
Prof. Dr. F. Hartog,
Inflatie / oorzaken, gevolgen, bestrijding
(Nauta reeks), Samson, Alphen aan de Rijn, 1966, 155 pp..
Prof. Mr. Dr. G.M. Verrijn Sruart,
Verspreide opstellen
Bohn, Haarlem / Stenfert Kroese, Leiden, 1965, 254 pp..
Sociaal-Economische Raad
Advies inzake mogelijkheden ter bestrijding van inflatie
S.E.R., Den Haag, 1966, 56 pp..
Prof. Dr. C. Goedhart e.a.,
Opstellen over openbare financiën 1 en 2,
(Agon-Bibliotheek), Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1966, 228 en 264 pp..

Prof. Dr. H.W. J. Wijnholds schreef een aardige inleiding over inflatie, waarin enige
van zijn elders gepubliceerde opvattingen worden gepopulariseerd. In dit geval kan
daartegen het bezwaar worden ingebracht dat aldus de leek vertrouwd wordt gemaakt
met een gedachtengang die in de wetenschappelijke wereld niet in overwegende mate
wordt aangehangen. Voor een inleiding is dat misschien minder geschikt. Niettemin
ontstond een interessant en goed leesbaar boek.
Wijnholds gebruikt het begrip inflatie om een gekwalificeerde prijsstijging te
beschrijven. De prijsstijging moet namelijk voortvloeien uit geldoorzaken. Deze
definitie onderstreept het monetaire karakter van de inflatie.
Een puntje van kritiek. Een boek kan niet met alles tegelijk beginnen en het is dus
begrijpelijk dat de auteur terwille van de expositie soms gedwongen is aanvankelijk
een uitspraak te doen die hij later moet uitwerken en nuanceren. Uit een oogpunt van
didactiek is het echter jammer dat Wijnholds in het begin van zijn boek sprekend
over geldschepping, slechts geldschepping via de biljettenpers noemt. Dit appelleert
namelijk aan een gebruikelijk misverstand als zou het drukken van biljetten de enige
of zelfs maar de belangrijkste vorm van geldschepping zijn.
De eigen inbreng van Wijnholds komt naar voren bij de motivatie van de
bestedingen door de consument. Veelal meent men dat de bestedingen afhankelijk
zijn van het geldbedrag dat de consument in kas heeft. Bij Wijnholds zijn de
bestedingen niet zozeer afhankelijk van 'n min of meer eng gedefinieerd bezit van
liquide middelen, maar laat de consument zich bij zijn bestedingsbeslissingen leiden
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door bezittingen, vorderingen en schulden in een ruime zin. Wie heeft er nu gelijk?
De vraag wat er in feite bij de consument omgaat wanneer hij een bepaalde besteding
overweegt is natuurlijk van groot belang, bijvoorbeeld voor de overheid. De overheid
zal dit onder meer willen weten als er een keuze gemaakt moet worden tussen
leningfinanciering en belastingfinanciering van bepaalde overheidsuitgaven. Het is
jammer dat Wijnholds dit vraagstuk wat simplistisch benadert, bijvoorbeeld door
geen aandacht te schenken aan de mogelijkheid dat belastingdruk op anderen wordt
afgewenteld.
Enige uitgesproken meningen van Wijnholds zijn dat inflatie vooral door factoren
aan de vraagzijde wordt opgeroepen en dat inflatie niet zozeer een voorwaarde is
voor groei. Voorts is hij van menig dat de goudprijs moet worden verhoogd.
Mede dankzij de toegevoegde verklarende woordenlijst een aardig boek.
Prof. Dr. F. Hartog is ook geïntrigeerd
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door het inflatievraagstuk en heeft er in de loop van de tijd al het een en ander over
gezegd. Een systematische samenvatting van zijn gedachten vinden wij nu in het
boekje Inflatie. Uit didactisch oogpunt heb ik bezwaren tegen zijn pogen de wat
stoffige gedachte van het vereenzelvigen van inflatie en prijsstijging zonder meer te
verzoenen met de zoveel fraaiere aanpak van J.G. Koopmans, waarin de nadruk ligt
op de monetaire achtergronden. Prof. Goedhart heeft eens gezegd dat voor de analyse
van het monetaire evenwicht Koopmans' criterium en het criterium van het constante
prijsniveau onverenigbaar zijn. Afgezien hiervan heb ik veel waardering voor Hartogs
uiteenzetting. Achtereenvolgens behandelt hij op duidelijke wijze de historische
achtergronden, de verschillende soorten inflatie, de bezwaren tegen inflatie en de
daarbij aangrijpende afweermechanismen van de subjecten en overheidsmaatregelen.
Voor het geval inflatiebestrijding niets uithaalt, kunnen wij nog ons voordeel doen
met Hartogs recepten, die onder het hoofd ‘capituleren voor de inflatie’ de nadelen
van voortwoekerende inflatie overkomelijk moeten maken. Het grote probleem
daarbij is een verantwoorde keuze te doen tussen ‘gave arbeider’ en ‘gave bejaarde’.
(De illusie van een ‘gave gulden’ hebben wij ons dan al uit het hoofd gezet).
Wie Hartog leest, hoort de stem van de wetenschapsman die zich de taal van de
niet wetenschappelijk geschoolde burger heeft eigen gemaakt. De goede ontvangst
die het boek in de vakpers kreeg bewijst dat daartoe geen theoretische beginselen
behoefden te worden verloochend.
De verspreide opstellen van Prof. Mr. Dr. G.M. Verrijn Stuart vormen een klasse
apart. De bundel - of althans een model daarvan - ontving Verrijn Stuart bij zijn
afscheid uit handen van Dr. M.W. Holtrop, die intussen ook is afgetreden. De
verspreide opstellen bevatten interessante beschouwingen over het muntwezen en
over de economische en monetaire integratie. Maar het eerste deel van de bundel
heeft rechtstreeks betrekking op het inflatievraagstuk. Ik kan lezing van harte
aanbevelen omdat de opstellen de ontwikkeling van de inflatietheorie in de laatste
decennia goed illustreren. In het eerste artikel ‘Het wezen der prijsstabilisatie’ van
1929 is de term inflatie nog zo ongeveer synoniem voor prijsstijging, maar allengs
(en eigenlijk al in een uit 1933 daterend stuk) nemen wij de steeds sterker wordende
invloed waar van de moderne theorie van het monetaire evenwicht. Te onzent is die
theorie goed op weg geholpen door J.G. Koopmans, die monetaire factoren als
geldschepping en geldvernietiging als criteria voor het al dan niet aanwezig zijn van
monetair evenwicht beschouwt.
Ik raad overigens lezing van Verrijn Stuart's bundel aan niet in plaats van, maar
in aanvulling op een van de overige door mij genoemde boeken. Het zal voor de
lezer de theorie doen leven. Verrijn Stuart's vlotte schrijfstijl (op onopvallende, haast
geraffineerde wijze iets gemoderniseerd) waarborgt aangename uren.
De theorie komt nog meer tot leven als men er actueel cijfermateriaal naast heeft.
Recente, op de Nederlandse economie betrekking hebbende cijfers zijn nu,
overzichtelijk gerangschikt, verkrijgbaar in het advies van de Sociaal-Economische
Raad ‘inzake mogelijkheden ter bestrijding van inflatie’. Het advies bevat een
boeiende analyse van de Nederlandse inflatie in de jaren 1950-1965. De internationale
aspecten komen goed tot hun recht. Typerend voor de problematiek is een passage
op p. 43. ‘Van tijd tot tijd geeft de Europese Commissie thans een beoordeling van
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de conjuncturele situatie in de lidstaten en aanbevelingen aan de regeringen van die
staten. Het is gewenst dat in deze richting wordt voortgegaan...’. Hierbij zou ik willen
opmerken dat het niet alleen gewenst is dat de Commissie voortgaat met het doen
van aanbevelingen, maar dat het er vooral om gaat dat Nederland die aanbevelingen
in meerdere mate dan tot nu toe ter harte neemt.
Na de bestrijding van inflatie terug naar de oorzaken.
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Het is altijd moeilijk algemeen aanvaardbare uitspraken te doen over de oorzaken
van inflatie. Maar in het lijstje potentiële schuldigen komt de overheid altijd voor.
De rijksbegroting kan een inflatoir effect hebben, inflatoire krachten uit andere
richting versterken of een tegenwicht vormen van deflatoire krachten van andere
herkomst. Wil men op hoog niveau kennis maken met deze problematiek dan kan
een van de wegen zijn het lezen van de Opstellen over openbare financiën, die bij
Agon-Elsevier verschenen en met name de eerste van de beide onder die naam
verschenen bundels. Men treft er onder meer in aan ‘De monetaire interpretatie van
onze economische ontwikkeling’ waarin Prof. Dr. H.J. Witteveen een afwijkende
visie op het begrip monetair evenwicht geeft. Zijn gedachten hebben nogal wat
discussie uitgelokt, maar zijn het kennisnemen alleszins waard.
Verder van het inflatievraagstuk af staan de overige in de bundel opgenomen
artikelen, maar de discussies over het gewenste stijgingstempo van de
overheidsuitgaven, in een aantal van die artikelen gevoerd, is er toch mee verwant.
Meer rechtstreekse behandelingen van het monetaire evenwicht en inflatoire of
deflatoire doorbrekingen ervan zijn te vinden in de bundels Monetaire opstellen in
dezelfde reeks. Agon-Elsevier brengt gerechten voor de fijnproever. De niet-vakman
zal toch de nodige voorstudie achter de rug moeten hebben om ervan te kunnen
genieten. Toch wilde ik dit lofwaardig uitgeversinitiatief, dat de bijdrage van
Nederlandse economisten aan de ontwikkeling van hun wetenschap op verschillende
plaatsen tot recht doet komen, niet onvermeld laten.
Ik wil niemand de gehele hierboven aangeduide ‘schriftelijke inflatiecursus’ aanpraten.
Maar een proefles in de vorm van een van de elementaire boekjes toch wel aanprijzen.
Inflatie is een emotioneel geladen zaak, het is raadzaam er ter afwisseling van de
vele tendentieuze uitspraken eens een vrij nuchtere beschouwing over te lezen.
J.J. Meltzer

Nieuws in de Nederlandse literatuur
Verhalen na '60 (Polak en Van Gennep) is een, zoals de titel reeds aangeeft,
verhalenbundel met werk van schrijvers die na 1960 debuteerden. In dit door Martin
Hartkamp samengestelde en ingeleide boek vindt u verhalen van J. Bernlef, Jef
Geeraerts, Jacques Hamelink, Heere Heeresma, Jos Kroeze, Gerrit Krol, Helga
Ruebsamen, Jos Ruting, A.L. Schneider, Bob den Uyl, Cornelis Bastiaan Vaandrager,
Eduard Visser en Joop Waasdorp.
Een debuterend verhalenschrijver is Kees Simhoffer met Een been onder het zand
(Bezige Bij). De verschrikkingen van het noorden (Querido) is de eerste
verhalenbundel van Andreas Burnier die voor het debuutboek ‘Een tevreden lach’
de Van-der-Hoogtprijs kreeg.
Twee auteurs die hun sporen op het gebied van het verhaal reeds verdiend hebben
zijn Hugo Raes en Willem Frederik Hermans. De nieuwe bundel van Raes heet
Bankroet van een charmeur (Bezige Bij) en die van Hermans Een wonderkind of een
total loss (Bezige Bij), waar van de vier verhalen alleen het titelverhaal in een
tijdschrift gepubliceerd is. De auteur van verschillende novellenbundels Geert van
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Beek publiceerde in de Boekvinkreeks van zijn nieuwe uitgever, Querido, één novelle
Blazen tot honderd.
Een nieuw verhaal, een soort reisbrief eigenlijk, van Van het Reve, geschreven
bij het werk van een bevriende etser is Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek
voor arbeiders verklaard door Gerard Kornelis van het Reve (Thomas Rap).
Dan de nog kortere verhalen, de ‘cursiefjes’. Simon Carmiggelt maakte weer zijn
jaarlijkse keuze uit zijn stukjes uit het dagblad Het Parool, getiteld Morgen zien we
wel weer (Arbeiderspers), terwijl Clare Lennart haar werk uit het Utrechts Nieuwsblad
bundelde in Pluk een roos (Kosmos).
Poëzie. In de Aureareeks, de sympathieke
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poging van uitgeverij Sijthoff om wat meer Nederlandse literatuur in haar fonds te
brengen, drie nieuwe deeltjes met poëzie.
Twee debuten, De transparante zee van Maxim de Winter en Uit een volslagen
duisternis van Arnold de Vos en een nieuwe bundel van Maria de Groot Het
Florentijnse Circus.
Bij Polak en Van Gennep ook een poëziedebuut: Een tuiltje schrikdraad van Thera
Westerman, die reeds in verschillende tijdschriften publiceerde.
Een nieuwe bundel poëzie van Gust Gils is Manuskript gevonden tijdens
achtervolging (Bezige Bij) waarin o.a. de gedichten zijn opgenomen waarmee hij
zoveel succes oogstte tijdens de bekende Poëzie-in-Carré-avond.
Verzamelde gedichten 1907-1967 (Nijgh en Van Ditmar) van J. Greshoff is een
herdruk in paperback van de negende druk van diens verzameld werk aangevuld met
de gedichten uit de bundel ‘De laatste dingen’ en ‘Wachten op Charon’. Uitgeverij
Querido vroeg aan alle bij haar publicerende dichters om een ongepubliceerd gedicht
of een beschouwing over poëzie. Het resultaat is te vinden in Dichters bij elkaar.
De heks en de archeoloog (Meulenhoff) is de nieuwe roman van Hubert Lampo,
zoals gewoonlijk spelend tussen droom en werkelijkheid, waarin de hoofdpersoon
de liefde tot zijn vrouw analyseert. Bij Meulenhoff verder tegelijk vier boeken van
zeer jonge auteurs. Nieuw werk van Jacq Firmin Vogelaar Vijand gevraagd, Henk
van Kerkwijk Rotte Fazant, Lodewijk-Henri Wiener Zwarte Vrijdag en de eerste
roman van schrijverschilder Ton van Reen Negentienhonderdzesenveertig / 1967.
De prijsstier (Bezige Bij) is een schelmenroman, die zoals vaker daarbij gebeurt,
gegoten is in de vorm van een raamverteling. Van dit boek van Esteban López
verschijnt tegelijkertijd een Duitse editie.
Een ambitieus werkstuk heeft de zeer jonge en zeer produktieve auteur Koos van
Zomeren geleverd met De vernieling (Arbeiderspers), de opkomst en ondergang van
een moordenaar.
Tenslotte verscheen, volkomen onaangekondigd, een nieuwe roman van Jan
Wolkers Horrible Tango (Meulenhoff) waarin deze het thema van de
driehoeksverhouding behandelt.
J. Groot
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Boekbespreking
Theologie
Mysterium Salutis
Dogmatiek in heilshistorisch perspectief
Onder redactie van Johannes Feiner en Magnus Löhrer
Paul Brand, Hilversum / Antwerpen, 1967, Band I, 376 pp., Band II, 360
pp., per band f 20,90.
Het mag bekend verondersteld worden dat bij de huidige stormachtige ontwikkeling
van het theologisch denken geen enkele theoloog zich waagt aan het schrijven van
een volledige dogmatiek. Wanneer hij een eind op weg zou zijn, zou hij het
voorafgaande opnieuw moeten schrijven! Toch is er dringend behoefte aan een min
of meer volledig overzicht over de hedendaagse stand van zaken in de systematische
theologie. Om aan deze behoefte tegemoet te komen hebben een aantal theologen
uit het Duitse taalgebied het plan opgezet zo'n overzicht te brengen in bijdragen van
op de verschillende gebieden bij uitstek deskundige medewerkers uit geheel
West-Europa. Het voordeel van deze opzet is duidelijk: in betrekkelijk korte tijd kan
zo dit gigantische werk worden opgeleverd. Het Duitse origineel is geprojecteerd in
vijf grote delen. De uitgever van de Nederlandse bewerking van dit werk heeft echter
het gelukkige idee gehad de wat al te kolossale Duitse banden weer in kleinere, goed
hanteerbare, bandjes uit te geven. De twee eerste deeltjes van deze Nederlandse
bewerking beslaan dan ook slechts een gedeelte van het eerste deel van het origineel.
Zij behandelen een aantal fundamenteel-theologische problemen. In het eerste bandje
gaat A. Darlap, uitgaande van de wezenlijke historiciteit van het menselijk bestaan,
in op de vraag wat heilsgeschiedenis is, en waarom de openbaring ons als
heilsgeschiedenis wordt aangeboden. H. Fries zet vervolgens helder uiteen wat wij
onder openbaring te verstaan hebben, en hoe vooral in de H. Schrift dit begrip zich
ontwikkeld heeft. In het tweede deeltje begint P. Lengsfeld met een uiteenzetting
over de rol der traditie in het tot stand komen van de H. Schrift. H. Haag geeft
vervolgens een volledige inleiding op de H. Schrift zelf: ontstaan, de H. Schrift als
mensenwoord (schrift, taal, literaire genres), als Gods woord (inspiratie, inerrantie),
exegese en hermeneutiek, bijbelse theologie. Tenslotte behandelt P. Lengsfeld de
verhouding van Schrift en Traditie in het leven van de Kerk. Wat hier geboden wordt
is inderdaad van uitstekend gehalte, en geeft een goede indruk van de huidige stand
van zaken in het theologisch onderzoek. Bijzonder boeiend is dat hier een antwoord
op de huidige problematiek gegeven wordt vanuit de theologische richting die zich
ontwikkeld heeft uit de ‘Nouvelle théologie’ van de vijftiger jaren: als U wilt een
confrontatie van deze richting met theologische pogingen van het ogenblik. En daarin
een uitwerking van hetgeen in het 2e Vaticaans Concilie aan vernieuwing is ingeleid.
Dit werk kan niet genoeg ter bestudering worden aanbevolen aan wie echt op de
hoogte wil komen van wat heden ten dage leeft in de theologie, en zeker aan hen die
daarvan op de hoogte behoren te zijn. Bovendien kan het door de uitvoerige en
overzichtelijke indeling van de inhoud en door nuttige toegevoegde
literatuuroverzichten ten allen tijde als naslagwerk geconsulteerd worden. Personen-
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en zaakregisters liggen - als ik goed georiënteerd ben - in het verschiet. Deze
Nederlandse bewerking staat onder redactie van Dr. J.F. Lescrauwaet MSC. Als ik
een wens mag uiten voor volgende bandjes: zou men technische termen uit het
hedendaagse denken niet beter on-
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vertaald kunnen laten? Woorden als ‘bevindelijkheid’, ‘uitgelegenheid’ e.d. zijn ten
enenmale onverstaanbaar. Vele gebruikelijke Latijnse en Griekse technische
uitdrukkingen heeft men toch ook gehandhaafd. Wij zien het vervolg van deze uitgave
met hoge verwachtingen tegemoet.
S. Trooster

Mysterium Salutis
Dogmatiek in heilshistorisch perspectief
Band III en IV.
Uitg. Paul Brand, Hilversum - Antwerpen, 1967, resp. 406 en 286 + 58
pp., f 21,90 per deel.
Met deze twee banden is de Nederlandse bewerking van het eerste deel van het Duitse
origineel voltooid. Zoals verwacht werd, is een naam- en zaakregister over de eerste
vier banden toegevoegd. Ook hier heeft de Nederlandse uitgever een bijzonder
gelukkige inval gehad: deze registers zijn - met een lijst der gebruikte afkortingen in een losse katern toegevoegd, zodat ze zeer gemakkelijk te gebruiken zijn. Men
krijgt de prettige indruk dat geen moeite gespaard wordt om deze - inderdaad
belangrijke - serie zo bruikbaar mogelijk aan te bieden. Ook deze banden behandelen
fundamenteel-theologische onderwerpen. Band III handelt in haar geheel over de
Kerk: J. Feiner bespreekt de Kerk als bemiddeling der openbaring; M. Löhrer gaat
in op de vraag, wie in feite deze bemiddeling tot stand brengen: het christelijke
Godsvolk, bijzonder leergezag als normatieve interpretatie van wat als geloofsintuïtie
in het Godsvolk leeft; toegevoegd is een beschouwing over de functie van de
theologen in dit proces (B. Studer). Volgt een hoofdstuk over de wijze waarop deze
bemiddeling in de Kerk plaats vindt: in het liturgisch gebed (A. Stenzel), in ‘kerygma
en dogma’ (K. Rahner en K. Lehmann, die diep ingaan op de eigen betekenis en
plaats die ‘kerygma’, verkondiging, gekregen heeft door het theologisch denken van
R. Bultmann c.s.), in de christelijke kunst (H.U. von Balthasar). Tenslotte behandelen
Rahner/Lehmann het boeiende probleem der dogma-ontwikkeling. Band IV opent
met een grondige theologie van het geloof (J. Pfammatter): geloof volgens de H.
Schrift, in de ontwikkeling van het geloofsdenken in de geschiedenis van het dogma,
systematisch-theologische beschouwing over wat geloven is (persoonlijke structuur,
sociaal-ecclesiale dimensie, eschatologisch perspectief); toegevoegd zijn enige notities
over vormen van ongeloof. De tweede bijdrage is een - wel wat erg zwaar geladen!
- beschouwing van G. Söhngen over de theologie als gelovig-wetenschappelijke
bezinning op en vertolking van de geloofsinhoud; meer een theologie van dan een
inleiding op het theologisch denken. Wij hopen en verwachten dat de uitgave van
deze Nederlandse bewerking met dezelfde voortvarendheid en deskundigheid zal
worden voortgezet.
S. Trooster

John A.T. Robinson, Bishop of Woolwich
Exploration into God
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SCM Press, London, 1967, 158 pp., 7/6.
Nog steeds vraag ik mij af, waarom ik dit boekje zoveel beter leesbaar vind dan het
wereldsucces van de auteur ‘Honest to God’. Is het alleen het feit dat wij sindsdien
gewend zijn geraakt aan dergelijke literatuur? Of is het toch vooral de aanmerkelijk
grotere diepgang in deze laatste studie van de bisschop? Zeker is, dat schr. hier ernstig
en diep ingaat op de huidige Godsproblematiek, en bovendien zijn gegedachtengang
sterk gedocumenteerd aanbiedt. In een lange proloog wijst schr. de aantijging af, als
zou hij niet geloven in een persoonlijke God. In het eerste hoofdstuk stelt hij dat het
klassieke theïsme onhoudbaar geworden is; als voornaamste reden wordt aangevoerd
het huidige ‘functionele’ denken, dat geen antwoord vraagt op de vraag ‘wie of wat
is God’, maar ‘wat doet God mij? wat betekent Hij concreet voor mij?’ In het tweede
hoofdstuk wordt het begrip ‘God is dood’ als ‘logisch absurd’ verworpen. Men mag
hoogstens zeggen: ‘God’ is een dood woord geworden, omdat het ons niets meer
‘doet’, omdat het niets meer toevoegt aan mijn verstaan van mens en wereld. Het
derde hoofdstuk wijst de stellingname van met name P. van Buren af: ‘God’ is niet
alleen maar een poëtische wijze van spreken over de mens; goed, God is voor ons
niet bereikbaar tenzij in zijn relatie tot ons mensen, maar dan toch als ‘objectieve’
pool van deze relatie; God wordt niet alleen ervaren als louter subjectief geloof in
de zin van het leven, maar wel degelijk als appèl waarop mijn geloof antwoord is.
In het vierde hoofdstuk tracht de bisschop dan zijn eigen Godsbenadering te plaatsen
als middenweg tussen theïsme en pantheïsme: ‘pantheïsme’ als geloof dat Gods
wezen geheel het heelal penetreert zodat alles in Hem bestaat, maar tegelijk dat
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God niet opgaat in dat heelal (in dit hoofdstuk toont schr. een duidelijke voorliefde
voor de Godsbenadering van P. Teilhard de Chardin): God is ‘persoonlijk centrum
van een intens persoonlijke wereld’. In het voorlaatste hoofdstuk werkt schr. nog
eens uit wat in deze Godsbenadering gebed zou kunnen zijn; en ook deze uiteenzetting
graaft aanmerkelijk dieper dan die in ‘Honest to God’: was de weg van het vroegere
gebed van binnenuit naar buiten, thans zal het de omgekeerde weg volgen, van buiten
naar binnen, van het leven naar de gelovige bezinning daarop. Een indrukwekkende
bibliografie en nuttige registers besluiten het boekje. Wel, ook in dit boekje wordt
niet alle vaagheid weggenomen. Ook steekt het eclecticisme van schr. wel weer eens
de kop op. Maar het geeft wel zo'n belangrijke opheldering inzake de stellingname
van de bisschop, dat niemand die zich voor zijn ‘Honest to God’ geïnteresseerd heeft,
dit boekje ongelezen mag laten. Ook al vrees ik dat het niet zo'n wereldsucces gaat
worden als het vorige. Daar lijkt het mij te ernstig voor. Hoe goed het ook nu weer
geschreven is.
S. Trooster

Dietrich Bonhoeffer
Wie is en wie was Jezus Christus?
(Christendom in discussie 3)
J.J. Romen & Zonen, Roermond/Maaseik, 1967, 134 pp., f 6,50.
Laat ik allereerst mogen opmerken dat de naam Dietrich Bonhoeffer boven dit boekje
niet zonder meer aan ‘moderne theologie’ mag doen denken: het gaat hier om een
uit aantekeningen van toehoorders gereconstrueerde tekst van een aantal colleges,
in 1933 te Berlijn voorgedragen, die nog duidelijk het stempel dragen van het
toenmalig theologisch denken. Hetgeen overigens niet wegneemt, dat het tal van
belangrijke gedachten en suggesties inhoudt. Wat Bonhoeffer b.v. opmerkt tegen de
liberale christologie van de 19e eeuw, zou een bisschop Robinson en een Altizer ter
ernstige overweging kunnen worden aanbevolen. Vruchtbaar lijkt vooral de opzet
van deze christologie: uitgaand van de ‘Christus zoals Hij als gekruisigde en verrezene
aanwezig is in de Kerk (deel I) toegang zoeken tot de ‘historische Christus’ zoals
deze in het dogma van de Kerk benaderd is (deel II). Vooral waardevol is, hoe hier
de achtergrond zichtbaar wordt waartegen losse gedachten uit Bonhoeffers latere
gevangenisbrieven, die momenteel aan de basis van het moderne geloofsdenken
gezet worden, in feite geplaatst zijn. Zo blijkt de idee van Christus als ‘proexistentie’
- ‘Mens voor anderen’, zoals heden in navolging van Robinson veel geparafraseerd
wordt - te berusten op de ‘pro-me-structuur van de Godmens Jezus Christus’, ja, op
het wezenlijk ‘pro-me-zijn van God zelf’ (pp. 36-39). Dank aan uitgevers en vertaler
voor dit niet steeds licht leesbare, maar zo suggestieve werkje, dat ons er weer eens
van kan overtuigen dat het huidige geloofsdenken geen absolute breuk met het
verleden betekent (niet kan, en dus ook niet mag zijn). Eén fout moet in een eventuele
herdruk verbeterd worden: ‘mia physis tou theou logou sesarkomenè’ moet vertaald
worden: ‘de ene vleesgeworden natuur van het Woord Gods’ (‘sesarkomenè’ hoort
bij ‘physis’, en niet bij ‘logou’).
S. Trooster
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Jürgen Moltmann
Theologie van de hoop
Studies over de grondslagen en konsekwenties van een christelijke
eschatologie
Ambo, Utrecht, 1966, 358 pp., f 17,50.
Het blijft voor mij nog steeds een raadsel, hoe dit boek in de originele Duitse uitgave
reeds vijf herdrukken heeft kunnen beleven. Waarschijnlijk wordt dit verklaard door
het thema dat erin uitvoerig aan de orde wordt gesteld: het voorwerp van alle
christelijk geloven is de toekomst die in Gods belofte is verzekerd, en in de opwekking
van Christus uit de dood opengebroken. ‘Openbaring’ is niet het verschijnen - epifanie
- van het goddelijke in deze wereld, maar het zichtbaar worden van Gods belofte in
de geschiedenis, die in de mens hoop en verwachting wekt op de toekomst van de
gekruisigde Christus op grond van zijn opstanding, en juist daarin een eigen toekomst
voor de wereld. Christelijke hoop is daarom: geen vrede nemen met de gegeven
werkelijkheid, maar deze openbreken waar de bres reeds geslagen is: in Christus'
dood-ten-leven als zichtbaar worden dat God zijn belofte aan de mens getrouw is.
Dit stelt dan aan het christelijk levensbewustzijn de eis ‘exodus-gemeente’ te zijn,
wezenlijk zending tot verbetering van deze, onze wereld in geloof aan Gods belofte.
Centraal in deze gedachtengang staat de werkelijkheid van Christus' opstanding,
‘historisch gebeuren’ in de zin van: zij maakt geschiedenis door de eschatologische
toekomst open te breken. ‘De
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openbaring van God in kruis en verrijzenis wordt daardoor het toneel van de
geschiedenis waarop het wegzinken van alle dingen in het niets en de nieuwe
schepping mogelijk schijnen’ (p. 202). Goed, dit alles is inderdaad stimulerend. Maar
het wordt wel zó moeilijk aangeboden, dat de enorme verspreiding van dit boek
verwondering blijft wekken. De gedachtengang is wel zozeer bedolven onder een
verbluffende hoeveelheid eruditie op theologisch én filosofisch gebied, dat zij niet
altijd gemakkelijk aan de oppervlakte komt. De radicale wijze waarop soms de
stellingname van anderen wordt afgewezen - K. Barth (38-45) en R. Bultmann (45-55)
worden gekarakteriseerd als vertegenwoordigers van heidense ‘epifanie-godsdienst’!
-, maken juiste onderscheiding en waardering moeilijk. En dan praten wij nog maar
niet over de vaak zeer ingewikkelde formuleringen die M. gebruikt. Fundamenteel
lijkt mij het bezwaar van H. Zahrat (Die Sache mit Gott), dat M. de toekomst nu wel
verderop in het horizontale vlak legt, maar er toch niet in slaagt deze méér in het
heden te plaatsen dan de traditionele eschatologie die haar verticaal in het
‘hiernamaals’ zag. Al bij al een knap boek, dat zeker perspectieven opent voor een
eigentijdse vertolking van de boodschap van het Evangelie; maar dat de niet vakkundig
geschoolde lezer ongetwijfeld de nodige hoofdbrekens gaat bezorgen.
S. Trooster

Norbert Lohfink
De actualiteit van het Oude Testament
Paul Brand, Hilversum / Antwerpen, 1966, 238 pp., gebonden 235 Fr.
De Duitse schrijver is thans professor OT aan het pauselijk bijbelinstituut te Rome.
Hij is vooral bekend door zijn proefschrift en zijn publikaties over het boek
Deuteronomium. In deze bundel wordt de Nederlandse vertaling geboden van acht
voordrachten uit de jaren 62-64. Ze zijn bestemd voor een breed lezerspubliek. Zeven
ervan hebben betrekking op het OT en vormen inderdaad een naar ons oordeel
geslaagd en boeiend pleidooi voor de ‘actualiteit van het OT’. Dit geschiedt door
synthetische behandeling van belangrijke themata (het voornaamste gebod, wet en
genade, vrijheid en herhaling, de mens tegenover de dood, het ontstaan van het OT)
of door analyse van bepaalde oudtestamentische secties (Genesis 2-3: het verhaal
over de zondeval; Exodus 15: het lied van de overwinning bij de Rietzee). Vaak
wordt de probleemstelling existentieel-filosofisch geformuleerd. De uiteenzettingen
zijn doordringend, helder en aansprekend. Vergeten we de bladzijden over de
onfeilbaarheid niet: Lohfink werkt er een persoonlijke visie uit op het wezen der
schriftinspiratie, die de aandacht wekte van theologen en exegeten. De vertaler leverde
keurig werk; de typografische uitvoering is verzorgd.
Jan Lambrecht

J. Goettmann,
Tobie
Livre des fiancés et des pèlerins.
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(Bible et Vie Chrétienne), Desclée de Brouwer, Brugge, 1966, 256 pp., F.
165.
Dit is een christelijke commentaar op een oudtestamentisch boek: Tobia. Tobia is
een religieus boek dat onderricht over de wegen langswaar Gods heilsplan zich in
Tobia's familie openbaart en realiseert, een boek dus dat de wegen van Gods
Voorzienigheid toelicht, met als antwoord van de kant van de mens een welbegrepen
verplichting tot onbezorgdheid. Het is het boek van Gods nabijheid en goedheid
(Tobia betekent: God is goed), midden in de wisselvalligheden van het leven. Het is
tenslotte het boek van het christelijke zowel als van het Joodse huwelijk, een boek
vol wijsheid voor verloofden en gehuwden, en vade-mecum op pelgrimstocht en
reis, een steun voor de zieken en een veilige gids voor verantwoordelijken over ziel
en lichaam.
J. de Gendt

Lazare e.a.
Vier verschillende benaderingen van de Bijbel
Beyaert, Brugge, 1967, 120 pp., F. 72.
Vertegenwoordigers van de vier openbaringsgodsdiensten die de Bijbel als hun heilig
Boek beschouwen, lichten hun respectievelijke visie op de Schrift toe: L. Lazare
(Israëliet), E. Melia (orthodox), E. Jecquier (hervormd) en P. Passelecq (katholiek).
Interessant is vooral bij de Israëliet de verhouding tussen geschreven en gesproken
onderrichting (denk aan de verhouding Schrift - Traditie in de Kerk) en, bij de
katholiek, een schets van de historische ontwikkeling van de belangstelling voor de
Bijbel in de laatste jaren.
J.-M. Tison
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B. Rigaux
Het getuigenis van Markus
Desclée de Brouwer, Brugge, 1967, 210 pp., F. 105,-.
De oorspronkelijke Franse uitgave van dit werk hebben we besproken in Streven,
juli 1966, p. 1004. De vertaler, Barkey Wolf, heeft het origineel nauwkeurig
weergegeven en wist zelfs een aantal verkeerde referenties op te sporen en te
verwijderen. Ondanks zijn vulgariserende tendens heeft het boek enkele meer
technisch opgevatte hoofdstukken.
J. de Gendt

Het Oude Testament
I: Genesis-Deuteronium
Vert. J. De Fraine (Katholieke Bijbelstichting). Desclée de Brouwer,
Brugge, 1966, 435 pp., bij intek. op de 5 dln F. 205, afzonderlijk F. 230.
Sinds 1936-1939 waren de Katholieken uit het Nederlandse taalgebied voor de lectuur
van de volledige Bijbel bijna uitsluitend aangewezen op de Petrus-Canisiusuitgave.
Er werd dringend gevraagd naar een nieuwe, verantwoorde vertaling, met noten die
aan de bevindingen van de huidige exegese waren aangepast. In deze behoefte voorziet
onderhavige uitgave. Om de lezers niet nog langer te laten wachten, werd besloten
een uitgave van het Oude Testament in vijf delen (formaat standaarduitgave van de
Willibrordusuitgave van het Nieuwe Testament) te publiceren: 1. Pentateuch (d.i.
Genesis - Deuteronomium) - hier besproken; 2. Jozua - Koningen; 3. Kronieken Esther; 4. Job - Sirach; 5. De Profeten. Hoeveel zorg aan deze uitgave door de
Katholieke Bijbelstichting besteed is, moge uit de gevolgde werkmethode blijken.
Als uitgangspunt van de vertaling van de Pentateuch nam men de door vijf
verschillende specialisten op de Hebreeuwse grondtekst gemaakte vertaling voor de
respectievelijke boeken van de commentaar De Boeken van het Oude Testament
(Roermond - Maaseik, Romen en Zonen). Wekelijks kwamen de vijf medewerkers
(J. De Fraine †, G. te Stroete, G. Vink, H. Drabbel, C. Brekelmans) bijeen om
elkanders vertaling te amenderen en zodoende te komen tot een door allen aanvaarde
lezing. Deze werd vervolgens nog onderworpen aan het literair advies van G.
Wijdeveld en A. Westerlink. - Een inleiding op de Pentateuch (een tiental pp. lang)
gaat aan de tekst vooraf. De noten zijn bepaald verhelderend en beantwoorden aan
de vragen van onze tijd; J. Nelis zorgde ervoor dat eventuele doubletten in de noten
werden vermeden. Mogen we wijzen op één fout in de vertaling van Gn 8, 13? De
grondtekst zegt niet ‘in het zeshonderdste jaar’, maar ‘in het zeshonderd eerste jaar’.
J.-M. Tison

Jacques Dupont
Etudes sur les Actes des Apôtres
(Lectio Divina), Edit. du Cerf, Paris, 1967, 576 pp., NF. 49,20.
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Sommigen vragen wel eens naar een commentaar op de Handelingen der Apostelen
die ‘bij’ is. Gaarne zouden we hiervoor op de eerste plaats verwijzen naar A.
Wikenhauser, De Handelingen der Apostelen (zie bespreking in Streven, febr. 1967,
p. 516). Als meer wetenschappelijke aanvulling van dat werk zouden we onderhavig
boek willen aanbevelen: het omvat (hier en daar in gewijzigde redactie) de talrijke
artikelen die S. tussen 1950 en 1963 aan Handelingen wijdde, met bovendien een
onuitgegeven studie over de koinonia (gemeenschap) in de eerste Kerk (pp. 503-519).
Bijzonder lezenswaard is het hoofdstuk ‘Le salut des Gentils et la signification
théologique du Livre des Actes’ (pp. 393-419).
J. de Gendt

Karl Rahner, Joseph Ratzinger
Openbaring en overlevering
(Quaestiones disputatae), Paul Brand, Hilversum-Antwerpen, 1966, 110
pp., ing. 110 F.
K. Rahner handelt over het begrip Openbaring en spreekt daarbij over de
geloofsbeaming als noodzakelijk opdat de Openbaring werkelijk Openbaring zijn
kan. J. Ratzinger heeft het over het Traditie-begrip en, in een tweede bijdrage, over
de interpretatie van het decreet waarin het concilie van Trente tegen het protestantisme
de katholieke opvatting van de Traditie trachtte te verwoorden. De eerste paragraaf
van dit decreet is in de Nederlandse vertaling ervan foutief geconstrueerd (85). Voor
een lezer die niet terugschrikt voor intellectuele inspanning, zullen de bijdragen van
beide auteurs ongetwijfeld verrijkend zijn.
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J.A.G. Tans en M. Kok
Rome - Utrecht
Over de historische oorzaken van de breuk tussen de rooms-katholieke
en de oud-katholieke kerken en de huidige beoordeling van die oorzaken,
aangevuld met de voornaamste documenten.
(Oecumene), Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1966, 110 pp., 130 fr.
Een boekje met een veel rijkere inhoud dan de geringe omvang laat vermoeden. Het
gaat over de drie hoofdgeschillen die in 1723 uiteindelijk geleid hebben tot een
schisma tussen Rome en de ‘Oud-Bisschoppelijke Clerezie’ van Utrecht en nu, naar
mag verhoopt worden, door het aan de gang zijnde gesprek uit de weg zullen kunnen
worden geruimd. Deze drie hoofdgeschillen betreffen de eis om het Formulier van
Alexander VII te ondertekenen met een veroordeling van de ‘Augustinus’ van
Jansenius, de eis om de Bulle Unigenitus van Clemens XI te onderschrijven met de
veroordeling van Quesnel en de jurisdictiebetwistingen tussen Utrecht en Rome. Uit
het goed gedocumenteerde en prettig geschreven historisch relaas van J. Tans
(rooms-katholiek) en M. Kok (oud-katholiek) blijkt hoe de desbetreffende feiten en
gebeurtenissen ook nu nog voor verschillende interpretaties vatbaar zijn. Vooral
wordt duidelijk hoe een juist zicht op de onderliggende leerstellige verschilpunten
in die tijd vertroebeld werd door een onverkwikkelijke strijd gevoerd tussen regulieren,
met name de jezuïeten, en seculieren en tussen ultramontanen en gallicanen. Beide
historische uiteenzettingen en de in bijlage (74-107) toegevoegde documenten kunnen
gelden als schoolvoorbeeld voor een objectieve en irenische oecumenische dialoog.
Bovendien zijn zij hoogst belangwekkend voor een betere kennis, zowel historisch
als dogmatisch, van het zgn. jansenisme.
J. Van Torre

Dr. P. De Haes
Schepper en schepsel
Confrontatie met het moderne denken over de mens.
(Woord en beleving)
Lannoo, Tielt, 1967, 156 pp., F. 98.
Enkele jaren geleden publiceerde schr. De schepping als heilsmysterie, dat geen
exegetisch werk wilde zijn, maar een theologische studie, een poging tot radicale
herbronning van het tractaat over de scheppende God. Deze nieuwe publikatie is een
voortzetting van de vorige; na de bronnen bestudeerd te hebben onderzoekt schr.
thans de vormgeving van het geloofsgegeven in de kerkelijke traditie (het Griekse
denken) en de confrontatie met het moderne denken (pantheïsme en Marxisme). In
de confrontatie met het Hellenisme wordt de formule ‘maken uit niets’ grondig
besproken; de waarde ervan bestaat hoofdzakelijk in het veilig stellen van de religieuze
betekenis van het scheppingsgeloof. Tegenover de Marxistische leer, die het steeds
over een economische machtsverhouding heeft, wordt een personalistische
liefdes-verhouding uitgewerkt; aldus maakt schr. duidelijk dat de
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afhankelijkheidsrelatie van het schepsel tot God de mens niet kleineert doch zijn
waardigheid veilig stelt. In dit verband wijdt hij een zeer waardevolle beschouwing
aan de wederkerigheid van de schepselijke verhouding tot God. In een laatste
hoofdstuk geeft schr. een synthetische visie op de schepping en belicht de religieuze
betekenis van ons geloof in God, schepper van hemel en aarde: het scheppingsgeloof
vervreemdt de gelovige niet van de wereld, maar stelt hem verantwoordelijk voor
deze wereld.
F. Vandenbussche

Pierre Grelot
La Bible Parole de Dieu
Introduction théologique à l'étude de l'Ecriture Sainte.
(Bibliothèque de théologie, 1: Théologie dogmatique, 5). Desclée,
Paris-Tournai, 1965, 418 pp., 330 Fr.
In 1962 publiceerde S. Sens chrétien de l'Ancien Testament, Esquisse d'un traité
dogmatique (Desclée, Tournai). De grondgedachte van het boek kan men als volgt
onder woorden brengen: het Oude Testament bestaat niet uit een aantal losse heilige
boeken; veeleer is het een organisch geheel waarlangs de openbaring progressief
naar haar centrum (het heilsgeheim in en door Jesus-Christus) toegroeit. Onderhavig
werk bouwt op het toen gewonnen inzicht voort. Het is een theologische inleiding
op de studie van de H. Schrift in haar geheel. Het werk valt in twee delen uiteen. Het
eerste, Le Mystère des Ecritures, is een reflexie op het gegeven ‘Schrift’: op welke
wijze heeft het Woord Gods zijn definitieve kristalisatie gevonden in boeken, zonder
dat daarbij tekort werd gedaan aan het levend doorgeven van dat Woord door de
Kerk, en dus aan zijn blijvende actualiteit. In dit perspectief onderzoekt S. vervolgens
de voornaamste kenmerken van het geschreven Woord: inspiratie, waarheid en
canoniciteit. Het tweede
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deel, L'interprétation des Ecritures, toont langs welke wegen de mensen kunnen
doordringen tot de diepe zin van Gods Woord in de Schrift. Na het onderwerp in zijn
historische dimensie te hebben geschetst, wordt de zin van de bijbelse realiteiten
toegelicht in functie van de totaliteit van de werkelijkheidsopenbaring. Op basis
hiervan onderzoekt hij het probleem van de verschillende betekenissen (‘les sens’)
van de teksten en poogt hiervoor een objectieve methodologie uit te werken die
rekening houdt zowel met de eisen van de kritiek als met die van de theologie en van
de pastoraal: een katholieke hermeneutiek dus, waarin een bijzondere rol wordt
toebedeeld aan de ‘sensus plenior’, d.i. de zin van de teksten in functie van de totaliteit
van de openbaring. Theologie, verkondiging en spiritualiteit worden zodoende de
uitdrukking en komen in het verlengde te liggen van de Schrift: de teksten worden
zo gelezen en bestudeerd, dat men er die geheimzinnige diepte in bereikt die ons
steeds (op een methodologisch verantwoorde wijze) spreekt over het mysterie van
Jezus-Christus. - Het werk schrikt soms een beetje af door zijn ver doorgedreven
tendens tot indeling in paragrafen. Maar dat is niet erg: door zijn actualiteit en rijke
documentatie kan het beslist bijdragen tot een vernieuwde vitaliteit in het leven van
de Kerk.
J.-M. Tison

Bernard Leeming S.J.
The Vatican Council and Christian Unity
A Commentary on the Decree on Ecumenism of the Second Vatican
Council, together with a translation of the text, Darton, Longman & Todd,
London, 1966, 334 pp., 42 s.
De Engelse vertaling van het Decreet (1-18) wordt gevolgd door een uitvoerig
commentaar (19-250), aangevuld door Appendices (251-317) en besloten met een
zaak- en personenregister (319-333). De commentaar bespreekt de inhoud van het
Decreet in de volgorde zelf van de successief daarin behandelde themata. Wij gaan
niet akkoord waar de auteur zegt dat de Constitutie over de Kerk de ‘hiërarchische
gemeenschap met het Hoofd en de leden van het college der bisschoppen’, niet zou
beschouwen als voorwaarde tot ‘geldigheid’ van bisschoppelijke jurisdictieacten
(223). Hiermee wil niet gezegd zijn dat deze ‘hiërarchische gemeenschap’ in de
dissidente Oosterse kerken ‘de facto’ en volledig zou ontbreken (cfr. 208). Ons leek
vooral interessant de informatie over de actuele situaties en gedachtenstromingen
welke het Decreet op het oog had, en ook over de reacties welke het Decreet bij de
oecumenische gesprekspartners reeds heeft uitgelokt. Het is tevens een pleidooi voor
oecumenische openheid, een pleidooi dat in Engeland blijkbaar nog niet overbodig
is. Alles te samen werd het een vlot geschreven, lezenswaardig werk, speciaal
afgestemd op de oecumenische dialoog binnen het kader van de Engelse problematiek
ter zake.
J. Van Torre
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Laurenz Volken m.s.
L'action oecuménique
Editions Saint-Paul, Paris-Fribourg, 1967, 176 pp., NF. 12.60.
Grondslag en wezen van de oecumenische actie, de geest die haar bezielen moet, de
wegen die voor haar openstaan: dit zijn de hoofdtitels van de inhoud. Bijzonder
interessant leken ons: de voorstelling van Jesus' eigen ‘oecumenische’ houding i.v.m.
het schisma tussen Joden en Samaritanen; het binnenhalen van de oecumenische
actie in het diepere streven van de Kerk naar de algemene verzoening en eenwording
van het mensdom; het verdiepte inzicht in verschillende Paulinische en andere
uitdrukkingen i.v.m. de eenheid op grond van hun etymologie; de filosofische
beschouwingen aangaande de notie van ‘waarheid’ en ‘theologische leer’. De auteur,
een medewerker van H. Küng, definieert (met Vaticaan II) de taak van de
oecumenische actie als de ‘verzoening van de christenen’. Zou men niet, nog
precieser, kunnen zeggen: ‘de verzoening van alle christelijke kerkgemeenschappen’?
Het geheel werd een hoogst waardevolle bijdrage voor een juist en dieper begrijpen
van hetgeen de oecumenische actie voor ieder katholiek zijn moet.
J. Van Torre

Godsdienst
Jean Galot S.J.
La prière intimité filiale
(Mus. Lessianum. Sect. Asc. et Myst.) Desclée de Brouwer, Brugge, 1966,
252 pp., F. 132.
Dit boek bevat drie delen: I. Het gebed van Christus - II. Het gebed van de Kerk en
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van de christenen - III. De rol van de H. Geest in het gebed. Deze indeling doet beter
de betekenis uitkomen van de woorden uit de titel: intimité filiale. Het gebed wordt,
niet vanuit praktisch of psychologisch, maar vanuit theologisch standpunt benaderd
en zeer juist in zijn essentie voorgesteld als de van de Zoon naar de Vader
terug-opklimmende beweging in de kracht van de H. Geest. S. doet dit aan de hand
van de vier Evangeliën en van het Nieuwe Testament, met een grondige kennis van
zaken, grote volledigheid en fijngevoeligheid. Het eerste en het derde deel bevatten
bladzijden die beslist tot de beste behoren over het onderwerp.
G. Neefs

Divo Barsotti
Dieu est Dieu
(Il Signore è uno, Brescia, 1965). Traduit de l'italien par E. de Solms,
Cahiers de la Pierre-qui-vire, 30, Desclée De Brouwer, Paris, 1967, 280
pp., 175 Bfr.
Met dit mooie boek, dat elke lezer als een weldaad zal ervaren, verdient Barsotti
volgens Cl. Nesmy een plaats onder de grote mystici. Barsotti waagt het erop de
grootheid en de schamelheid van de mens te belichten vanuit de authentieke
Godsopenbaring. Zo groot, meent hij, is het vertrouwen dat God in de mens stelt,
dat zijn ultieme gave in de schepping is geweest het schenken van de Wet aan Israël,
de gelovige. Zo zet de mens Gods scheppingswerk voort en voltooit het in het gehoor
geven aan deze Wet. Deze Wet is liefde: ‘Luister Israël, de Heer is onze God, de
Heer is één. Gij zult de Heer uw God beminnen van ganser harte, uit geheel uw ziel,
met al uw kracht. Gij zult de naaste beminnen zoals u zelf’. Deze laatste woorden
komen niet voor in de Joodse Shema-formule. Het is een vers uit het Oude Testament
dat zoals het Markus-evangelie getuigt, Jezus zelf heeft toegevoegd aan de tekst van
de Joodse geloofsbelijdenis van elke dag, toen Hem een schriftgeleerde naar het
voornaamste gebod van die Wet vroeg. Hiervan uitgaande werkt S. in 18 lezingen
de werkelijkheid der Godservaring uit in een geest van geloof die groeit tot
daadkrachtige liefde. De zo geroemde evangelische raden worden er in beschreven,
verheven traditioneel en tegelijk verrassend nieuw en mystisch. De auteur, die in de
omgeving van Firenze met enkele jonge academici een nieuwe leefgemeenschap
uitprobeert van een frugaal beschouwelijk leven, zoekt oosterse contemplatie met
westerse realiteitszin te doen harmoniëren. Daarvan getuigt ook dit boek: geen
bondieuserie, maar authentiek christelijk leven. Met zijn grote belezenheid en het
telkens teruggrijpen naar het waardevolle van de Indische heilige boeken en de
werkelijkheid van Boeddhisme en Islam is dit een gedegen werk dat tevens ontstellend
openhartig een antwoord geeft op het God-zonder-God-geschrijf.
S. De Smet

L. Hégelé
Des Juges aux Rois
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(Cahiers de la Pierre-qui-Vivre).
Desclée de Brouwer, Brugge, 1966, 240 pp., F. 165.
Een geestelijke commentaar bij de lectuur van het eerste en het tweede boek Samuel
en de eerste elf hoofdstukken van het eerste boek Koningen. Geen wetenschappelijke
studie dus, maar een poging om voor de christen van vandaag de boodschap van dit
gedeelte van de H. Schrift te verhelderen. Hoewel de auteur uitdrukkelijk zegt dat
zijn commentaar uitgaat van de resultaten van de moderne exegese, is er daarvan in
zijn werk toch maar weinig te merken. Te vlug worden er paralellen gemaakt met
het Nieuwe Testament, of komt men tot morele beschouwingen die met de
oorspronkelijke betekenis niet heel veel te maken hebben. Als meditatieboek of voor
een eerste kennismaking met de Schrift kan dit werk echter wel nuttig zijn.
J. Hansen

Wijsbegeerte
Dr. Corn. Verhoeven
Inleiding tot de verwondering
Ambo, Utrecht, z.j. (1967), 269 pp., f 12,90.
Dit boek is ontstaan uit een cursus ‘inleiding tot de wijsbegeerte’. Er komen dan ook
wel wat wijsgeren ter sprake, Plato telkens weer, Heidegger, Hegel en Lévinas o.a.,
maar de aanpak is allerminst die van een inleiding in de geschiedenis der wijsbegeerte.
Terecht noemt V. zijn boek een inleiding tot de verwondering, want het hele exposé
is een zich steeds verder ontvouwende beschrijving van die ervaring die aan de
oorsprong ligt der wijsbegeerte. Het is op
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die manier zelf een stuk filosofie, het laat de lezer meebeleven waar het over gaat.
Die wijze van aanpak laat alle ruimte aan de persoonlijke interesse van de schrijver,
aan zijn eigen ontdekkingen en zijn gedrevenheid, en dat is in dit boek allerminst
hinderlijk, omdat V. een wijsgeer is die als alle wijsgeren weinig te zeggen heeft,
maar dat weinige is dan ook vernieuwend, meeslepend. Het is van een zekere
algemene geldigheid, maar langs vele wegen te ontmoeten. V.'s grondgedachten zijn
in dit boek niet wezenlijk verschillend van die uit Rondom de leegte en Het grote
gebeuren, maar ze krijgen hier opnieuw meer reliëf, omdat ze in een ander kader
staan. Die grondgedachten vindt men misschien het zuiverst terug in meesterlijk
geschreven passages als die over het uitstel (Wonen in het uitstel), over ‘het cogito
van de roos’ en over de haast en het ‘heilige ritardando’. V's originaliteit bestaat in
het telkens op nieuwe verrassende wijze laten zien van eenzelfde, zich meer en meer
ontplooiende gedachte. Natuurlijk heeft die ontwikkeling haar betwistbare punten,
maar het voornaamste blijft dat V's boek veel vanzelf-sprekendheden ontmaskert en
uiteindelijk tot een levenswijze uitnodigt die hij overal scherpzinnig, en hier en daar
ronduit fascinerend beschrijft.
T. van der Stap

Hubertus Mynarek
Mensen und Sprache
Ueber Ursprung und Wesen der Sprache in ihrer anthropologischen
Valenz.
Herder Verlag Freiburg, 1967, 160 pp., geb. DM. 15,-.
Een studie van de menselijke taal, waarin de auteur zich voornamelijk afvraagt welke
de eigenschappen zijn waardoor de menselijke taal verschilt van die van het dier. De
mens kan door zijn taal afstand nemen tegenover de situatie; hij kan in vrijheid zijn
taal scheppen en aldus door zijn taal tot helder bewustzijn komen van zijn ontologische
en theologische situatie. Bij het uitwerken van deze ongetwijfeld interessante ideeën
blijft de auteur voortdurend in dialoog met anderen die over het taaifenomeen
geschreven hebben: von Humboldt, Révèsz, Buytendijk en vooral de Würzburgsche
theoloog H. Schell. Om een voor ons onbegrijpelijke reden schijnt hij echter de
omvangrijke en ongetwijfeld niet te verwaarlozen literatuur van de fenomenologen
(o.m. Heidegger en M. Merleau-Ponty) over dit onderwerp niet te kennen.
M. De Tollenaere

Psychologie
Seward Hiltner
De pastor zelf in het pastorale gesprek
Vert. door Mej. H. Röttgering. Dekker & Van de Vegt, Nijmegen / Desclée
De Brouwer, Brugge, 1967, 163 pp..
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Deze keurige vertaling van een reeds in 1952 verschenen werk van de Amerikaanse
pastoraal-psycholoog Seward Hiltner zal voor allen die in een pastoraal verband
werken uiterst nuttig kunnen zijn. In een vijftiental korte hoofdstukken brengt S.
telkens één gesprek naar voren waarin hij één aspect dat voor dit gesprek kenschetsend
is vrij grondig ontleedt. Het geheel is van alle geleerdheid en technische terminologie
ontdaan (evenals trouwens de titels der hoofdstukken: Handelen, uitwendige
omstandigheden, verlegenheid, kennis, concentratie, timing, verwarring, charme,
vijandigheid, vriendschap etc. bij het counselen), en heeft een spontane en vlotte
toon. Deze kwaliteiten maken het werk tot een zeer aangepaste inleiding voor ieder
die iets van reële gespreksvoering wil afweten zonder dat de degelijkheid van de
houdingen die worden beschreven of van de wenken die worden gegeven in het
gedrang komen. Daarom bevelen wij dit werkje ten zeerste aan.
R. Hostie

Margrit Erni
Das Vaterbild der Tochter
Benziger Verlag, Einsiedeln, 1965, 340 pp., Zw. Fr. 19.80.
In dagbladen en geïllustreerde tijdschriften werd aan het eind van de vijftiger jaren
in Zwitserland, maar ook daarbuiten veel aandacht besteed aan de vader als ‘verlorene’
als randfiguur, als zwakkeling. Zijn falen als autoriteit werd genoemd als oorzaak
van jeugdmisdadigheid. Aan de andere kant werden in de Hongaarse pers berichten
gepubliceerd, dat de vaders de bemoeienissen van de communistische partij
saboteerden en de kinderen onvoldoende toegankelijk maakten voor de
partij-ideologie. In het cabaret verscheen de vader als clown of als volgeling van zijn
zoon op weg naar bar, speelbank of striptease.
Margrit Erni heeft naar aanleiding van dit alles een uitvoerig onderzoek ingesteld.
Ze heeft de psychologisch-pedagogische beteke-
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nis van het vaderbeeld uitgaande van de dochters trachten te verhelderen. In de studie
heeft zij een bijdrage willen leveren tot de psychologie van de vader maar ook heeft
zij ontwikkelingspsychologische aspecten van de dochters uitgewerkt. Zij heeft het
geheel zo behandeld, dat pedagogische, sociaal- en cultureel-psychologische en
dieptepsychologische aspecten aan de orde komen.
Het onderzoek is op Zwitserse scholen verricht bij meisjes van 13 tot 20 jaar; er
zijn ruim 1200 meisjes, naar woonplaats en leeftijd gespreid in het onderzoek
betrokken en een kleinere groep (252) jongens ter vergelijking. Een vragenlijst, die
vraag voor vraag klassikaal is afgenomen, vormt haar belangrijkste materiaal. De
meisjes schreven de antwoorden rustig op, deelname aan het onderzoek ging onder
schuilnaam en was vrijwillig. Uiteraard is, als iets klassikaal geschiedt, de mate van
vrijwilligheid beperkt, omdat weigeren meer moed vereist dan meedoen. Er zijn
echter geen aanwijzingen dat hierdoor het onderzoek wezenlijk beïnvloed is. Een
zeer hoog percentage meisjes heeft de vragen adekwaat beantwoord. Er werden
vragen gesteld over het algemene vaderbeeld en vragen over de eigen vader en de
relatie met hem, ook in verhouding tot de moeder. Bovendien is getracht de minder
bewuste belevingen en ervaringen op te sporen via het vragen naar associatie-reeksen
en er zijn vragen gesteld die bedoelden de relatie vaderbeeld - godsbeeld op te sporen.
Bij de instructie werd aan de leerlingen meegedeeld, dat het ging om een onderzoek,
dat voor ouders en kinderen nuttig zou kunnen zijn. Het ging er om de vaders te
tonen, wat de jongeren van hen verwachten. Enkele saillante punten worden hier
genoemd.
De uitkomsten worden als zeer positief beschreven. Ongeveer 77% van de meisjes
geeft aan een positieve relatie met de vader te hebben, zij delen mee een dieper
positief contact met de vader te hebben. 18% zegt nooit een teleurstelling in verband
met de vader gehad te hebben. 85% beschrijft de relatie als goed of zeer goed; in het
geheel is er slechts in 3% sprake van een ernstige afwijzing.
De relatie tot de moeder komt nog positiever te voorschijn. Ruim 73% van de
meisjes antwoordt, dat ze evenveel liefde voelen voor hun vader als hun moeder,
maar in 47% van de gevallen geven zij aan dat de vertrouwelijkheid met de moeder
groter is, en in slechts 41% is de mate van vertrouwelijkheid gelijk. Bij de algemene
vragen die na de persoonlijke gesteld werden valt op dat op de vraag welke
eigenschappen passen bij de ideale vader, 83% van de meisjes zelfbeheersing noemt
en dat de totale index van deze eigenschap - de meesten gaven uiteraard meer
eigenschappen op - bijna even groot is als van alle andere genoemde eigenschappen
samen. Bij de associatie-vragen is nagegaan hoeveel associaties werden gegeven in
de verschillende levenssferen. Liefde, werk en materiële waarden komen het meeste
voor. Afzonderlijk is aandacht besteed aan de erotische sfeer, dit aantal antwoorden
is vrij hoog vooral bij de middelste leeftijdsgroep d.w.z. de 16-17 jarigen. Bij de
vraag, of de meisjes een innerlijke relatie tot god als vader nebben en hoe zij zich
god als vader voorstelden zien wij dat in 70% van de gevallen er duidelijk
overeenkomst is aan te wijzen met het vaderbeeld en dat in ongeveer 25% god als
compensatiefiguur optreedt. De uitkomsten zijn boeiend, het onderzoek moedig, de
uitwerking lijkt secuur en nauwgezet gedaan te zijn, zeker als wij in acht nemen, dat
het gaat om open vragen, die immers vrij moeilijk te coderen zijn. Zeer veelvuldig
worden in de tekst letterlijke aanhalingen van de meisjes geciteerd. Ondanks de zeer
vele positieve kwaliteiten van het werk, dat niet prettig leesbaar is door het teveel
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aan tussentijdse citaten, lijkt de te omvangrijke bedoeling de oorzaak van conclusies
die soms voorbarig dan weer te ver gezocht aandoen. Vooral de voortdurende
wisseling in sociaal-psychologische, diepte-psychologische en pedagogische
benadering beïnvloedt de waarde. Bovendien is bijna geheel voorbij gegaan het hele
simpele feit dat iemand, zeker een jeugdige, in een situatie die niet emotioneel beladen
is en distantie mogelijk maakt, nu eenmaal niet zomaar zijn ouders afvalt. Dit is
immers een gevoelsreactie, die sociaal aanvaard is. In ieder geval zou hetzelfde
onderzoek meer waarde gehad hebben als conclusies tussen de verschillende
uitkomsten waren onderzocht, voor zij gebruikt werden voor dieptepsychologische
benaderingen. Nu wordt af en toe de indruk gewekt, dat het toch wel erg fijn is om
te bewijzen, dat het nog zo goed gaat met de vaders.
Simpelweg wordt herhaalde malen geconstateerd dat de 16-17 jarigen het felst in
de puberteitscrisis verkeren. Dit late verschijnen alleen al zou enige achterdocht
moeten opwekken. Bovendien is het zo dat onvoldoende aandacht is besteed aan het
zeer pregnante aantal antwoorden over de zelfbeheersing. Als een relatie werkelijk
goed is dan denkt men bepaald niet direct aan zelfbeheersing van de ander en vindt
men dit zeker niet een eigenschap, die de ideale vader in de eerste plaats zou sieren.
Eveneens is onvoldoende aandacht besteed aan het percentage meisjes, dat opgeeft
ooit teleurgesteld te zijn in de vader. Dit impliceert
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immers een onbewustheid, die naar mijn idee haast angstaanjagend is. Zelfs van de
oudste groep 18-20 jarigen zegt nog 11% nooit teleurgesteld te zijn geweest. Dit
wijst bepaald niet op een volwaardige relatie.
Of het relatief veel voorkomen van associaties in de erotische sfeer in enig verband
staat met de vader, wordt niet duidelijk, omdat geen andere associaties gevraagd zijn.
Het lijkt mij niet absurd te veronderstellen, dat juist in de puberteit op alle mogelijke
woorden erotische associaties ontstaan. De spekulaties ten aanzien van de echtgenoot
worden wel door enkele voorbeelden gestaafd maar ze maken de indruk nogal mistig
te zijn. De vragen over God als vader lijken zo suggestief dat ik de 70% gelijke
vaderen godsbeelden vrij gering vind. Dit boek nodigt uit tot bezinning en verder
onderzoek. Ondanks het feit dat ik de uitkomsten als minder positief zie dan de
schrijfster blijft het een belangrijk werk, vooral omdat vele belangrijke gegevens
zijn verzameld en serieus uitgewerkt. Dat bij alle speculaties de allerdaagse realiteit
weieens uit het oog verloren is, doet niets af aan de waarde van het moedige en
serieuze onderzoek.
A.M.L. Rogier

Biografie
Edith Stein
Mijn jeugd (uit het leven van een joodse familie)
Nederlands van Romaeus Leuven O.C.D., Desclée De Brouwer, Brugge Utrecht, 1967, 434 pp., ing. 210 fr., geb. 240 fr.
Een boek als dit moet allerlei mensen gelukkig maken. Het is niet alleen de boeiende
autobiografie van een uitzonderlijke vrouw, maar het bevat ook een schat van fijn
geobserveerde gegevens omtrent het Duitse universitaire leven uit de ‘belle époque’.
Edith Stein schrijft haar jeugdherinneringen vanuit de karmel van Keulen, waar zij
1933 was binnengegaan. Zij vertelt van haar wijd vertakte joodse familie, van haar
avontuurlijke studententijd te Breslau en te Göttingen, van haar dienst bij het Rode
Kruis in een Oostenrijks krijgslazaret, tenslotte van haar doctoraat in de filosofie
over ‘Einfühlung’ te Freiburg o.l.v. Husserl, bij wie zij toen in 1916 assistente werd.
Pas enige jaren later bekeerde zij zich tot het christelijk geloof. Er is geen
wetenschappelijke pretentie in deze memoires van een filosofe. Er is alleen de frisse,
overvloeiende vertelkunst over mensen en dingen, met rake oprechtheid en fijne
psychologie. Er is wel een duidelijke apologetische opzet op de achtergrond aanwezig;
Stein wou naar eenvoudige waarheid de joodse mensen typeren die toen overal het
slachtoffer werden van Hitiers antisemitisme. Veel meer echter nog ademt uit deze
bladzijden een levendige apologie van het vrouwelijke intellectualisme. Zonder een
zweem van ijdelheid wordt elke lofprijzing, elk succes en elke academische triomf
verteld die de jonge Edith Stein te beurt vielen. Die onbevangenheid, welke anders
misschien voor naïeve pedanterie zou doorgaan, verleent aan de gedenkschriften van
een der eerste vrouwelijke wijsgeren van het moderne Europa een heel bijzondere
charme. De Nederlandse vertaling is, op een paar germanismen na, aangenaam om
te lezen.
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A. Poncelet

David Abner Hurn
Archbishop Roberts S.J., His Life and Writings
Introduction by John M. Todd, Darton, Longman & Todd, London, 1966,
196 pp., ing. 25 s.
Na tien jaar vruchtbaar episcopaat te Bombay nam aartsbisschop Roberts in 1946
uit eigen beweging ontslag om plaats te maken voor een eigenlandse bisschop, de
huidige Kardinaal Gracias. Terug in Engeland als ‘rustend’ aartsbisschop raakte hij
geleidelijk meer en meer betrokken in binnenkerkelijke controversen, speciaal i.v.m.
de veroordeling van de atoombom, godsdienstvrijheid, dienstweigering,
geboorteregeling en de ‘pil’. Zijn progressieve ideeën werden allerminst gewaardeerd
door de Engelse hiërarchie, vooral niet zijn stellingnamen in het publiek. Dat hij zijn
opvattingen enkel als ‘private opinies’ voordroeg mocht niet baten. Hij werd
aangeklaagd zgn. omdat hij zich niet gehouden had aan de directieven van de
hiërarchie. Een denunciatie bij het H. Officie van zijn boek Black Popes. Authority,
Its Use and Abuse kwam daar nog bij. Toen begonnen de verwikkelingen pas voor
goed. De auteur van het boek over Roberts, die onder een pseudoniem schrijft, werd
door de aartsbisschop zelf hierover gedocumenteerd en geeft ervan een omstandig
relaas. Het wordt een felle kritiek op de (geheime) rechtsprocedure in gebruik bij het
H. Officie en op de geest van de Romeinse curie. De aangeklaagde deficiënties
kennen wij ondertussen ook nog wel uit andere
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bronnen. Zij moeten toch wel bijzonder scherp zijn aangevoeld door een angelsaksisch
temperament. Heeft toch ook niet een zekere stugheid van de aartsbisschop
meegespeeld om de moeilijkheden nog te vergroten? Een uitgesproken non-conformist
is hij altijd geweest. Maar de auteur benadrukt ook zijn grote eenvoud in de omgang,
de hechte trouw aan zijn vrienden, zijn typisch Engelse humor en bovenal zijn
oprechte pastorale bekommernis en diepe bijbelse vroomheid. Het boek bevat
meerdere excerpten van Roberts' publikaties en is geillustreerd met enkele
karakteristieke foto's van de ‘held van het verhaal’. Deze zal ondertussen, zeker sinds
de inmiddels ingetreden omvorming van het H. Officie, ongetwijfeld zijn weg wel
rustig verder gaan.
J. Van Torre

Politiek
Eleanor Lansing Dulles
Berlin und die Amerikaner
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1967, 296 pp..
Nog steeds behoren de problemen rond de wedervereniging van Duitsland en Berlijn
tot de topvraagstukken waarmee de diplomatie in Europa af te rekenen heeft. Nog
steeds blijven de partijen extreme standpunten innemen, die de oplossingen niet
naderbij brengen. Onderhavig werk is geschreven door Eleanor Dulles, de zuster van
wijlen John Foster Dulles. Zij was jarenlang verbonden aan de Duitslanddiensten
van het State Department en verbleef daarvoor ook lang in Berlijn. Het werk heeft
uiteraard tot doel een inzicht te bieden in de spanningen rond Berlijn. Het ontstaan
van het probleem, de internationale verhoudingen, de politieke en juridische aspecten
alsmede de economische status van de stad Berlijn, worden breedvoerig behandeld.
Maar het boek gaat verder en gaat dieper in op de verhoudingen tussen de twee delen
van Duitsland, waarin het standpunt van Bonn breedvoerig wordt uiteengezet. Tevens
wordt rekening gehouden met de andere meningen over toenadering tot het oosten,
die ook in West-Berlijn opkomen. Met de verdediging van het Amerikaans standpunt.
- Al met al een interessant boek, waarin de auteur het vraagstuk van Berlijn en
Duitsland uitlegt in al zijn aspecten en vooral informatief wil werken.
A. Van Peteghem

H. Barwald en H. Scheffler
Partisanen ohne Gewehr
Funktion, Methoden und Argumente kommunistischer Infiltration
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1967, 139 pp..
In 1956 werd de communistische partij in West-Duitsland verboden. Op dit ogenblik
worden door verschillende instellingen pogingen aangewend om de partij opnieuw
toe te laten. Onderhavig boek wil een overzicht geven van de verschillende methoden
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die door de communistische partij gebruikt werden om in een land te infiltreren. Een
eerste, theoretisch, deel behandelt de oorsprong, het wezen en het principe van de
infiltratie. Het tweede gaat over de infiltratie in de Bondsrepubliek.
A. Van Peteghem

St. Thomas
Perpektiven Sowjetischer Macht- der XXIII. Parteitag der KPDSU und das
Parteiprogramm
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1967, 144 pp..
De auteur vergelijkt het partijprogramma van de communistische partij van de
Sovjet-Unie van 1961 (de tijd van Chroesjtsjov) met de verklaringen van het XXIIIe
partijcongres van 1966 (onder Brezjnjew en Kosygin). Daardoor komt hij tot de
overtuiging dat het partijprogramma van 1961 nog steeds als basis dient voor de
politiek van de huidige Russische leiders. Gezien de politieke houding van de huidige
Sovjetleiders b.v. ten overstaan van het Vietnam-probleem of van China, kan men
deze conclusie wel beamen. De tekst van het partijprogramma van 1961 wordt mede
afgedrukt. Graag hadden we er ook de redevoering van Brezjnjew van 1966 bij
gekregen.
A. Van Peteghem

E. Oberlander
Sowjet-Patriotismus und Geschichte, Dokumentation
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1967, 255 pp..
In de Sovjetliteratuur wordt de Tweede Wereldoorlog de ‘Grote Vaderlandse Oorlog’
genoemd. De woorden vaderland en patriotisme spelen in de Sovjet-ideologie een
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grote rol. Dit past volledig in het kader van de opvatting van de staat die uit het volk
gegroeid is en het volk moet dienen. Het doel van deze studie is, na te gaan wat de
Sovjetideologie precies bedoelt met ‘patriotisme’. Wat vindt men er bijvoorbeeld
van terug in de Sovjet-historiografie? Het is een documentaire studie, die dus vooral
samengesteld is uit een aantal (80) documenten, die zowel chronologisch als
ideologisch een buitengewoon inzicht geven in het begrip ‘patriotisme’ zoals de
Sovjets het verstaan. De keuze van de documenten en de bibliografie maken van dit
boek een baanbrekend werk, dat vooral voor het historisch onderzoek van het grootste
belang is.
A. Van Peteghem

A. Sparring, B. Holmgaard, J.O. Hohansen en B. Matti
Kommunisten im Norden
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1966, 168 pp..
In de verschillende Skandinavische landen is de houding t.o.v. het communisme als
ideologie en de Sovjet-Unie als wereldmacht niet overal dezelfde. Alleen Noorwegen
en Denemarken hebben het Nato-verdrag ondertekend, Zweden bleef neutraal en
Finland is al te zeer afhankelijk van de Sovjet-Unie. De verschillende auteurs hebben
in dit boek de opgang van de communistische partijen bestudeerd in Zweden,
Denemarken, Noorwegen en Finland. IJsland werd buiten beschouwing gelaten. Veel
documentair materiaal wordt gegeven en het onderwerp wordt grondig en boeiend
geanalyseerd. Onontbeerlijk voor lezers die de politieke verhoudingen van de
Skandinavische landen willen bestuderen.
A. Van Peteghem

K.E. Wadekin
Privatproduzenten in der sowjetischen Landwirtschaft
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1967, 272 pp..
In heel Centraal- en Oost-Europa is er een grote strijd aan de gang tussen de private
en de collectieve landbouw. De collectieve idee verliest vaart tegenover de private
producenten. In Polen b.v. is deze evolutie heel goed merkbaar. De toestand in de
Sovjet-Unie is minder bekend. De auteur wijdt een grondig onderzoek aan de situatie
en de betekenis van de private landbouwproducenten in de Sovjet-Unie en vergelijkt
deze met de collectieve landbouw. Vooral de juridische en economische aspecten
van het probleem worden behandeld. Met 30 statistische tabellen en een uitgelezen
bibliografie werd dit werk een standaardstudie over dit speciaal probleem van de
Russische economie.
A. Van Peteghem
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W. Gumpel
Das Verkehrswesen Osteuropas
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1967, 143 pp..
In feite werd het behandelde onderwerp beperkt door de ondertitel: ‘De
verkeerspolitiek van de Oost-Europese landen in het kader van de economische
plannen van Comecon’. Achtereenvolgens worden behandeld: de opgaven en
doelstellingen van de verkeerseconomische ontwikkeling in het kader van Comecon,
en de verkeerspolitiek in het economisch integratieproces van de Oostbloklanden.
Met statistische tabellen en een degelijke bibliografie. Een basisstudie op
verkeerseconomisch gebied.
A. Van Peteghem

Literatuur
Anna Seghers
Die Toten bleiben jung
Luchterhand Verlag, Neuwied, 1967, 700 pp., Ln. DM. 34.
Nog geschreven in zelfopgelegde ballingschap voor het nationaal-socialisme,
gepubliceerd in 1949, vormt deze ‘roman’ (een historisch-gebonden spectrum van
afzonderlijke figuren) een poging om de Duitse ontwikkeling tussen 1918 en 1945
te beschrijven. Dat gebeurt niet als een nauwelijks gecamoufleerde documentaire
waarvoor alleen enkele fictieve mensjes zouden zijn aangetrokken; de structuur bevat
essentieel-epische taferelen die autonoom bestaan en slechts door de wetende lezer
kunnen worden ingeschakeld in en toegepast op historische feiten en personen. Toch
ligt er uiteraard iets te veel procédé in; als S. hier een handjevol proletariërs evoceert,
dan verdedigen die haar eigen levensinzet en evenzovele anderen weerspiegelen daar
dan weer het geleidelijke persoonsverlies en het onderdompelen in de
nazi-conjunctuur. Voor de distanciëring van

Streven. Jaargang 21

315
het onmiddellijk-historische is S. 's strakke schrijfstijl verantwoordelijk, deze
volmaakte beheersing van emotie en pathos in een expressiviteit die uitsluitend
bestaat uit epische nuchterheid, ongedetailleerd omdat het om essentiële dingen dient
te gaan en niet om de petites histoires. S. noteert en stelt vast dat haar personages
zich gedragen zoals ze zich gedragen, gedetermineerd door her- en afkomst,
levensprincipes, omgeving en werksfeer. Voor geëngageerde drift is in dit sobere
betoog geen plaats tenzij dan in de synthetische boog die het gehele verhaal en de
vele personen omspant. Zo is deze roman een rijp werk, dat door het thema en de
beheersing der expressie ongemeen sterk aanspreekt.
C. Tindemans

Armin Arnold
Die Literatur des Expressionismus Sprachliche und thematische Quellen
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1966, 200 pp., DM. 12.80.
De thesis waarvoor dit boek het bewijsmateriaal levert, stoelt op twee aspecten die
door S. allebei worden teruggevoerd op Marinetti en diens futuristische manifesten.
S. bewijst dat de taalversplintering die Marinetti voorstond, door August Stramm
(doorgaans nogal mishandeld door de historici, vooral W. Muschg) nagenoeg
principieel werd opgevolgd. Bovendien ziet S. thematisch de Nietzsche-Uebermensch
opduiken, door Marinetti in modern-technische gevoelssfeer overgedragen en door
de voornaamste expressionisten (A. Döblin, G. Kaiser) geïncorporeerd (een
aansluitend onderzoek van het Prometheusmotief releveert vele boeiende impulsen).
Parodiërende tendensen ontdekt S. ook bij F. von Unruh (een verrassende, volkomen
nieuwe interpretatie) en C. von Arx. Wellicht ruimt dit boek niet alle opkomende
bezwaren uit de weg maar het vormt in ieder geval een nieuw moment in de exegese
van het complexe verschijnsel.
C. Tindemans

Ruth J. Kilchenmann
Die Kurzgeschichte.
Formen und Entwicklung
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1967. (Sprache und Literatur 37), 218
pp., DM. 13,80.
Stellend dat het ‘kortverhaal’ zich wezenlijk onderscheidt van novelle en short-story,
bekent S. echter reeds vooraf niet in staat te zijn een definitie voor te leggen die het
studie-object onmiddellijk herkenbaar zou maken. Daarom poogt ze, comparatisch
en chronologisch, desintegratieverschijnselen in de novelle na te gaan, die te groeperen
omheen identieke impulsen en zo tenslotte te komen tot het blootleggen van een nog
vage atmosfeer die minder met literaire vormelijkheid dan wel met een menselijke
verhouding tot de realiteitsperceptie te maken heeft. Uitgaande van J.P. Hebel, E.T.A.
Hoffmann, E.A. Poe, M. Twain, G. Flaubert en N. Gogolj, onderscheidt ze vele
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geleidelijke trapjes (o.m. H. James, A. Tsjechow, A. Schnitzler, K. Mansfield, F.
Kafka) om na 1945 (o.m. E. Hemingway, W. Borchert, H. Böll) tot een meer strikte
confrontatie van short-story en kortverhaal te komen en daarmee perspectivistisch
de totale wereldliteratuur in de analyse te betrekken. Dit gebrek aan beperking wreekt
zich uiteraard: S. raakt echt niet verder dan tot vluchtige kenmerken, die dan nog
nauwelijks nader op hun waarde en betekenis worden onderzocht.
C. Tindemans

Emil Staiger
Friedrich Schiller
Atlantis Verlag, Zürich, 1967, 452 pp., Ln., SFr. 28.
Norbert Oellers
Schiller. Geschichte seiner Wirkung bis zu Goetes Tod. 1805-1832
H. Bouvier u. Co. Verlag, Bonn (Bonner Arbeiten zur deutschen Literatur.
Bd. 15), 1967, 458 pp., kart., DM. 58.
Een der meest bekende interpretatoren van de Duitse letterkunde heeft het niet langer
kunnen aanzien, dat Schiller bij zijn herdenking (in 1955 en 1959) werd verongelijkt
en nauwelijks nog aanvaard als een zelfstandige grootheid. Deze verdediging is geen
absoluut protret geworden, maar een zorgvuldige doorlichting van een man die tevens
een schrijver was. S. erkent twee waarden als fundamenteel in Schillers
persoonlijkheid: ‘Fremde des Lebens’ en ‘Freiheit’. Enerzijds kon Schiller niet leven
en zich niet laten drijven door de tijd en zijn impulsen, maar (vooral na de Kant-crisis)
had hij een irrationeel vertrouwen in de ideële inhoud van het bestaan; van daaruit
klom hij op tot een ethische substantie die als zodanig los gaat staan van directe
binding en immanente concreetheid. Anderzijds en noodzakelijk met het eerste
samenhangend is er het anti-

Streven. Jaargang 21

316
Aufklärungssymptoom, het niet overtuigd kunnen zijn van het rationele recht van
deze wereld en daarom doorstoten naar de ondankbare domeinen van de absolute
vrijheid in de menselijke verantwoordelijkheid, het poneren van de moreel vrije
persoon, waarin S. in laatste instantie ook de vormwil meent te kunnen baseren,
hetgeen Schiller tegelijk van Goethe zou onderscheiden. Zo haalt S. een problematiek
naar voren die, behalve eminent-synthetisch met het oog op de totale betekenis van
mens en auteur, zorgvuldig wordt nagespeurd, vooral in het dramatische werk. De
nieuwe visie op Schillers theatrale bedoelingen, is zonder twijfel een blijvend resultaat
niet alleen voor Schiller, maar voor het hele klassicisme. Oellers' werk is een
reusachtige bronnenstudie, die Schillers reputatie onderzoekt, van zijn dood tot
Goethes overlijden. S. komt tot de conclusie dat (in tegenstelling tot de gangbare
opinie) niet de naijver van de romantici verantwoordelijk is voor het tanen van
Schillers glorie, maar wel de inhoudloze lof van mensen die Schiller als auteur prijzen
(vooral op grond van ethisch-morele maatstaven) maar ondertussen dit oordeel
nergens funderen. De zorgvuldigheid waarmee dit onderzoek is gebeurd (hoewel
herhaaldelijk dezelfde vaststelling moet genoteerd, telkens op andere gronden of
over andere aspecten) maakt deze doctorale studie, naast exemplarisch, beslist ook
definitief.
C. Tindemans

Arnold Hauser
Sozialgeschichte der Kunst und Literatur
Verlag, C.H. Beck, München, 1967, 1119 pp., DM. 28.
Deze klassieker van de cultuurhistorische synthese (19531, toen in 2 delen) wordt
thans in een ‘Sonderausgabe’ ter beschikking gesteld van de brede lezerskring.
Terecht, want dit boek is zonder meer onmisbaar voor wie iets zinnigs wil zeggen
over de betrekkingen tussen kunst en kunstenaar enerzijds en de maatschappij
anderzijds. S.'s grote kracht is zijn fenomenale vermogen om essentiële grondlijnen,
die uit afzonderlijke fenomenen en op diverse terreinen worden erkend, samen te
voegen tot hét kenmerk van een beweging en een tijd. Opmerkelijk is daarbij dat S.
de terminologie van de kunstgeschiedenis blijft hanteren en nochtans de motorische
impulsen en de artistieke evolutie uit de sociologische relaties (constant of
verschuivend) ziet ontstaan. Misschien komen de tijden vóór de middeleeuwen er
wat bekaaid af, maar de uitvoerige en toch geconcentreerde analyse van alles wat
daarna komt, bezit een grote en grootse volledigheid. Een gezaghebbend zaakregister
stelt deze schat aan gegevens en ideeën voor iedere gebruiker wijd open.
C. Tindemans

Jochem Meyer
Verzeichnis der Schriften von und über Hans Henny Jahnn
Luchterhand Verlag, Neuwied, (die mainzer reihe. Bd 21), 1967, 184 pp.,
DM. 12,80.
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Dit boekje wil een inventaris zijn van het volledige oeuvre van romancier, toneelauteur
en orgelbouwer H.H. Jahnn (1894-1959), samen 268 nummers. Daarnaast staan de
studies over Jahnns werk (917 nummers). Vooral de lijst met proefschriften momenteel
op het getouw aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland, bewijst dat de
literairkritische wereld zich langzamerhand bewust wordt van de waarde van deze
auteur. Als introductie dient een bijzonder kryptisch artikel van W. Emrich.
C. Tindemans

Film
X.
Alain Resnais
L'Arc, numéro spécial, 31, Aix-en-Provence, 1967, 127 pp., geïll..
Zijn nauwe samenwerking met verschillende, telkens belangrijke Franse literatoren,
onder wie Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Jean Cayrol, Jorge Semprun,
maakt van de Franse cineast Alain Resnais vrijwel een unicum in de hedendaagse
filmwereld. Deze eigenaardige samen-werking tussen mensen van het woord en een
man van het beeld, die reeds merkwaardige resultaten heeft opgeleverd zoals
Hiroshima, mon Amour, L'Année dernière à Marienbad, Muriel en La Guerre est
finie, lijkt voor de buitenstaander heel veel op een mysterieuze alchemie. Via
verschillende gesprekken of verklaringen wordt deze manier van werken in dit boek
belicht. Het resultaat is boeiend: niet alleen een nadere kennismaking met de persoon
Resnais, maar ook een praktische en toch genuanceerde inleiding in het hele
film-proces. Tegelijk essay en leerboek.
E. De Kuyper
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Pierre Ajame
Les Critiques de Cinéma
Flammarion, Paris, 1967, 268 pp., NF. 14.
De filmkritiek in de Franse dag- en weekbladpers heeft volgens S. zo'n laag peil
bereikt, dat een herwaardering ervan niet mogelijk lijkt. De ‘image’ van de criticus
zit vast in haar - verdiende - slechte reputatie. Nieuwe, meer actieve vormen van
‘kritiek’ moeten uitgevonden worden, zoals het ‘presenteren’ van films, het verdelen
van films, het interviewen, enz. Tot deze conclusie komt S. na een overzicht van de
belangrijkste Franse filmcritici en hun recensies. S. wil geen polemiek aangaan en
zijn negatieve houding lijkt mij principieel wel verantwoord. Hij gaat echter zelf te
oppervlakkig in op wat nu precies de functie van de filmcriticus zou kunnen zijn.
Indirect en aan de hand van talrijke fragmenten uit de publikaties van drie belangrijke
filmpublicisten van ‘vroeger’ (de voorloper Louis Delluc, 1890-1924; de fijnzinnige
André Bazin, 1918-1958; en de ondertussen cineast geworden François Truffaut)
kan dit natuurlijk wel achterhaald worden. De rommelige en onsystematische aanpak
van de huidige situatie (waarom b.v. geen scherp onderscheid maken tussen week-,
dagblad- en gespecialiseerde pers? Waarom geen degelijke analyse van de ‘systemen’
die door de verschillende - ook, en vooral, de meest onbenullige - critici toegepast
worden?) ontkracht tenslotte de goedbedoelde argumentatie. Jammer, want goede
kritiek op de kritiek kon gebruikt worden; ook buiten Frankrijk.
E. De Kuyper

Toneel
Joseph Wood Krutch
‘Modernism’ in Modern Drama A Definition and an Estimate
Cornell University Press, Ithaca, 1966, ppb. 238 pp., $1,45.
De bekende Amerikaanse criticus stelt in het woord-vooraf tot dit boekje (19531)
voorop dat hij wil optreden ‘as a moralist, not as a critic’. Hem zit de term ‘modern’
dwars, omdat die thans toch wel nietszeggend zou zijn geworden en zijn polemische
bedoeling is het, met deze vaagheid schoonschip te maken. Daarom tracht hij de
reële inbreng van toneelauteurs als Ibsen, Strindberg, Shaw, Pirandello en Synge te
bepalen, met tussendoor uithalen naar Wilde, Tsjechow, O'Casey en een fikse
afrekening met het Amerikaanse drama van O'Neill, Anderson, Odets, Miller en
Williams. De bedoeling is wel gezond en S. slaagt herhaaldelijk in markante
karakterisering, maar door zijn hang om zijn diagnose meer in een boutade dan in
een bewijsvoering te leggen, brengt hij wel een heel eigen element in de discussie
maar geen zakelijke uiteenzetting. Dat neemt niet weg dat dit kleine werk
persoonlijkheid genoeg bezit om in het debat te blijven gelden.
C. Tindemans
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William J. Baumol and William G. Bowen
Performing Arts - The Economic Dilemma
A Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance
The Twentieth Century Fund, New York, 1966, 582 pp., $7,50.
Deze met statistieken, diagrammen en grafieken gedocumenteerde studie, opgesteld
door twee economisten van de Princeton University, onderzoekt het Amerikaanse
beeld van het theater uit economisch oogpunt: de verschillende organiserende organen,
het aandeel van het publiek in de opbouw van deze conjunctuur, de relaties van en
met de uitvoerders en tenslotte de financiële basis. De ‘income gap’ (kloof tussen
uitgaven en inkomsten), de produktiekosten, de gages en de toegangsprijzen worden
zorgvuldig geanalyseerd. De verschillende vormen van particulier mecenaat,
staatssubsidie en publieke onderschrijvingen worden in detail onderzocht. De
resultaten zijn oppervlakkig gezien ver van bemoedigend. De income gap bedraagt
thans reeds ± 23 miljoen dollar en voor 1975 zal dat cijfer zijn opgelopen tot 60
miljoen. Alleen Broadway is nog selfsupporting, maar blijkbaar zal dat niet lang
meer duren. De financiële moeilijkheden zijn niet conjunctureel, zoals te gemakkelijk
aangenomen wordt (geldontwaarding, syndicale eisen, slecht economisch beleid),
maar structureel (economische verhoudingen tussen bedrijfskosten en uitbating, de
discrepantie tussen een technologische tijd en de onmogelijkheid de persoonlijke
produktie van een acteur op te drijven). Bovendien staan de auteurs skeptisch t.o.v.
de vaak voorspelde cultuurexplosie; op sociologische gronden is een massale
deelneming aan de cultuur niet te verwachten.
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Minder dan 3% van de totale Amerikaanse bevolking heeft op het ogenblik deel aan
deze cultuurvormen, en die deelnemers zijn dan nog niet representatief voor de
doorsnee-Amerikaan. Toch is hun conclusie positief: het beroepstheater in de U.S.A.
zal leven en bloeien, op voorwaarde dat de kosten voor de instandhouding, die
ongehoord stijgen, gedragen worden door de overheidssector. De subsidie moet
evenredig zijn (minstens) met de stijging van het nationaal inkomen. Daarom is het
zeer te wensen dat zulk een analyse ook eens voor Nederland en België gemaakt zou
worden; vele lichtzinnige vermoedens zouden dan bevestigd en/of weerlegd kunnen
worden. En bovendien zou de subsidiepolitiek dan op een wetenschappelijke basis
worden gevoerd in plaats van alleen maar op een sentimentele.
C. Tindemans

Kay M. Baxter
Contemporary Theatre and the Christian Faith
Abingdon Press, New York, 1965, 112 pp., $2.75.
Het drama van heden houdt zich constant bezig met de levensvoorwaarden van de
mens. Daarmee loopt een interesse parallel die veel gemeen heeft met wat een
christelijke levensbeschouwing eveneens centraal plaatst. In kerk en theater leven
ontevredenheid en hoop naast elkaar. S. bespreekt hoe beide benaderingen zich naar
elkaar toe bewegen. En aan de hand van Beckett, Bernanos, Camus, Eliot, Miller,
Osborne of Greene komt ze tot conclusies die sterk afwijken van wat doorgaans als
makke reactie op deze en andere pessimistische auteurs wordt aangeboden.
Plichtlectuur bijgevolg voor wie als moraliserend criticus de visuele moraal en een
al te simplistische afwijzing verkiest boven een ernstig debat over identieke
knelpunten.
C. Tindemans

George R. Kernodle
Invitation to the Theatre
Harcourt, Brace & World, Inc., New York, 1967, 677 pp., $7.95.
Ingedeeld in 3 hokken (de genresoorten, de vertoning in opbouw en uitvoering, de
massamedia), wil dit boek geen zelfstandige studie van het verschijnsel theater bieden,
maar een grondige verkenning van het medium via teksten en studies. Bijgevolg
steekt dit tekstboek boordevol encyclopedisch materiaal. Het behandelt alle
theatervormen, gesproken, gezongen en gedanst, in schouwburg of open lucht, op
proscenium, in arena of op scherm. Het beperkt zich niet tot de auteurs alleen en hun
pogingen om voor iedere nieuwe generatie andere vormen te bedenken en andere
stoffen toegankelijk te maken; het gaat tevens in op de functies van regisseur en
acteur, van ontwerper en technicus. De indeling is niet chronologisch maar
stijlhistorisch of vormevolutief. S. onderscheidt (vrij arbitrair naar het uiterlijk cachet
maar sterk-interpretatorisch naar de interne motivering) het theater van de realiteit
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(van naturalistisch tot episch), van de romance, van de exaltatie (tragedie), van de
lach (alle vormen van komiek) en van de desintegratie (van expressionistisch tot
absurd). In deel 3 gaat S. uitvoerig in niet alleen op stijl en techniek van radio, tv en
film, maar ook nog op de problemen van beleid, smaak en massacultuur, tot het
handwerk van de criticus toe. Bij iedere afdeling zijn opdrachten gevoegd die toelaten
een opgeworpen probleem zelfstandig uit te denken, waarvoor bibliografische hulp
(uitstekend en actueel) is afgedrukt. Dit boek is een uitzonderlijk instrument voor
kenner en leek en het vormt inderdaad, door de combinatie van gecondenseerde
informatie en fotografische documentatie, een uitstekende introductie tot het complexe
geheel van het theater.
C. Tindemans

Siegfried Streller
Das dramatische Werk
Heinrich von Kleists
Rütten & Loening, Berlin(-Ost), 1966, 292 pp., Ln. MDN. 17,40.
Deze Oostduitse studie wil, met verwaarlozing van enige esthetische evaluatie, het
dramatische werk van H. von Kleist (1777-1811) onderzoeken in zijn relatie tot het
tijdsgebeuren. In eigen streek (Pruisen) werd hij, hoewel edelman in een
absolutistische staatsvorm, toch om zijn kunstenaarschap als outsider gedeclasseerd;
Frankrijk, dat hij leert kennen in de narevolutionaire fase, ontgoochelt hem om de
burgerlijke consolidatie. Deze dubbele afwijzing bepaalt zijn geestelijke
heimatloosheid en meteen de grondtoon van zijn werk, al kan je deze motieven toch
enkel lateraal en niet centraal in zijn oeuvre terugvinden. Ergens blijft deze thesis
bijgevolg zwevend, al wordt onloochenbaar veel en belangrijk Rousseauïsme in
Kleists ideeën achterhaald.
C. Tindemans
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Maurice Valency
The Breaking String. The Plays of Anton Chekhov
Oxford University Press, New York, 1966, 324 pp., $7,-.
Daniel Gillès
Tchékhov ou le spectateur désenchanté
Julliard, Paris, 1967, 505 pp., FF. 25.
Deze twee werken vullen elkaar perfect aan. Het Amerikaanse boek is een
voorbeeldige analyse, waarin Tsjechow, oorspronkelijk aangetrokken als slechts één
der pioniers in de ontwikkeling van het moderne theater, geleidelijk centraal en
autonoom is gaan staan, waardoor dan meteen zijn verdiensten fundamenteel
geworden zijn voor het hele complex. De meeste aandacht schenkt S. aan de
intellectuele persoonlijkheid van Tsjechow en van hieruit benadert hij diens relaties
met het Russische theater, waarbij totnogtoe onbekende details over zijn verhouding
tot Stanislavskij fungeren als elementen van spanning tussen traditie en vernieuwing.
Het Franse boek wil een zo volledig mogelijke biografie zijn waarin de toneelstukken
slechts fragment blijven in een ongewoon moeilijk bestaan. Net nog de geromanceerde
thriller vermijdend, biedt S. nochtans voldoende inzicht in het samenspel van mens
en kunstenaar om de in Valency's werk onbelichte (want onnodige) aspecten alsnog
aan te vullen of te releveren.
C. Tindemans

Eleanore Boswell
The Restoration Court
Stage 1660-1702
Allen and Unwin, London, 1966, 370 pp., 70/-.
Als voorbeeld van theaterwetenschappelijke studie heeft dit werk (19321) nog niets
ingeboet van zijn inventaris- en documentwaarde. Uit een reeks nagenoeg
ontoegankelijke bronnen heeft S. een massa informatie te voorschijn getoverd over
het theater aan het Hof d.w.z. in de koninklijke residenties waarin een
theateraccomodatie voorzien was. Met deze informatie stelt S. een beschrijvende
lijst samen van de schouwburgen zelf, de repertoires, de acteurs en de
produktievormen. De nadruk ligt uiteraard op de niet-literaire aspecten: inrichting,
uitrusting en decoratie van de schouwburgen, de samenstelling der troepen, de details
in decor en rekwisieten, belichting en kostumering, plus de budgetten. Speciaal
uitvoerig gaat zij in op de voorstelling van het maskerspel Calisto (1675), de bestseller
uit die tijd en die sfeer. Hierin juist demonstreert S. haar gebreken, veeleer tekorten
van de methode dan van haar vaardigheid; de aandacht om stijlhistorisch te
reconstrueren en deze bevindingen dan te integreren in de totale Restoration-periode
blijft afwezig.
C. Tindemans
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Margret Dietrich
Europäische Dramaturgie Der Wandel ihres Menschenbildes von der Antike
bis zur Goethezeit
Hermann Böhlaus Nachf., Köln - Graz, 1967, 404 pp., DM. 32.
Met Europäische Dramaturgie im 19. Jahrhundert (1961) vormt dit deel (19521,
thans in fotomechanische copie heruitgegeven) een indrukwekkende synthese van
impulsen en vormen die het beeld van de dramatische essentie in Europa gedurende
tweeëneenhalf millennium hebben bepaald. S. baseert zich hierbij op R. Petsch, die
zelf nauw aansloot bij H. Wölfflins categorieën, en ziet in het toch steeds gewijzigde
mensbeeld een aantal constante typen optreden: het mimische type, het teleologische
type en het mythisch-irrationele type. Deze normen gaat ze in de geschiedenis
opzoeken, voortdurend rekening houdend met het noodzakelijke voorbehoud, dat
deze typen slechts via de mimische realisatie tot een autonoom bestaan zijn gekomen.
In acht afdelingen (antieken, middeleeuwen en renaissance, Franse 17e eeuw, Engelse
17e eeuw, Duitse 17e eeuw, Aufklärung, midden 18e eeuw, klassicisme en romantiek)
is deze analyse grondig voor de hoofdtendensen, waarbij zich dan wellicht nog
individuele afwijkingen aansluiten, die hier onvermeld blijven; zo is het uitblijven
van b.v. Vondels mensbeeld toch wel een lacune, al begrijpen we best wat S. tot dit
verzuim kan hebben geleid. De revelerende analyses, het grootse vermogen om in
elke periode en over alle periodes heen telkens toch weer naar verbindende eenheid
te tasten, de zin voor nuancering mét behoud van de kern maken dit werk tot een
standaardstudie voor de theaterwetenschap. En iedere literairhistoricus, die eindelijk
zou willen inzien dat niet het literairesthetische aspect automatisch tot dramatische
kwaliteit heeft geleid, zou veelvuldig naar dit overzicht moeten verwijzen.
C. Tindemans
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Episches Theater
Herausgegeben von Reinhold Grimm
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1966, 481 pp., DM. 22,80.
Alle opstellen in deze bundel (op één na, dat van de samensteller, die de historische
verbinding knoopt in ‘Naturalismus und episches Drama’) werden, in boek of
tijdschrift, elders reeds gepubliceerd; dat is echter geenszins een aanleiding om deze
verzameling achteloos voorbij te gaan. De bundel is inderdaad veel meer dan een
kritisch panorama; hij is gegroepeerd tot een indrukwekkende discussie die wellicht
niet tot finale overeenstemming leidt (omdat telkens de inzichten en conclusies andere
klemtonen gaan leggen) maar beslist alle stemmen met enig gezag om de tafel
verenigt. Uiteraard staat Brecht centraal, niet omdat hij de term zou hebben uitgedacht,
maar omdat hij hem onvervangbaar in de dramatische theorie heeft geïntegreerd. De
auteurs vormen niet alleen een internationaal stel, maar ook hun ideologische principes
werken sterk door in hun benadering en evaluatie. Over Brecht zijn zowat alle
belangrijke opinies opgenomen (U. Weisstein, W. Hecht, M. Dietrich, J. Müller, A.
Wirth, P. Szondi, M. Kesting, W. Hinck) en deze confrontatie wordt ingeraamd door
vorm-onderzoek (F. Martini) en invloedstendensen (K. Königshof), terwijl het begrip
reeds in de algemene theorie wordt opgenomen (F. Crumbach, V. Klotz, H. Henel,
J. Gassner en O. Büdel). Als tekstboek bedoeld, biedt deze selectie een
indrukwekkende kern voor informatie, onderzoek en evolutiediscussie; daartoe helpt
ook de aansluitende bibliografie.
C. Tindemans

Varia
Jean-Guy Moreau
Le Règne de la Télévision
Editions du Seuil, Paris, 1967, 127 pp..
Boeiende vulgariserende studie van het medium TV, waarin nagenoeg alle facetten,
zowel de technische, als de administratieve, artistieke, economische en sociologische,
aan bod komen en op een bondige en duidelijke manier behandeld worden. De nogal
Franse oriëntatie is geen belemmering voor toepassing op eigen situaties.
E. De Kuyper

Lucien Barnier, Morvan Lebesque
La Télévision entre les Lignes
Casterman, Tournai 1967, 206 pp., geïll..
Dit boekje heeft ongeveer dezelfde opzet als het vorige maar mist daarentegen de
zakelijkheid, de bondigheid, en de persoonlijke toets die het werkje van Moreau
kenmerken.

Streven. Jaargang 21

E. De Kuyper

Oranjekalender
Pro Juventute, postbus 7101, Amsterdam, f 3,90.
Onze gewoonte getrouw - en gezien de uitvoering van de kalender kost dat niet veel
moeite - maken wij U attent op de kalender voor 1968 van Pro Juventute.
R.S.

Kunstkalenders van Buchheim
Moderne Kunst
13 kleurill., 41 × 26,5 cm, DM. 9,80.
Kalender alter Kunst
13 kleurill., 41 × 26,5 cm, DM. 9,80.
Picasso
13 kleurill., 24,5 × 17 cm, DM. 5,80
Buchheim, Feldafing.
Traditiegetrouw komt Buchheim-Verlag ook voor het jaar 1968 weer met een aantal
gevarieerde kunstkalenders op de markt, waarvan we er enkele ter recensie kregen.
De moderne kunstkalender bevat werk van o.a. Picasso en Cézanne waaruit moge
blijken dat we onder modern niet moeten verstaan recente stromingen zoals pop-art.
Het enige opgenomen abstracte schilderij is dat van Hundertwasser.
De kalender met Oude Meesters is een lust voor het oog met een Vermeer op het
omslag en binnenin werk van o.a. Pieter Brueghel, Rembrandt, Jan Steen, Bosch en
Rubens.
De Picasso-kalender bevat zeer goede reprodukties van over het algemeen niet al
te bekende werken. De volgorde is niet helemaal duidelijk, de consequente afwisseling
van oudere en nieuwere werken wordt niet volgehouden. Uit de kubistische periode
is het portret van Vollard opgenomen. De monsterperiode ontbreekt, evenals de
allernieuwste waarin het motief van de schilder en zijn werk een zo grote rol speelt.
R.S.

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Ackere, J. Van, Regenboog (Maerlant-Pocket, 7). - Manteau, Brussel, 1967,
128 pp., F. 110.
Anthologie de la poésie Néerlandaise. Belgique 1830-1966, vert. M. Carême.
- Asedi, Paris - Brussel, 1967, 375 pp., F. 190.
Axters, St., Inkeer. - Colibrant, Deurle, 1967, 32 pp., F. 90.
Betz, O., & F., De groei van het geloof in ons leven. - Patmos, Antwerpen,
19672, 112 pp., F. 85.
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Bloch, R., Het ontstaan van Rome. - De Haan, Hilversum / Standaard,
Antwerpen, 1967, 157 pp., geïll., f 7,50.
Brasz, Prof. Dr. H.A., e.a., Democratie anno 1967. - Boom, Meppel, 1967, 116
pp., f 6,90.
Brouwers, J., Joris Ockeloen en het wachten. - Manteau, Brussel, 1967, 168
pp., F. 95.
Brussel, Gust van, Voor een Plymouth Belvedere. - Manteau, Brussel, 1967,
144 pp., F. 165.
Bruyne, A. De, Lodewijk Dosfel 1881-1925. - Oranje-Uitg., Wilrijk, 1967, 515
pp., F. 350.
Cendrars, Blaise, Neem me mee tot aan het eind van de wereld. - Manteau,
Brussel, 1967, 200 pp., F. 110.
Bulthuis, Rico, Open kaart. - Tijl, Zwolle 1967, 158 pp., f 4,95.
Claus, Hugo, De vijanden. - Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 152 pp., f 8,50.
Cronin, Vincent, The Florentine Renaissance. - Collins, London, 1967, 353 pp.,
45/-.
Daisne, J., Engelse groetenis. - Manteau, Brussel, 1967, 152 pp., F. 95.
Daisne, J., Twee schelpen en wat gruis. - Manteau, Brussel, 1967, 94 pp., F. 45.
Davis, Charles, A question of conscience. - Hodder & Stoughton, London, 1967,
250 pp., 30/-.
Denker, R., Agressie. - Van Ditmar, Amsterdam, 1967, 135 pp., f 6,90.
Derine, R., Strijd om Leuven. - Ambo, Utrecht, 1967, 145 pp., f 8,90.
Eckert, W., Antijudaismus im Neuen Testament. - Kaiser Verlag, München,
1967, 215 pp., DM. 17,50.
Fulbright, J. William, The arrogance of power. - Jonathan Cape, London, 1967,
264 pp., 30/-.
Gantois, J.M., De zuidelijkste Nederlanden. - Oranje-Uitg., Wilrijk, 1967, 496
pp., geïll., F. 350.
Gezelle, G., 2500 regels vrijwel onbekend proza, uitg. K. de Busschere. - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1967, 94 pp..
Gadourek, Prof. Dr. I., Sociologische onderzoekstechnieken. - Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1967, 387 pp., f 19,50.
Gils, Gust, Manuskript gevonden tijdens achtervolging. - Bezige Bij, Amsterdam,
1967, 103 pp., f 5,-.
Godin, A., Du cri à la parole. - Ed. Lumen Vitae, Brussel, 1967, 270 pp., geïll.,
F. 150.
Gollwitzer, Helmut, Vietnam, Israel und die Christenheit. - Kaiser Verlag,
München, 1967, 102 pp., DM. 5,80.
Graef, H., God and myself. The spirituality of John Henry Newman. - Peter
Davies, London, 1967, 206 pp., 42/-.
Groot, Maria de, Het Florentijnse Circus. - Sijthoff, Leiden, 1967, 30 pp., f
3,90.
Groot, Paul de, De dertiger jaren 1936-1939. - Pegasus, Amsterdam, 1967, 184
pp., f 8,90.
Helwig, Drs. W.L., De katholieke kerk in de loop der eeuwen. - De Toorts,
Haarlem, 19673, 218 pp., f 17,50.
High, Dallas M., Language, Persons and Belief. - Oxford University Press, New
York, 1967, 216 pp., $4,75.
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Hörgl, C., (Herausg.), Grenzfragen des Glaubens. - Benziger Verlag, Zürich,
1967, 528 pp., DM. 43,-.
In andermans veren (Vertalingen van lyrische poëzie). - De Opwenteling,
Eindhoven, 1967, 68 pp., f 4,50.
Jonckeere, K., Een hart onder de dierenriem. - Manteau, Brussel, 1967, 170
pp., F. 95.
Kamen, Henry, Groeiende verdraagzaamheid. - De Haan, Hilversum /
Meulenhoff, Amsterdam, 1967, 254 pp., f 9,50.
Kasper, W., Gods woord en het dogma. - Nelissen, Bilthoven, 1967, 160 pp..
Kroon, Joh., Gelijk wij één zijn. - Blommendaal, Den Haag, 1967, 240 pp., f
6,50.
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. Th. G.J. Kerstiens, geboren 1927. Studeerde geografie aan de Universiteit
te Utrecht en filosofie te Fribourg, waarin hij promoveerde. Van 1955 tot 1962
was hij algemeen secretaris van Pax Romana, daarna in dienst van de Uniapac,
eerst als europees secretaris, sinds 1964 secretaris generaal. Publiceerde ‘The
new elite in Asia and Africa’. Adres: Oudergemlaan 49, Brussel 4.
Pedro Arrupe S.J., geboren in 1914. Sinds 1965 Generaal-overste van de
jezuïeten. Adres: Borgo S. Spirito 5, Roma (6).
Dr. A.J.H. Thiadens S.J., geboren 1934. Behalve de gewone studies van filosofie
en theologie studeerde hij biologie te Nijmegen, Kopenhagen en Stockholm.
Promoveerde in 1966 op ‘Some effects on nucleic acids on two established
mammalian cell strains’. Leraar biologie aan het Mendelcollege te Haarlem.
Adres: Versproncweg 259, Haarlem.
Peter Hebblethwaite S.J., geboren 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk,
theologie in Heythrop, moderne talen in Oxford. Was van 1958-1960 leraar
moderne talen aan Mount St. Mary's College. Hoofdredacteur van ‘The Month’.
Publiceerde een boek over Georges Bernanos. Heeft veel contacten in de
Londense perswereld. Adres: 114 Mount street, London, WI.
Dr. M.A. Lathouwers, geboren 1932. Studeerde Slavische taal- en letterkunde
aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Promoveerde in 1962 te
Nijmegen op een dissertatie over de wereldbeschouwing van de Russische
dichter Alexander Blok. Publiceerde, behalve een aantal essays over de
hedendaagse Russische literatuur in ‘Kultuurleven’, ‘Streven’, ‘Oost-West’ en
andere tijdschriften, ook een ‘Inleiding tot de hedendaagse Russische letterkunde’
(1965) en een monografie over Tolstoj (1964) Een monografie over Dostojewskij
verschijnt binnenkort. Adres: Parelmoerhorst 81, Den Haag.
Drs. J.M.H. Oomes, geboren 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans
leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het
Contardo Ferrini avondlyceum te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Dr. P.L.M. Grootens S.J., geboren 1910. Naast de gewone studies van filosofie
en theologie studeerde hij geschiedenis aan de R.K. Universiteit van Nijmegen,
waar hij in 1941 promoveerde op ‘Dominicus Baudius’ een levensschets uit het
Leidse humanistenmilieu. Hij was verbonden aan het Ruusbroecgenootschap
te Antwerpen tot 1953. Daarna bibliothecaris te Maastricht tot 1956.
Van 1956 af vrijgesteld om een nieuwe levensbeschrijving samen te stellen over
de Nederlandse jezuïetengeneraal Jan Filip Roothaan. Adres: Waverse baan
220, Heverlee - Leuven.
Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economische wetenschappen aan
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Redacteur-secretaris van ‘Orbis
economicus’. Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam,
seminarium voor staathuishoudkunde. Adres: Käthe Kollwitzstraat 23,
Amstelveen.
J. Groot, geboren 1942. Publiceerde in verschillende tijdschriften. Is werkzaam
in het uitgeversbedrijf en als redactie-secretaris van ‘Streven’. Adres: Postbus
3547, Amsterdam.

Streven. Jaargang 21

Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf.
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[1968, nummer 4]
[Bespreking inhoud]
De technologische kloof, p. 323
De technologische, wetenschappelijke, economische kloof tussen de Verenigde Staten
en Europa wordt alsmaar groter. De emigratie van Europese geleerden naar Amerika
wordt onrustwekkend. Sommigen (J.J. Servan-Schreiber, Le défi américain) gaan al
spreken van een Amerikaanse kolonisatie. Het fenomeen wordt hier geanalyseerd
en beoordeeld door de Secretaris-Generaal van de Belgische Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid. Als enige oplossing wordt voorgesteld: een coördinatie van de
Europese inspanningen.

Het verkeersbeleid in de leidsels, p. 334
Door te veel te letten op de politieke haalbaarheid van een oplossing in de
verkeersproblematiek - welke dus moet stroken met de opvattingen van de huidige
internationale organisatie, de CEMT - worden wij de verkeerde kant uit gewezen,
daar men genoegen neemt met niet-evenwichtige theorieën, eenzijdig gebaseerd op
de empirie, en niet voldoende waardering opbrengt voor een volledig onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek.

Brutalisme, p. 349
De term ‘brutalisme’ zou kunnen doen denken dat het in de architectuur tegenwoordig
gaat om ‘luifels die je knockout slaan, geweldige breuksteenwanden, extra-rauwe
beton’. In werkelijkheid gaat het om iets heel anders: het is een ethische beweging,
die een ruige poëzie wil halen uit de verwarde en sterke krachten welke in de reële,
steeds veranderende samenleving werkzaam zijn. De ideeën van de theoreticus van
deze beweging, Reyner Banham, worden hier getoetst aan een concreet voorbeeld:
het universitair college dat Giancarlo De Carlo gebouwd heeft te Urbino.

Over de zin van het pornografieverbod, p. 356
Naar de mening van de auteur heeft het geen zin pornografische lectuur te weren
door middel van de wet. Om deze opvatting te staven gaat hij eerst na wat onder
pornografie verstaan dient te worden. Omwille van een beter verstaan der erotische
belevingen - die door gebrek aan uitdrukkingsmogelijkheden bijzonder moeilijk
onder woorden gebracht kunnen worden - zou hij een werkelijke literatuur op dit
gebied willen voorstaan en niet een onder-detoonbankproduktie, zoals op het ogenblik
het geval is.
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De eik van Dodona, p. 363
Vele dichters en denkers hebben zich laten inspireren door de levende aanwezigheid
van de boom. De boom heeft hen klaarblijkelijk iets bijzonders te zeggen. In deze
studie probeert de auteur uit te spreken wat de boom in het menselijk bestaan betekent.
Een beschouwing over symboliek, die tot interessante conclusies leidt met betrekking
tot bepaalde vormen van religieusiteit en met betrekking tot een zijnsfilosofie zoals
die van Heidegger.

Ton Lutz: onrust zaaien, p. 373
Ton Lutz heeft de Nederlandse toneelwereld doen opschrikken. Hij wordt volgend
jaar directeur van Ensemble en is meteen al begonnen met het aantrekken van een
aantal medewerkers uit de andere gezelschappen. Wat wil Lutz gaan doen? En kan
hij slagen? Concrete plannen liggen nog niet op tafel, maar nu reeds kunnen we
zeggen: zijn sterk bewustzijn van wat theater voor de mens van vandaag kan zijn,
maakt van zijn avontuur een geestelijke onderneming.

De kunst van de ‘stecci’, p, 380
In de rand van de Biennale stonden deze zomer in Middelheim-Antwerpen enkele
indrukwekkende grafmonumenten tentoongesteld, mysterieuze getuigen van een
cultuur waar we zo goed als niets meer van afweten. Mevrouw Miletic, die van nabij
betrokken is geweest bij opgravingen van de resten van deze cultuur, vat de eerste
resultaten van haar studie samen.

Twee boekjes over Vietnam, p. 386
Aan de hand van twee recente publikaties over Vietnam wordt verontwaardiging
geuit over het gebrek aan objectiviteit en wetenschappelijkheid in het ene, en wordt
met instemming melding gemaakt van de simpele aanwezigheid zonder ophef van
beide eigenschappen in het andere boek.
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De technologische kloof
J. Spaey
Er is geen vooruitgang van de wetenschap die de samenleving ongemoeid laat.
Vroeger, toen het kennen en kunnen van de mensheid zich slechts langzaam
ontwikkelde, beroerde zelfs de grootste ontdekking slechts een beperkt milieu. Zo
was het, toen Copernicus de zon in het middelpunt van het planetenstelsel plaatste;
zo was het ook nog in 1905, toen Einstein in de Annalen der Physik zijn beperkte
relativiteitstheorie publiceerde. Als wij vandaag echter spreken over de snelle
ontwikkeling van de wetenschap, dan wijzen wij daardoor op haar invloed op de
samenleving. Toen Pasteur, in de vorige eeuw, de virusvaccinatie en de pasteurisatie
ontdekte, was dat een enorme vooruitgang in de biologische wetenschap, maar wij
gedenken Pasteur niet zozeer als een schakel in de ontwikkeling van het weten, dan
wel als een man die de mensheid nieuwe technieken heeft geschonken om zich te
beveiligen tegen ziekte.
Zo is de wetenschap gaandeweg de onderbouw geworden van heel het
maatschappelijk leven. Dat betekent dat de richting waarin onze samenleving
evolueert, mede afhangt van de richting welke de wetenschap inslaat. Indien dit zo
is, zou het verwonderlijk zijn indien de samenleving niet op haar beurt trachtte de
loop van de wetenschap te beïnvloeden. Dat gebeurt dan ook. Indien er iets de
wetenschap van de twintigste eeuw onderscheidt van die van de vorige eeuwen,
behalve dan de omvang van de krachtsinspanning zelf, dan is het ongetwijfeld dit
aspect: dat de wetenschap georganiseerd (soms zelfs gemobiliseerd), geleid en
georiënteerd wordt met het doel de samenleving te veranderen.
Het is in deze activiteit dat de Verenigde Staten van Amerika een overweldigend
kwantitatief overwicht hebben op alle andere landen ter wereld, inbegrepen de andere
geïndustrialiseerde landen. Dit overwicht, waarvan wij de omvang en de componenten
verder zullen behandelen, vindt zijn economische uitdrukking in wat genoemd is:
the technological gap, of, zoals wij het zullen noemen, de technologische kloof.
Hiermee wordt bedoeld dat de Amerikaanse economie een indrukwekkende
voorsprong heeft verworven inzake op wetenschap gebaseerde innovatie en het
commercieel gebruik daarvan. Sinds enige tijd is het bewustzijn doorgedrongen dat
de achterstand van Europa op dit gebied niet alleen groot is, maar zelfs blijvend en
onomkeerbaar dreigt te worden, indien niet dringend aangepaste maatregelen van
wetenschapsbeleid worden getroffen. Dat is, in het kort, de problematiek van de
technologische kloof.
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Omvang van het Amerikaanse overwicht
De Verenigde Staten vormen op zichzelf de belangrijkste economische macht ter
wereld: zij hebben een groot aantal inwoners (hoewel niet aanzienlijk groter dan het
aantal inwoners in de landen van de Europese Economische Gemeenschap) en een
hoog inkomen per capita. Het is in de eerste plaats deze macht die het hun mogelijk
maakt duizelingwekkende bedragen opzij te leggen voor R & D (Research and
Development, onderzoek- en ontwikkelingswerk).
In 1963 besteedden de V.S.A. 3,4% van hun bruto nationaal produkt aan R & D.
Voor de gezamenlijke Europese O.E.S.O.-landen bedroeg dit percentage 1,5%, voor
de landen van de E.E.G. 1,3%, voor Nederland 1,9% en voor België slechts 1,0%.
Treffender nog zijn de verschillen in uitgaven voor R & D per hoofd van de bevolking.
De V.S.A. gaven in 1963 110 dollar per hoofd van de bevolking uit voor R & D,
Groot-Brittannië 40 dollar, Nederland 27 dollar en België 15 dollar. Indien men de
gewone wisselkoers als vergelijkingsbasis neemt, is het wetenschappelijk potentieel
van de V.S.A. vijf maal groter dan dat van de gezamenlijke E.E.G.-landen; houdt
men er rekening mee dat deze wisselkoers geen juiste weergave is van de relatieve
researchkosten, dan kan men schatten dat de Amerikaanse inspanning drie maal
belangrijker is dan die van de E.E.G.

Sectoriële analyse
Bijna tweederden van alle uitgaven voor R & D worden in de industrie uitgegeven:
in de V.S.A. 66% en in de E.E.G. 60%. Het resultaat van deze verschillende
verhouding is dat, terwijl de V.S.A. vijf maal méér uitgeven voor hun totale R & D
dan de Zes, hun inspanning voor industrieel onderzoekswerk niet minder dan zeven
maal hoger ligt (steeds met gebruik van de gewone wisselkoers als vergelijkingsbasis).
Om internationale en intersectoriële vergelijkingen op dit gebied mogelijk te
maken, gebruikt men de zogenaamde ‘researchcoëfficiënt’: de verhouding, in
percenten uitgedrukt, van de totale uitgaven voor R & D in een sector, gedeeld door
de toegevoegde waarde die in dezelfde sector wordt voortgebracht. Voor de hele
verwerkende industrie samen zijn deze researchcoëfficiënten als volgt in verschillende
landen:
Verenigde Staten van Amerika:

6,2%

E.E.G.-Landen:
Nederland

3,9%

België

2,2%

Frankrijk

2,0%

Duitse Bondsrepubliek

1,9%

Italië

0,9%
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Twee dingen vallen op in dit lijstje: het grote verschil tussen de V.S.A. en de
E.E.G. in het algemeen, en de grote variatie tussen de E.E.G.-landen onderling. Een
deel van deze variabiliteit is ongetwijfeld toe te schrijven aan verschillen in de
statistische procedure: dit kan alleszins een deel van de voorsprong van
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Nederland op zijn E.E.G.-partners verklaren. Gedeeltelijk ook is de variabiliteit toe
te schrijven aan verschillen in economische structuur en organisatie tussen de landen.
Hierover verder meer.
De voorsprong van de Verenigde Staten op gebied van onderzoeks- en
ontwikkelingswerk is, zoals blijkt uit bovenstaand lijstje, niet alleen toe te schrijven
aan Amerika's grotere economische omvang, aangezien van elke honderd dollar
toegevoegde waarde in de verwerkende industrie iets méér dan zes dollar wordt
uitgegeven voor R & D, tegen slechts twee in West-Europa. De vergelijking wordt
echter nog interessanter indien men ze per economische sector maakt. In volgend
staatje werd de verwerkende industrire opgesplitst in vijf grote sectoren. Na elke
sector volgt de totale R & D-inspanning van de zes E.E.G.-landen, uitgedrukt als een
percentage van de Amerikaanse inspanning.
Totaal der verwerkende industrie

15%

Mechanische en elektrische constructie 10%
Traditionele verbruiksgoederen

27%

Scheikunde

33%

Basisnijverheid (metaal, glas, e.d.)

47%

Bouw, Gas, Elektriciteit, Water

57%

Door dit lijstje loopt, hoewel niet helemaal éénduidig, een rode draad: deze draad
is, dat de Europese achterstand het grootst is juist in die sectoren waar nieuwe
produkten en nieuwe procédés de belangrijkste motoren van de expansie vormen.
Zulke sectoren zijn bijvoorbeeld de elektronica, de produktie van instrumenten,
vliegtuigbouw, farmaceutische industrie. Deze sectoren vindt men aan de top van
het lijstje; maar dit zijn tevens ook de sectoren waarin Europa veel minder besteedt
voor R & D dan de Verenigde Staten. In andere sectoren daarentegen, waar de
zogenaamde ‘produkt-innovatie’ minder belang heeft (en dat zijn in het algemeen
de sectoren onderaan het lijstje) slaat Europa een veel beter figuur tegenover de
V.S.A. Uit meer gedetailleerde statistieken, die wij hier niet kunnen geven, blijkt dat
landen als België en Frankrijk in meerdere van deze sectoren zelfs een hogere
researchcoëfficiënt hebben dan de V.S.A.! Voor de sector der non-ferrometalen
bijvoorbeeld is de research-coëfficiënt van de V.S.A. 1,8%, maar die van België
7,5%, die van Frankrijk en Nederland ongeveer 5%.
Samengevat: het niveau van de researchuitgaven in de Verenigde Staten ligt hoger
dan dat van de landen der E.E.G., maar het verdelingspatroon tussen beide gebieden
verschilt eveneens. De Verenigde Staten geven relatief méér uit voor de industrie,
en daarenboven relatief méér voor die sectoren waarvan de expansie afhangt van
produktinnovatie. De Amerikanen zelf hebben trouwens de uitdrukking science based
industries uitgevonden om die sectoren te noemen. Hoe zijn deze voorsprong van
de V.S.A. en het verschil in bestedingspatroon tussen hen en Europa te verklaren?
Vooraleer naar de economische analyse over te stappen, moeten wij eerst nog de
industriële R & D-uitgaven zelf onderzoeken volgens hun oorsprong. Volgende tabel
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geeft weer, welk aandeel de nationale overheid heeft in de financiering van
onderzoeks- en ontwikkelingswerk per sector.
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Percentage gefinancierd door nationale overheid
Totaal der verwerkende
industrie

V.S.A.
57

E.E.G.
14

Mechanische en elektrische 67
constructie

22

Traditionele
verbruiksgoederen

7

5

Scheikunde

16

1

Basisnijverheid

6

5

Bouw, Gas, Elektriciteit,
Water

53

36

Als de Verenigde Staten dus een aanzienlijke voorsprong hebben wat de R &
D-uitgaven betreft in de op wetenschap gebaseerde sectoren, dan is dit ongetwijfeld
voor een aanzienlijk deel toe te schrijven aan hogere overheidsfinanciering. Dat is
voornamelijk het geval voor de mechanische en elektrische constructie, waar volle
tweederden van alle onderzoeks- en ontwikkelingswerk ten laste valt van de federale
overheid. Als men de statistieken voor deze kwantitatief zeer belangrijke sector
verder analyseert, dan blijkt dat de overheidstussenkomst grotendeels geconcentreerd
is in enkele gebieden: vliegtuigbouw, ruimtevaart, elektrische constructie en
elektronica.
In een onlangs door de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid goedgekeurd
rapport wordt de vergelijking tussen de Verenigde Staten en de E.E.G. nog verder
geanalyseerd. Hieruit blijkt dat, in alle opzichten die ons hier interesseren, de E.E.G.
een achterstand vertoont van ongeveer dertien jaar. Dat wil zeggen dat de E.E.G.
wat niveau en verdeling der uitgaven voor R & D en wat niveau en verdeling van de
overheidsuitgaven voor R & D betreft, in 1963 ongeveer zo ver stond als de V.S.A.
in 1950. Daarenboven blijkt dat de voorsprong van de V.S.A. sinds het niveau van
1950 grotendeels werd veroorzaakt door de aangroei van de overheidsfinanciering.

De aard van de Amerikaanse voorsprong
Indien de Amerikaanse en de Europese economieën twee gescheiden systemen waren,
dan zou het hierboven beschrevene alleen maar betekenen dat Europa een achterstand
heeft op Amerika, en het enige probleem zou dan zijn: op hoeveel tijd kan die science
gap ingelopen worden? Maar in de wereld van vandaag zijn de economische
verbanden, uitwisselingen en coalities zo talrijk en divers, dat van gescheiden
systemen geen sprake kan zijn, althans niet voor de niet-communistische landen
onderling.
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De technological gap nu ontstaat doordat het verschil in niveau en verdeling van
de wetenschapsbeoefening deze economische verbanden determineert. Het is daarom
nuttig even verder aandacht te wijden aan de omstandigheden waarin de bestedingen
voor R & D gebeuren in de Verenigde Staten.
Wij hebben reeds opgemerkt hoe hoog het aandeel van de federale overheid is in
de financiering van het industrieel onderzoeks- en ontwikkelingswerk. De
Amerikaanse regering beschikt voor de oriëntering en verdeling van deze kredieten
over enkele gespecialiseerde agencies. Zo is de National Aeronautics
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and Space Agency (N.A.S.A.) verantwoordelijk voor de hele ruimtevaart; de Atomic
Energy Commission voor de civiele toepassingen van de kernenergie; en, als
voorbeeld voor het niet-industriële domein, de National Institutes of Health (N.I.H.),
die het wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde financieren en oriënteren.
Het voornaamste effect van dit alles is dat de federale regering projecten voor
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten financiert die zelfs grote privé-ondernemingen
niet zouden aandurven vanwege het technische of commerciële risico dat eraan
verbonden is. Zo is het bijvoorbeeld één van de normale functies van de N.A.S.A.
researchcontracten uit te besteden voor het uitvinden en ontwikkelen van procédés
en produkten die in de gegeven stand van wetenschap en techniek nog onbereikbaar
zijn. Praktisch komt dit hierop neer dat de overheid het technisch risico op zich neemt.
Maar daarenboven verdwijnt ook zeer vaak een aanzienlijk deel van het commerciële
risico van een project, vermits de federale overheid met haar bestellingen een
gegarandeerde markt kan bieden voor het eventueel geslaagde produkt. Op die manier
hebben een groot aantal Amerikaanse ondernemingen een benijdenswaardige
capability verworven in gebieden waarin Europese of Japanse ondernemingen slechts
uitzonderlijk iets te bieden hebben: vliegtuigen- en rakettenbouw, elektronica,
gevorderde mechanica. Enkele voorbeelden hiervan zijn algemeen bekend. Dat is
bijvoorbeeld het geval voor de ontwikkeling van de zogenaamde variable geometry
aircraft, het militaire vliegtuig, dat zowel sub- als supersonisch gebruikt kan worden
dank zij ‘opvouwbare’ vleugels. Nogmeer bekend is de ruimtetechnologie (de bouw
van raketten en satellieten) waarin de V.S.A. een welhaast definitieve technologische
voorsprong hebben genomen.
Totnogtoe hebben wij uitsluitend gehandeld over de stimulerende activiteit van
de Amerikaanse overheid. Het is echter niet zo dat het bestaan van de technological
gap uitsluitend zou toe te schrijven zijn aan overheidstussenkomst. Deze is als het
ware het zaad dat is uitgeworpen op de zeer vruchtbare bodem der Amerikaanse
economie. Waaraan is deze vruchtbaarheid te danken?
De V.S.A. is het land van de reuzenondernemingen. Van de 112 grootste
ondernemingen ter wereld met méér dan 50 miljard B.F. zakencijfer zijn er 80
Amerikaanse en slechts 20 uit het Europa der Zes. Deze omvang nu is niet zozeer
van belang voor de produktie, vermits ondernemingen over de hele wereld naar
bepaalde, economisch verantwoorde optima streven voor de omvang van hun
produktie-eenheden. Maar deze omvang ligt gewoonlijk ver beneden de totale
produktiecapaciteit van de grootste ondernemingen. Wat de kracht van de grootste
ondernemingen vormt is hun financieel en commercieel vermogen om nieuwe
produkten en procédés te lanceren en in stand te houden op de markt. 85% van alle
industriële R & D uitgaven in de V.S.A. worden uitgevoerd in de 340 grootste
ondernemingen, dat wil zeggen in ondernemingen met méér dan 5.000
personeelsleden. Het zijn tevens deze grootste ondernemingen die het leeuwenaandeel
van de overheidsfinanciering ontvangen.
Ongetwijfeld is de grote onderneming onder meer het resultaat van de grote
afmetingen van de Amerikaanse markt. Maar als gevolg van de bovenbeschre-
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ven vorm van overheidssteun heeft zich tussen de overheid en de corporations een
wetenschappelijk-commercieel belangencomplex gevormd dat meer en meer de
aandacht van de economisten trekt. Voor een interessante beoordeling van deze
belangengemeenschap kan men nuttig J.K. Galbraith's recente boek The New
Industrial State lezen..
Het is de samenloop van al deze omstandigheden in de V.S.A. en de relatieve
afwezigheid ervan in Europa die de technological gap hebben doen ontstaan. Welke
zijn de zichtbare symptomen van deze technologische kloof?

Van economische achterstand naar economische afhankelijkheid
In zeer diverse Europese kringen wordt de technologische kloof niet zozeer als een
wetenschappelijk, of zelfs economisch, dan wel als een politiek probleem gesteld.
Dat betekent dat de politieke verhoudingen tussen de V.S.A. en Europa, en tevens
de betrekkingen tussen de E.E.G.-landen onderling, door de technologische kloof
beïnvloed worden. Hoe is dit te verklaren?
Amerika's technologisch evenwicht heeft in de eerste plaats een weerslag op de
handelsbalans tussen beide gebieden. De science based sectoren vertegenwoordigen
immers 28% van de Amerikaanse export naar Europa, en slechts 18% van de Europese
export naar de Verenigde Staten. Sinds vijf jaar vertoont deze toestand een neiging
tot verslechtering. Hier kan dus reeds gesproken worden van een duidelijk
onevenwicht en misschien zelfs, omwille van historische voorbeelden, van het gevaar
van een blijvende overheersing van de ene handelspartner door de andere.
Men kan dit gemakkelijk illustreren door enkele cijfers voor enkele der meest
gevorderde ‘wetenschappelijke’ sectoren:
- Op het gebied der halfgeleiders (‘transistors’) hebben Amerikaanse
ondernemingen een duidelijk overwicht op de Europese markt. Op gebied van
integrated circuits zijn Europese ondernemingen bijna afwezig. De integrated
circuits zijn nochtans de onderdelen waarop de volgende generatie van
ordinatoren gebaseerd zal zijn.
- De Verenigde Staten produceren de helft van alle wetenschappelijke
instrumenten ter wereld.
- Tachtig procent van de Europese markt voor ordinatoren is in handen van de
Verenigde Staten.

De factor die echter de aandacht van de Europese regeringen definitief gericht heeft
op de economische gevolgen van de ongelijke ontwikkeling van het wetenschappelijk
technologisch apparaat is het feit dat de Amerikaanse investeringen in West-Europa
zich in overgrote mate juist op de ‘op wetenschap gebaseerde’ sectoren richten.
Tachtig procent van deze investeringen gebeuren immers in mechanica,
elektromechanica, voertuigen, scheikunde, rubber en petroleum. Er is dus niet alleen
een dreiging van overweldigende concurrentie, maar zelfs van een werkelijke
economische overheering van West-Europa door de Ameri-
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kaanse ondernemingen. Hiervoor blijkt de Franse politieke opinie het meest gevoelig
te zijn1. Men hoeft echter geen gaullist of geen nationalist te zijn om te vinden dat
een toestand, waarbij de meest expansieve en de in menig opzicht belangrijkste
sectoren van het economisch leven progressief in handen geraken van ‘vreemde’
ondernemingen, problemen stelt. Dit is des te meer waar, daar de hierboven
beschreven verschijnselen bijna allemaal zonder tegengewicht zijn. Men kan slechts
weinige, en relatief onbelangrijke, sectoren opnoemen waarin de Europese economie
een werkelijk overwicht heeft op de Amerikaanse.
Deze dubbelvoudige Amerikaanse concurrentie (onevenwichtige samenstelling
der handelsbalans plus de groeiende Amerikaanse inplanting in progressieve sectoren)
drukt zich uit in een dalende rentabiliteit van de Europese ondernemingen. De relatieve
voordelen waarvan Europese firma's nog konden genieten, zoals bijvoorbeeld lagere
loonkosten en betere bereikbaarheid van de markt, vallen immers weg zodra
Amerikaanse ondernemingen zich in Europa zelf komen vestigen, zodat het volledig
gewicht van de Amerikaanse rentabiliteitsvoorsprong zich kan doen gelden. Volgens
het Comité voor economische politiek op middellange termijn van de E.E.G. bedraagt
het rentabiliteitsverschil tussen Europese en Amerikaanse ondernemingen ongeveer
50%.
Het is deze omstandigheid die sommigen ertoe gebracht heeft te zeggen dat er
feitelijk geen technological gap bestaat, maar wel een managerial gap, een achterstand
op gebied van ondernemingsbeleid. Daar zit ongetwijfeld een grond van waarheid
in. Men kan zelfs verder gaan en, zoals Robert McNamara, wijzen op de grote
achterstand van het Europese onderwijsstelsel op het Amerikaanse. Maar hier geraakt
men in een kringredenering, vermits het moeilijk uit te maken valt wat in deze
complexe situatie oorzaak en gevolg is. Het moge hier volstaan, enkele opmerkelijke
componenten van de Europese onderontwikkeling naar voren te hebben gebracht.

Onderontwikkeling, een relatief begrip
Zoals de koloniale geschiedenis leert, is onderontwikkeling geen politiek neutraal
begrip. De ‘onderontwikkelde’ landen, die men thans met een hoopvol eufemisme
‘ontwikkelingslanden’ noemt, staan in feite tegenover de Westerse wereld in een
positie van quasi totale economische afhankelijkheid. Dat aan deze economische
afhankelijkheid ook politieke implicaties vastzitten, merken wij dagelijks in de krant.
Dit heeft niet noodzakelijk iets te maken met imperialistische tendensen van een of
andere supermacht. De aard van de economische verhoudingen is nu eenmaal zo,
dat zelfs een ‘verlichte democratie’ een feitelijke politieke macht uitoefent over een
ontwikkelingsland.
Daaruit volgen twee belangrijke lessen: in de eerste plaats, dat onderontwikkeling
een relatief begrip is dat evenzeer de verhouding tussen geïndustrialiseerde landen
kan kenschetsen als tussen de geïndustrialiseerde en de ontwikkelingslanden; ten
tweede, dat er niet één technologische kloof is, maar twee. De kloof tussen
ontwikkelde en ontwikkelingslanden treft ons echter niet als ‘tech1

Getuige J.J. Servan-Schreiber's bestseller Le défi américain, Denoël, Paris.
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nologisch’, omdat zij gewoon samenvalt met een ware afgrond van verschil in
algemeen-economische ontwikkeling.
De analogie is echter in alle opzichten geldig. Niets zegt ons immers dat de
Europese onderontwikkeling en de daarmee verbonden afhankelijkheid op
economisch, politiek en militair gebied, niet blijvend en onomkeerbaar zijn. Het staat
iedereen vrij optimistisch te zijn in deze zaak, te denken dat het wel niet zo'n vaart
zal lopen en dat Europa zich vroeg of laat wel eens op zal trekken tot het Amerikaanse
niveau. De voorzichtige bewindsman zal echter, tot het bewijs van het tegengestelde
geleverd is, de pessimistische houding aannemen.

De betekenis van de brain drain
Eén van de spectaculairste symptomen van de technologische kloof is de zogenaamde
‘brain drain’, waarmee men het feit bedoelt dat hooggekwalificeerde
wetenschapsmensen en technici in groten getale West-Europa verlaten om zich
definitief in Noord-Amerika te vestigen.
Volgens statistieken, ingezameld door de Amerikaanse National Science
Foundation, emigreerden in 1964 uit Europa naar de Verenigde Staten 1175
gediplomeerden van het hoger onderwijs uit Groot-Brittannië, 491 uit Duitsland, 100
uit Nederland, 57 uit Frankrijk en 33 uit België. Het probleem stelt zich dus scherper
voor bepaalde Europese landen, en blijkbaar het sterkst voor die van het Germaanse
taalgebied! De gegeven cijfers kunnen misschien niet zo onrustwekkend lijken, maar
men moet hierbij twee factoren in het oog houden. Deze ‘afvloeiing van hersens’
duurt jaar na jaar voort en heeft daarenboven neiging om te verergeren. Daarenboven
is het duidelijk dat Amerikaanse werkgevers, dank zij de interessante
werkvoorwaarden van alle aard die zij bieden, selectief te werk kunnen gaan: zij
romen dus zonder enige terughoudendheid het beste talent van Europa af2.
Zoals er twee technologische kloven bestaan, zo zijn er ook twee brain drains. De
afvloeiing van gediplomeerden uit ontwikkelingslanden, vooral uit Azië, naar
geïndustrialiseerde landen neemt zo mogelijk nog grotere afmetingen aan dan de
emigratie naar Noord-Amerika. Omdat vele studenten uit Afrika en Azië aan
Amerikaanse of Europese universiteiten worden opgeleid, is voor hen de bekoring
zeer groot om hun talent en diploma te valoriseren in een geïndustrialiseerd land,
veeleer dan terug te keren naar de omstandigheden van schaarste en onderontwikkeling
die in hun geboorteland heersen. In Groot-Brittannië, waar als gevolg van historische
en cuturele omstandigheden, beide brain drains voorkomen, is het thans geen
uitzondering meer Pakistaanse artsen te zien werken in ziekenhuizen en zelfs als
omnipractici op het platteland, waar zij als het ware de plaats innemen van andere
artsen die geëmigreerd zijn naar de Verenigde Staten.

2

Recente deelstudies, zoals bijvoorbeeld die welke onlangs voor Nederland werd opgesteld,
suggereren dat er in sommige gevallen een bijna even grote immigratie als emigratie van
wetenschapsmensen vastgesteld kan worden. De belangrijke vraag is echter, of de emigratie
naar Noord-Amerika wordt vergoed door eenzelfde immigratie uit Noord-Amerika.
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Er is over de brain drain heel wat te zeggen, en niet uitsluitend in afwijzende zin.
Vooreerst moet men dit erkennen: de emigratie van hooggekwalificeerde
arbeidskrachten is in feite niets anders dan één van de vele toepassingen van een
efficiënte allocatie der produktiefactoren, zoals de economische theorie die als hoogst
wenselijk voorstelt. Juist zoals kapitaal of elke andere produktiefactor toevloeit naar
de plaats waar hij het nuttigst tewerk gesteld wordt, en dus het best vergoed wordt,
zo ook zal de gediplomeerde redelijkerwijze het doelmatigst worden ingezet waar
hij het best betaald wordt. Indien de Amerikaanse samenleving aanzienlijk hogere
lonen kan betalen aan wiskundigen, medici of ingenieurs, dan betekent dit eenvoudig
dat deze gediplomeerden in de V.S.A. efficiënter ingezet worden (‘meer waard zijn’)
dan elders.
Door de fundamenteel interessante karakteristieken van het verschijnsel te erkennen
is echter nog niet alles gezegd. De brain drain is immers niet zomaar een eenvoudige
herverdeling van talenten, het is vooral een afvloeien daarvan in één enkele richting,
en zelfs in sommige gevallen een uitputten van het beschikbare reservoir van hersens.
Dit is een zeer pertinent bezwaar in het geval van ontwikkelingslanden, waar de
brain drain vaak gepaard gaat met een absoluut tekort aan artsen, ingenieurs,
economen en zo meer. Dit blijkt echter een even belangrijk bezwaar voor de Europese
situatie indien men zich wil realiseren dat wetenschapsbeoefening thans niet meer of althans niet meer volledig - het rustige en ongestoorde speuren naar de waarheid
is, maar een activiteit die ten grondslag ligt aan elke toekomstige economische
expansie en zelfs maatschappelijke welvaart. Indien men dit aanvaardt, dat wil zeggen
als men de vooruitgang van de wetenschap in zijn economische context ziet, dan is
het niet meer onverschillig waar en hoe de wetenschap vooruitgaat. Het wordt dan,
integendeel, van het grootste belang er zorg voor te dragen dat een economische of
sociale gemeenschap voldoende wetenschappelijk potentieel kan mobiliseren in wat
essentieel een concurrentiële situatie is.
Het is duidelijk dat zulke interpretatie diegenen moet storen, en zij zijn talrijk, die
oordelen dat wetenschappelijk onderzoek per definitie niet kan of mag gemobiliseerd
worden in functie van een economisch doel. De plaats ontbreekt om aan deze vraag
uitgebreid de aandacht te besteden die zij verdient. Het moge hier volstaan erop te
wijzen dat de innerlijke vrijheid die het wetenschappelijk onderzoek kenmerkt, heel
goed verzoenbaar is, en zelfs noodzakelijkerwijze verzoend moet worden, met
sommige uiterlijke beperkingen. Indien de theoretische fysicus bijvoorbeeld ooit zou
denken dat zijn wetenschapsbeoefening volledig ‘vrij’ is (wat zij inderdaad, en
hopelijk, ooit is als wetenschapsbeoefening), dan zou hij er zich rekenschap van
moeten geven dat hij deze vrijheid slechts bezit ten koste van wat anders. De
maatschappij stelt hem immers de middelen ter beschikking om zijn wetenschap te
beoefenen; maar zij onttrekt deze middelen aan een ander doeleinde (bijvoorbeeld
gezondheidszorg, defensie of ontspanning) omdat zij oordeelt dat zijn activiteit
nuttiger is dan een ander doeleinde dat men met hetzelfde geld zou kunnen nastreven.
In die zin is elk wetenschappelijk onderzoek, hoe fundamenteel en vrij het ook weze,
georiënteerd.
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De taak van het wetenschapsbeleid
Het antwoord op de ‘Amerikaanse uitdaging’ is een taak voor het Europees
wetenschapsbeleid. Bestaat het erin, zoals de International Herald Tribune in
Servan-Schreiber's boek dacht te lezen, ‘dat Europa zich moet mobiliseren tegen de
Verenigde Staten’? Natuurlijk niet. Wij bevinden ons tegenover de Verenigde Staten
in een concurrentiële situatie, niet in een conflictsituatie. Misschien moet Europa
zich mobiliseren, niet tegen, maar zoals de Verenigde Saten? Het is om op deze vraag
te kunnen antwoorden dat wij getracht hebben de componenten van de Amerikaanse
voorsprong in het begin van dit artikel te analyseren.
Het is van meet af aan duidelijk dat op dit gebied geen politiek mogelijk is tenzij
een Europese. Alleen een economisch geïntegreerd Europa kan de middelen
opbrengen: een grote markt, zowel op gebied van overheidsuitgaven als van private
bestedingen, en een geïntegreerd economisch en wetenschapsbeleid op Europees
niveau.
Het creëren van een grote gemeenschappelijke markt en het voeren van een
gemeenschappelijke economische politiek staat ingeschreven in het Verdrag van
Rome. De Zes van de Economische Gemeenschap zijn bezig, ondanks alle
moeilijkheden, deze opdracht uit te voeren. Zullen zij verder gaan, en eveneens een
gemeenschappelijk en geïntegreerd wetenschapsbeleid ontwikkelen? Er zijn vele
aanduidingen om het te hopen. De Europese politieke organen hebben het belang
van de technologische kloof ontdekt.
De toenmalige Belgische Eerste-Minister, Pierre Harmel, was de eerste die het
vraagstuk van Europa's technologische achterstand officieel aan de orde gesteld heeft
in een politiek orgaan3. Tijdens de conferentie van de ministers van wetenschap die
in januari 1966 te Parijs gehouden werd, stelde hij voor dat de ongelijke ontwikkeling
van het wetenschappelijk potentieel in de Verenigde Staten en in de andere
O.E.S.O.-landen gemeenschappelijk en objectief bestudeerd zou worden. De
ministerconferentie is op zijn voorstel ingegaan en heeft een aanzienlijk deel van
haar tijd besteed aan een aandachtig onderzoek van het probleem. Reeds toen echter
wees Harmel erop dat de inplanting van Amerikaanse ondernemingen in Europa
gepaard moest gaan met het vestigen van research-laboratoria aan deze zijde van de
oceaan.
Dat ook de Amerikaanse politieke opinie gevoelig gemaakt werd voor de
implicaties van het probleem, blijkt uit het feit dat president Johnson zijn
wetenschappelijke adviseur, Hornig, aan het hoofd gesteld heeft van een speciale
studiecommissie die de juiste draagwijdte ervan moet afwegen, Andere politici, zoals
Fanfani en Wilson, hebben op hun beurt gewezen op Europa's achterstand, en hebben
middelen voorgesteld om dit te verhelpen. Fanfani sprak van een ‘nieuw Marshallplan’
voor Europa. Wilson stelde in enkele zeer opgemerkte redevoeringen voor, het
technologisch potentieel bij dat van de

3

Tien jaar geleden reeds schreef P. Harmel een opmerkelijk artikel over deze materie:
Economie, wetenschap, onderwijs in de U.S.A., in Streven, mei 1957, pp. 705-714.
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E.E.G. te voegen, dit natuurlijk als een onderdeel van de Britse toetreding tot de
Gemeenschap.
Het Belgische wetenschapsbeleid is op dit gebied sinds meerdere jaren volledig
consistent geweest. Het is erop gericht enerzijds het Belgisch wetenschappelijk
apparaat aan te passen en uit te breiden, vooral wat het industrieel onderzoek in
science based sectoren betreft, en anderzijds het beleid van de Europese Economische
Gemeenschap te richten naar een gepland en geïntegreerd wetenschapsbeleid dat
minstens op het niveau van het Europa van de Zes zou worden gevoerd.
De eerste praktische stappen op dit gebied werden gezet tijdens de conferentie van
de ministers van wetenschap der E.E.G., te Luxemburg op 31 oktober 11. Grotendeels
onder impuls van de Belgische Eerste-Minister, Paul Vanden Boeynants, besloten
de Ministers alles in het werk te stellen om de economische voedingsbodem voor
een politiek gericht op de industriële innovatie klaar te maken. Zo is het nodig dat
het zo lang gevraagde Europees ondernemingsstatuut er zou komen, dat het
octrooiensysteem zou worden geünifieerd en dat de fiscalisatie zou worden
geharmoniseerd. Daarenboven besloten de Ministers de eerste basis te leggen van
een werkelijk geïntegreerde wetenschappelijk-economische politiek op Europees
niveau. Hiervoor werden, voorlopig, zes gebieden uitgekozen: de zogenaamde
‘informatiek’ (gebruik en constructie van elektronische rekenmachines) en de
telecommunicaties, nieuwe transportmiddelen, oceanografie, metallurgie, storende
omgevingsfactoren (lucht- en waterbezoedeling, geluid, en dergelijke), meteorologie.
Vóór 1 juni 1968 zullen de permanente vertegenwoordigers hierover verslag
uitbrengen bij de Ministerraad.
Hiermede zijn de eerste stappen van een globaal Europees wetenschapsbeleid
gezet. Vroegere ervaringen met partiële of onvoldoend geïntegreerde programma's
zoals Euratom of de Europese ruimtevaartorganisaties (ELDO, ESRO en CETS) zijn
niet altijd gelukkig geweest. Men heeft hieruit de lessen kunnen trekken die nodig
waren om in Luxemburg te vertrekken met de beste kansen op slagen.
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Het verkeersbeleid in de leidsels
Ed Krekelberg S.J.
Via de poort van voorrangsproblemen en gaande door het Nederlands vekeerspaviljoen
zijn wij als outsiders binnengewandeld in de wondere wereld van het Europese
verkeersbeleid. Elke weggebruiker wandelt wel eens even binnen, al heeft hij de tijd
niet om er lang te vertoeven. Verschillende dingen bevreemden hem: de
voorrangsproblemen bijvoorbeeld, zoals dat ook ons overkwam; misschien zijn het
ook merkwaardigheden rond het langzaam verkeer die zijn aandacht trekken; of het
ongelukken-cijfer en zo meer. Zulke euvels kunnen wel bijtrekken op den duur, maar
het ‘beleid’ zweeft te hoog voor de gewone weggebruiker om er zelf bij te kunnen.
Daarom let hij er eenvoudig niet op, al weet hij dat het er is. Als argeloze toeschouwer
geeft hij zijn ogen de kost op de weg, in de stad; hij neemt op wat film, lectuur en
TV te zien geven; onwillekeurig komt hij onder de indruk van wat menselijk vernuft
als het ware spelenderwijze tot stand heeft gebracht.
Op het patroon van een wegen- en stratennet dat in de loop der eeuwen over Europa
en de hele wereld is uitgespannen, verschenen en verschijnen de pronkstukken van
de moderne techniek: het voertuigenpark, autobanen, highways, kruispunten met
vier (en meer) verdiepingen, automatische lichtinstallaties, ‘groene golven’ opgewekt
door elektronische rekenapparaten en overschaduwd door wakende wentelwieken
die ieder ogenblik in kunnen grijpen als de situatie uit de hand dreigt te lopen. Het
is onvoorstelbaar wat er op het moderne wegennet te beleven en te besterven valt.
Waar ligt dan de oorzaak dat de weggebruiker, bij zijn vluchtig bezoek aan deze
indrukwekkende expositie, ontevreden wordt? Waarom klaagt men steeds luider in
alle talen en naties over de chaos op de weg, die de economie uitmergelt en
volksvijand nummer één dreigt te worden? Ligt de oorzaak hiervan in de planning,
in het beleid? Is het alleen maar een ‘kleine’ vergissing in ‘Genève’: een fatale gok
in een kernvraag van de verkeersanalyse (voorrang)? Of ontbreekt er iets in de wijze
van besluitvorming en in de structuur van de machtige organismen waarin die
besluitvorming tot stand komt?
Mogen wij hier eens een stoute veronderstelling lanceren? In het gezin van de
wetenschappen is de opgroeiende verkeerskunde nog maar net uit de kinderschoenen
gewassen en de ‘stoere’ periode binnengestapt. Gesteld nu dat hij
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plotseling overladen wordt met hypermoderne taken, die zijn geniaal maar kinderlijk
bevattingsvermogen te boven gaan. Wat zal hij doen? Proberenderwijze gaat hij te
werk als iemand die een spijkerpuzzel bevingert. Hij probeert en probeert nog eens
en verwringt daarbij handig de spijkers. Met trots en toch wat onzeker laat hij de
losse spijkers zien. Deugt het niet, denkt hij, dan zullen de ouderen wel helpen; de
technische wetenschappen staan immers voor niets! Ook voor rasechte
verkeersproblemen, waarvoor hij zelf geen oplossing paraat heeft, doet hij op hen
een beroep. Hij merkt daarbij niet dat hij het eigene van het één, vervangt, door het
eigene van het ander.
In het verkeer, en dus ook op de begroting, begint de techniek er zo langzamerhand
uit te zien als een waterhoofd, als een kunstmatige long, als een stel prothesen voor
afwezige ledematen en als een kunstmatig hart. Alles bij elkaar een robot; van een
mens is het de caricatuur. Een medicus zou in bepaalde gevallen uiterst gelukkig zijn
met de hulp die elk van de genoemde technische noodoplossingen kan geven. Maar
hij verafschuwt die, als zij de functionering van de natuurlijke organen van het
lichaam zonder noodzaak blijvend overbodig willen maken.
Om onze bedoelingen met een voorbeeld te verduidelijken uit onze studie Voorrang,
Kernprobleem in de verkeersanalyse, wijzen wij op de theorie aangaande de
natuurlijke en kunstmatige signalisatie bij kruispunten1. Voor het verkrijgen van een
verkeerseigene, natuurlijke signalisatie is het noodzakelijk dat men de aard van het
verkeer zelf doorgrondt. Eerst dan is het mogelijk om de toegepaste techniek op de
juiste wijze te doen aansluiten bij de natuurlijke signalisatie. Evenals verrekijker en
microscoop aansluiten bij het oog dat er doorheen kijkt, zo levert de techniek het
instrumentarium waarmee de mogelijkheden van een gezond gehouden verkeer
volledig worden benut. Dan wordt ook de intelligentie van de weggebruiker niet
meer onderschat.
Deze bezinning missen wij nog bij de huidige toepassingen.
Iets dergelijks geldt voor het geval dat de ‘verkeerskunde’ zelf iets aanpakt en niet
onmiddellijk de hulp van de techniek inroept.
Op zich genomen is het systeem van de jonge ‘verkeerskunde’ zo gek nog niet.
Hij gaat immers als volgt te werk: probeer de meest voor de hand liggende
oplossingen, neem de beste eruit, en laat die algemeen toepassen door het uitvoerend
gezag, in het gehele land, jazelfs op het gehele continent. Wil dit gezag efficiënt
werken dan schuift het de niet door waarnemingen beproefde en dus ‘onbetrouwbare’
oplossingen terzijde. Het volgende voorbeeld illustreert hoe gemakkelijk dit kan zijn,
als er - internationaal gezien - maar één gezamenlijk idee achter staat.

1

a) Ed Krekelberg S.J., Voorrang, Kernprobleem in de verkeersanalyse (afg. = VKv) in
Streven, deel I aug./sept. en deel II okt. 1964; of: Priorité. Problème-clé dans l'analyse de
la circulation, in Aile et Roue (Brussel) n. 63, 64 en 65; of: Vorfahrt - ein Hauptproblem des
Strassenverkehrs, in Zeitschrift für Verkehrssicherheit (Frankfurt am Main) Heft 4/1965,
Heft 1/1966. - Voor ‘signalisatie’ zie VKv II n. 1 e.v.
b) Ed Krekelberg S.J., Voorrang voor file-verkeer, XIe Belgisch Wegencongres (Gent 1965)
D 8, n. 4. - Voor ‘signalisatie’ zie: inleiding en n. 6: Volautomatische verkeersregeling.
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Dit geldt de - voor de moderne mens - uiterst gecompliceerde vraag, hoe de
vormgeving van de kruispunten dan wel moet zijn. Welnu, hierop is het antwoord
bijna kinderlijk geniaal: op een kruispunt immers doorsnijden twee haaks op elkaar
lopende en even brede straten elkaar in een vierkant; maar, als een brede straat een
smalle straat ontmoet, dán is de kruising een rechthoek. Beter vinden wij deze vaak
toegepaste gedachte in de volgende definitie geformuleerd: ‘een kruispunt is de
ruimte, begrensd door de verlengden van de kanten van de kruisende rijbanen’2.
Helder, bondig en kort.
Alleen jammer dat de oplossing ontspoort. Dit blijkt uit het volgende
rekensommetje: gesteld dat een straat 1800 auto's per uur maximaal kan verwerken
in de ene richting en eveneens 1800 per uur in de andere richting, en deze straat kruist
een straat van dezelfde capaciteit, dan is de gewenste capaciteit van het kruispunt 4
× 1800 = 7200 auto's per uur. De rechthoek of het vierkant kan echter ook met de
volmaaktste voorrangsregeling fysiek niet meer dan 2 × 1800 = 3600 auto's per uur
verwerken. Want het verkeer kan niet in beide straten tegelijk in actie blijven. Alleen
al door de vormgeving gaat zodoende minstens 50% van de capaciteit verloren.
Nu is het waar dat bovenstaande definitie slechts empirisch-beschrijvend bedoeld
moet zijn. Maar toch heeft het gehele continentale wegennet de zo gedefinieerde
beproeving ondervonden.
Wat heeft men nu op dit onmetelijk proefterrein geleerd? Normaal zou men op de
gevolgde methode een herziening of althans een bezinning verwachten. Zó ver echter
was ‘verkeerskunde’ nog niet gevorderd. IJlings trok men een meer voor de hand
liggende conclusie: de oude kruispunten zijn blijkbaar te klein; voor de nieuwe
kruispunten moet gezocht worden naar extra grote vormen. Helaas sluit hierbij een
nieuwe, wel wat benauwende vraag aan; deze geldt rechtstreeks alleen de oude
kruispunten, maar indirect ook de nieuwe. Zij luidt als volgt: hoeveel zal het alom
in toepassing gebrachte verkeersinzicht nog héél laten van de resterende 50% van
de kruispuntcapaciteit bij aanwending van ‘zo maar’ een voorrangsregeling? En wat
zal er gebeuren wanneer die voor-rangsregeling nu eens ‘ziek’ is? (Men vergeve ons
deze gedachte, die iedereen al heeft maar insiders niet hardop zeggen; zulk een
gedachte kan gevolgen hebben). Bestaat dan niet bovendien de kans dat men bij de
aanleg van nieuwe kruispunten het geringe rendementcijfer per oppervlakte-eenheid
overmatig tracht te compenseren?3
De lezer zal begrepen hebben dat wij in de vergelijking van de geforceerde
spijkerpuzzel wat vooruitgelopen zijn op deze vragen aangaande een
empirisch-beschrijvende definitie van een kruispunt.
Maar er moet ook een goede oplossing te vinden zijn. Daarbij is het nodig dat wij
de verborgen eigenschappen van een puzzel niet alleen ‘proberen’ maar ook zoveel
mogelijk rationeel trachten te doorgronden. Met het oog hierop stellen wij een meer
functionele, doelgerichte definitie van een kruispunt ter over-

2
3

Gestencild collegedictaat circulerend aan een Technische Hogeschool 1966-1967.
Ideeën voor de vormgeving van een kruispunt van grote capaciteit en een hoog rendement
per oppervlakte-eenheid vindt men in Voorrang voor file-verkeer, Bijlage: Verkeersplein
met LV van Hakkennes.
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weging voor: ‘Een kruispunt is het deel van het wegennet dat bestemd is voor
hergroepering van het verkeer teneinde elke weggebruiker in staat te stellen opnieuw
zijn richting te kiezen’. Deze definitie is zowel in overeenstemming met de theorie
van de natuurlijke signalisatie, als met het tweeledig beginsel ‘afvoer gaat voor
toevoer; stop niet op de kruising tenzij in geval van nood’4. Wanneer wij nu beide
definities met elkaar vergelijken, zal het duidelijk zijn dat laatstgenoemde, functionele
definitie niet langs louter empirische weg tot stand is gekomen. Hetzelfde geldt voor
de door ons ontwikkelde voorrangstheorie. Men mag zeggen dat deze aanpak geheel,
of minstens gedeeltelijk, in tegenstelling staat tot de wijze waarop de beginnende
‘verkeerskunde’ te werk is gegaan; en ook in tegenstelling tot de methodologie die
bijv. de SWOV5 in haar publikatie Wetenschap in dienst van de verkeersveiligheid
en in Bijdragen voor de Nota Verkeersveiligheid heeft gevolgd. Daarin valt naar
onze mening op talrijke plaatsen een overaccentuering van de empirie, de ervaring,
te bespeuren. Empirie is onmisbaar. Maar dat betekent niet dat verkeerswetenschap
louter empirisch, descriptief zou moeten zijn. Sedert Locke en Hume is er in de
geschiedenis van de filosofie wel het een en ander gebeurd. Onderwaardering van
a-priori-kennis of logica is niet minder gevaarlijk dan onderwaardering van
ervaringskennis.
Wetenschap moet bovenal verklaring geven van alles wat in die wetenschap
beschreven wordt. Deze verklaring moet ontspruiten aan beginselen die door hun
helderheid zelf geen verklaring behoeven. In het bijzonder geldt dit voor de
verkeersanalyse, die een in het oog lopend sociaal karakter heeft. Niet alleen voor
de man van de wetenschap maar vooral ook voor de man of common sense op de
weg moeten deze beginselen het gehele verkeersbeleid doorlichten en geliefd maken.
Deze doorzichtelijkheid en geliefdheid geven aan geboden en verboden hun
vanzelfsprekendheid en overtuigingskracht en stimuleren de
medeverantwoordelijkheid der bestuurders die goed verkeer produceren6. Zij willen
dit ook. Men kan zeggen dat het een zaak is van het hart; men kan ook zeggen dat
die wil steunt op het gebod: ‘hebt uw naaste Hef gelijk uzelf’, of, modern uitgedrukt,
op ‘medemenselijkheid’. Deze is, zoals de Nota van Toelichting op het RVV
(Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) zich zeer terecht uitdrukt, de grondslag
voor ‘morele verwijtbaarheid’ als een bestuurder zich misdraagt. Alleen uit kracht
van heldere en door de bestuurder zelf aanvaarde beginselen kan hij zijn fout inzien.
Bovenstaande gedachtengang zou men de ‘normatieve benadering’ van het
verkeersgedrag kunnen noemen. Ook de SWOV spreekt over ‘normatieve benadering’.
Maar aan de hand van enkele significante aanhalingen uit publikaties van de SWOV
willen wij aantonen dat men een verward inzicht heeft in de beginselen van het
menselijk denken en willen, die voor het verkeersgedrag onontbeerlijk zijn.
Na erop gewezen te hebben dat men de verkeersonveiligheid in Nederland

4
5
6

VKv. I n. 1, e.v.
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ('s-Gravenhage).
cf: Tegenstrijdige beginselen in de voorrangsregeling-Belinfante, in Nederlands Juristenblad
(NJB) afl. 32, 24 sept. 1966.
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benadert ‘vanuit een sterk juridisch en moraliserend gezichtspunt’, noemt de SWOV
deze benaderingswijze ‘naar verhouding vrij gemakkelijk maar onvruchtbaar’7.
‘Relatief dure, doch een hoog rendement opleverende maatregelen’ prefereert zij
boven ‘relatief goedkope maar weinig doeltreffende gedragsnormen’8. Duidelijker
worden deze opvattingen in de volgende tekst, waar ook de empirie een rol speelt:
‘Afgaande op ervaringen in Angelsaksische landen is voor Nederland meer te
verwachten van een empirische aanpak waarbij uitgegaan wordt van objectieve feiten,
dan van een normatieve benadering, die niet uitkomt boven subjectieve opvattingen....
die dan ook vaak als “verbale magie” gekwalificeerd kan worden. Of begrippen als
“verantwoordelijkheidsbesef”, “medemenselijkheid” e.d. van belang zijn voor de
verkeersveiligheid hangt af van de mogelijkheid deze begrippen een scherper omlijnde
betekenis te geven in gedragstermen, waarna hun feitelijke betekenis.... nog eerst
moet blijken uit wetenschappelijk vastgestelde samenhangen met onveilig
verkeersgedrag’. Uit ‘in Angelsaksische landen verricht onderzoek’ blijkt de waarde
van deze begrippen ‘gering’ te zijn8.
Klaarblijkelijk verwisselt men hier aandoenlijke zedepreken die gericht zijn op
het onderhouden van ondoorzichtige verkeersregels, met de normatieve benadering
die uitgaat van heldere en door de weggebruiker gaarne aanvaarde beginselen. Deze
verwisseling zou aan een organisatie als het Verbond voor Veilig Verkeer haar reden
van bestaan ontnemen: het Verbond wil immers de redelijkheid van de gedragsregels
(voorzover zij redelijk zijn) voor de weggebruikers duidelijk en populair maken.
Voorts komt men in de officiële stukken een driedeling tegen, waardoor de gehele
verkeersproblematiek bepaald zou worden: Mens, Voertuig en Weg. Maar had hier
- in dit morganatisch gezelschap - niet ook een plaats ingeruimd dienen te worden
voor: het Reglement? Uit bovenstaande aanhaling is, dunkt ons, duidelijk gebleken
dat gedragsregels vanuit de verkeersfilosofie van de SWOV gemakkelijk als verbale
magie gekwalificeerd worden. Geen wonder dat men het de moeite niet waard acht
hier ook het Reglement te erkennen.
Wanneer de SWOV in een werkgroep van de OECD9, waaraan zij namens
Nederland deelneemt, ‘het gedrag van de weggebruikers onder verschillende soorten
voorrangsregels (waaronder links voorrang)’ diepgaand empirisch wil bestuderen,
dan moet dit bijgevolg gebeuren onder een Reglement dat de facto bestaat, en wel
in een concrete vormgeving. Wáár bestaat dit Reglement? Geen enkele moeilijkheid
levert deze vraag op voor een zeer bepaalde (gemitigeerde) vorm van rechts voorrang;
schíjnbaar evenmin voor de voorrangskruising. Maar links voorrang? Links voorrang
bestond in Zweden, maar bij links rijdend verkeer. In proeven dan? Interessante
proeven zijn door niet gesubsidieerde outsiders verricht in Nederland. Enkele malen
heeft de SWOV hierbij acte de présence gegeven, zodat de uitdrukking ‘waaronder
links voorrang’ naar waarheid tussen haakjes kon worden ingelast. Ook in andere
landen zijn

7
8
8
9

Bijdragen: III-6.1.; III-6.2. en III-6.6.d.
Zie noot 7.
Zie noot 7.
Organisation for Economic Cooperation and Development; cf. Bijdr. V-5.1.1.
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proeven opgezet of in voorbereiding, bijv. in Engeland, Duitsland en België. Wij
mogen misschien de raad geven om eens te gaan kijken naar het spiegelbeeld van
de ‘offside-priority’ in de voormalige koloniën van Engeland. Van groot belang zal
daarbij de vraag zijn: wat is de invloed van de concrete vormgeving? En om hier
meteen nog een meer fundamentele vraag aan toe te voegen: wat zou de empirische
waarde van het onderzoek zijn bij uitsluiting van andere kenbronnen die verklaring
en inzicht moeten geven?
Verwaarlozing van kenbronnen die de ervaring overstijgen, leidt tot aanvaarding
van surrogaat-a-priori's, die men niet expliciteert, en die zich zodoende aan reflectie
en kritiek onttrekken. Zij doven de inventiviteit en in de plaats daarvan onderwerpen
zij het verkeer in een reeks van imitaties aan één wereldwijd experiment. De gevolgen
daarvan geven de ‘man of common sense’ een gevoel van onduidelijkheid en
onbehagen aangaande het verkeer en de verkeerseconomie, dat wij zien aangroeien
tot een internationale kritiek die weldra het gehele systeem overspoelt.
Waar kunnen die niet geëxpliciteerde a-priori's dan wel liggen? Zijn ze aanwijsbaar?
Uiteraard trachten zij zich te verbergen10. Maar zijn ze wellicht te vermoeden? Keren
wij eens terug tot de geschiedenis.
In de Conventie van Genève in 1949 komt de kwestie aan de orde, welk van de twee
bestuurders die gelijktijdig een kruising naderen moet stoppen, degene die van rechts
komt of degene die van links komt. Voor de tekst van het verdrag wordt Vrouwe
Justitia te hulp geroepen om te oordelen over: ‘Rechts’ of ‘Links’. Zij hoort het
getuigenis van de verkeersdeskundige en beraadt zich. Strikt rechtvaardig schouwt
zij naar beide zijden en doet uitspraak met de blinddoek voor: Degene die van Links
komt maar Rechts rijdt moet stoppen. Zo komen beide richtingen aan hun trekken;
het oordeel wordt vastgelegd in Annexe 2 van de Conventie; daarmee is de kous af.
- Ontmoeten wij hier misschien een niet geëxpliciteerd a-priori? Bestaat dit wellicht
in een relict uit een feodale tijd dat als volgt zou kunnen worden omschreven: ‘alles
is goed wat het gezag voorschrijft, mits het niet apert onredelijk is en mits het hele
apparaat er als één man achter staat!’? Wie zal het zeggen?
De geschiedenis neemt hier echter een onverwachte wending. Om het vervolg te
begrijpen is het nuttig te letten op de drie cursief gezette uitdrukkingen die als drie
dijken de waterschade van de onjuiste maar diplomatieke beoordeling in Annexe 2
beperken tot een héél klein gebied. Zo hebben - om maar één voorbeeld te noemen
- deze drie juridische dijken van menselijke prudentie alle rotondes voor vollopen
behoed.
Hun schadewerende werking was echter niet duidelijk genoeg om de Conférence
Européenne des Ministres des Transports (CEMT) ervan te weerhouden de dijken
door te steken. De beperkingen van het getal twee en van gelijktijdig heeft men laten
vallen, terwijl aan de beperking naderen alle kracht is ontnomen. Een auto die reeds
op de rotonde is moet stoppen (‘don't block inter-

10

cf: Ed Krekelberg S.J. Twijfels bij Lutters onderzoek van het voorrangsprobleem in
Verkeerstechniek (ANWB) n. 10, 1965, blz. 484-489.
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sections’, Heren van de CEMT, dit zegt U niemand minder dan Prof. Belinfante!)
voor een invoegende voorrangnemer, die nog geen kwartslag verder eveneens moet
stoppen, en dit in afwisseling met de praktijk op de hele lange autosnelweg, waar
voorrang nemen bij het invoegen wegens levensgevaar verboden is (100% LV door
borden). Het weglaten van deze 3 nuttige beperkingen kwalificeerden wij in onze
publikatie dan ook terecht als tekstverminking11.
Hoe deze manoeuvre van de CEMT, gericht tegen een rechtsgeldig verdrag,
juridisch gemotiveerd moet worden of welk rechtskundig motief de CEMT zelf
gehanteerd heeft daarvoor, kunnen wij helaas niet achterhalen. Vast staat echter dat
de ontwerpers van deze manoeuvre het toch goed hebben bedoeld. Annexe 2 immers
regelde slechts het gedrag voor hoogstens twee tegelijk naderende auto's: op een
kruispunt midden in de stad! Een algemeen geldende regeling was noodzakelijk en
geen casuïstiek! In het juridisch vacuum - dat zij noodgedwongen op de koop toe
namen - heeft hun het beeld van een strikt algemene oplossing voor ogen gezweefd.
Welnu, dat beeld is de ‘zuivere RV’, de ‘grondslag voor het gedrag bij kruisingen’.
Deze zeer ‘zuivere’ RV is in alle landen die rechts rijden onder de hoede van de
CEMT, gekoesterd als een idylle, als een droombeeld dat helaas niet bestaat. Dagelijks
wordt dit dan ook - als men wakker is - empirisch ervaren in blokkades van
regelgetrouwe voorrangnemers. Het wordt ook theoretisch, naar de eisen van de
verkeers-analyse, verkláárd. Juridisch licht de onwezenlijkheid van het droombeeld
nog dóór in ons eigen RVV, dat het ‘rechts gaat voor’ weerspreekt in art. 40 (nog op
begane grond), vóórdat deze regel tot ‘grondslag voor het gedrag’ wordt verheven
in art. 41 (luchtkasteel).
Beide artikelen van het RVV resumerend, vinden wij: enerzijds een geëxpliciteerd
a-priori dat om zijn helderheid verklaring noch bewijs behoeft: blokkeer niet, art.
40; anderzijds de rechtstreekse ontkenning daarvan: stop maar op de kruising, art.
41. Dit laatste heeft niets om op te steunen, zij het dan een niet geëxpliciteerd
surrogaat a-priori van een lege en formalistische gezagsdwang. De doctrinaire
autoriteit van een politieke instelling als de CEMT moet daarvoor dan borg staan.
In feite stellen beide artikelen het genuine beginsel mét de afbraak daarvan op één
lijn. In de praktijk op de weg tracht men nu beide, soms om beurten, soms
tegelijkertijd, aan bod te laten komen11. En dan is men nog verwonderd over het groot
aantal botsingen op de kruispunten zelf, alsook over de kop-staart-botsingen op de
aanvoerwegen. Geen nood. Op deze grondslag moet nu aan het gebouw van het
verkeer worden verder gewerkt. Wij gaan in de Nota Verkeersveiligheid zien hoe de
Minister van Verkeer en Waterstaat zich de voltooiing van dit Sisyphus-werk, op
advies van de SWOV, had ingedacht.
Welbeschouwd drukt de Nota Verkeersveiligheid12 zich voor de niet-geoefende
lezer wat cryptisch uit, als zij aanbeveelt om de voorrang naar het karakter van de
weg en de kruising te ‘regelen’. ‘Is de voorrang’, zo zal hij nieuwsgierig vragen,
‘dan nog niet geregeld in art. 40 en 41 van het RVV?’ Welnu, juist

11
11
12

Zie NJB.
Zie NJB.
Nota Verkeersveiligheid (NVv) blz. 24, onder het hoofd Regeling.
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deze vraag is het die een typische misvatting van de ongeschoolde lezer bloot legt.
Het RVV immers heeft de voorrang zeer zéker algemeen geregeld, maar
desalniettemin de wijze voorziening getroffen om in speciale gevallen, waarin die
algemene regeling wel eens ongunstig mocht uitvallen, de autoriteiten in staat te
stellen een regeling voor die regeling te treffen door middel van - om het eenvoudig
te zeggen - het plaatsen van voorrangsborden.
Bovendien stelt de SWOV hem in de gelegenheid tot een onbelemmerd uitzicht
op haar beleid, waar zij in de Bijdragen13 verklaart: ‘De ervaring in Amerika wijst
uit, dat het bij toeneming van de verkeersintensiteit voor een vlotte en vooral veilige
afwikkeling van het verkeer noodzakelijk wordt de voorrang op ieder kruispunt van
enige betekenis (cursief van ons) nader te regelen. Dit geldt zowel voor de kruispunten
binnen als buiten de bebouwde kom’. Legt men hiernaast de reeds aangehaalde
woorden uit de Nota van Toelichting bij het RVV, waarin gesteld wordt dat ‘rechts
gaat voor’ de ‘grondslag is voor het gedrag bij kruisingen’, dan kan men een lichte
verwondering niet onderdrukken. Misschien is dat schoonheidsfoutje alleen
veroorzaakt door een kleine communicatie-stoornis. Voor een nieuwe uitgave zouden
wij daarom voor deze passage de volgende lezing willen voorstellen: ‘De grondslag
voor het gedrag bij kruisingen zonder enige betekenis, is: rechts gaat voor’. Beide
uitspraken zijn dan weer volledig met elkaar in harmonie. En wij kunnen zonder
verdere bevreemding onze aandacht weer wijden aan een van de meest indringende
beleidsbeslissingen die ooit in de landen van de CEMT ondernomen zijn: Het plan
om door middel van voorrangsborden de regel ‘rechts gaat voor’ af te schaffen op
alle kruisingen. Vanzelfsprekend zijn hierop uitgezonderd de kruispunten zonder
enige betekenis. Met instemming verhaalt de SWOV dat men in Amerika veelal op
verzoek van de bevolking dit ‘systeem’ ook toepast bij kruisingen van twee
woonstraten. Wij vermelden dit detail om de draagwijdte van het plan beter tot zijn
recht te laten komen.
Hoever dit ‘systeem’ ook in Nederland in de praktijk reeds is doorgedrongen, nog
voordat het in de volksvergadering in discussie komt, kan iedere weggebruiker door
simpele waarneming constateren. Wij kunnen het aan zijn fantasie overlaten in welke
orde van grootte hij de extra14 rijksuitgaven voor de komende jaren wil taxeren,
wanneer de toepassing van het plan eens echt op gang komt. De snelle toename van
het autopark spreekt daarin een hartig woordje mee. Tevens trachte hij zich in te
denken welke omweg hij op zijn gebruikelijke routes zal nemen ter vermijding van
de ontelbare stoplichten die in het plan nodig zijn. Deze doen op de aanvoerwegen
een toename van het aantal kop-staart-botsingen verwachten; aldus lezen wij in de
Nota Verkeers-

13
14

Bijdr. V-5.1.
De kosten van een paal (met lichten) kunnen ruwweg geschat worden op f 10.000. Het verlies
in man-uren door wachttijden of omrijden is moeilijk te taxeren. Het aanleggen van
ongelijkvloerse kruisingen (als bijv. in Oudenrijn; vgl. noot 3) moet bij de huidige regeling
aanzienlijk vervroegd worden wegens te klein rendement van gelijkvloerse kruisingen. Overigens wordt een rapport voorbereid over de toekomstige verkeers- en
vervoersontwikkeling in Nederland door het Ned. Economisch Instituut te Rotterdam (bericht
de Volkskrant 21.9.'67).
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veiligheid15; deze botsingen zullen echter ‘van minder ernstige aard’ zijn, zo voegt
zij er geruststellend aan toe.
Wanneer wij de dimensie willen doorgronden van de gevolgen op
verkeerstechnisch, financiëel en verkeerseconomisch gebied, die het ‘systeem’ van
voorrangskruisingen in de landen van de CEMT met zich meesleept, zal een dergelijke
taxatie ons toch niet helpen. Er hangt een ondoordringbare mist over het op de weg
verkerende Europa. Zelfs met de hulp van een computer is dit, zoal niet een
onuitvoerbare, dan toch uiterst moeilijke opgave.
Waar de SWOV namens Nederland deelneemt aan een werkgroep van de OECD
zullen wij voor het steunen van zulk een plan mogen rekenen op een indringende
bezinning, een bestek en een verklaring. Welnu, een eerlijke verklaring vanuit haar
eigen filosofie onthult ons altans iets van de achtergronden waarop haar argumentatie
waarschijnlijk gefundeerd zal worden: ‘Een meer empirisch en minder normatief
standpunt is voor een verkeerswetgeving, die vooral is afgestemd op de
verkeersveiligheid, wel zeer aan te bevelen’. Van deze wel wat éénzijdige
methodologie, die ook hier blijk geeft van een verward inzicht in de grondbeginselen
van het menselijk denken en willen, moeten wij ons nu even distantiëren. Verklaring
immers voor het ontstaan van dit ‘systeem’ van voorrangskruisingen gevolgd door
installatie van verkeerslichten zullen wij in publikaties van de SWOV vergeefs
zoeken. In dit artikel zullen wij daarom een korte samenvatting geven van onze
uiteenzetting in Voorrang voor fileverkeer16, die de toename van het aantal
voorrangskruisingen en verkeerslichteninstallaties vanuit de voorrangstheorie in al
zijn feitelijkheden verklaart.
De verschillende soorten voorrangsregels zijn mengvormen van LV en RV. Deze
soorten voorrang verhouden zich tot elkaar als ‘gezond’ en ‘ziek’, en niet als
gelijkwaardige systemen. In deze beeldspraak betekent de ‘zuivere’ RV de doodstrijd
voor het verkeer (daarom nergens in toepassing). Alle mengvormen zijn tussenstadia
van deze ‘ziekte’, die ernstiger of minder ernstig zijn naarmate er meer of minder
RV onder de LV wordt gemengd. De voorrangskruising is een mengvorm met 50%
LV en 50% RV; daarom verwachten wij hieruit een verbetering t.o.v. de huidige RV
van het RVV. Door simpele observatie blijkt deze verwachting feitelijk juist te zijn.
Daarmee is verklaard dat men, eerst in het verkeersdrukke Amerika en daarna ook
in vele andere landen, tot het instellen van voorrangskruisingen is overgegaan. Waar
het verkeer drukker werd moesten verkeerslichten volgen, ‘omdat anders het verkeer
op de minder belangrijke weg geen gelegenheid meer krijgt de hoofdverkeersstroom
te kruisen’17. Door voorrangsborden wordt de voorrang in absolute zin gefixeerd ten
gunste van de straat waar het verkeer in meer dan 50% van de tijd drukker is
(daarvandaan de naam ‘fixeersysteem’).
In bijgaande figuur hebben wij een prognose weergegeven voor het rendement

15
16
17

NVv., p. 25.
XIe Belg. Wegencongr.; D8, n4 n. 11, LV of het fixeersysteem als alternatief.
Ir. B. Beukers, De wegverkeerskunde en haar toepassing in de Verenigde Staten van Amerika,
in Prae-adviezen voor de Congresdag 1962; Vereniging Het Nederlands Wegencongres ('s
Gravenhage).
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van een enkelvoudige klassieke kruising. De krommen I, II en III hebben resp.
betrekking op de feitelijke RV-Belinfante, de voorrangskruising en LV. Wij menen
dat deze figuur kwalitatief juist is. Door de slechte vormgeving van deze kruising
(rechthoek of vierkant) is meer dan 50% van de gewenste capaciteit verloren gegaan,
zoals wij reeds aantoonden. Het overgebleven gedeelte van ten hoogste 50% capaciteit
hebben wij in de figuur gesteld op 100% rendement. Het gedeelte van de figuur dat
boven elk van de krommen ligt stelt dus het verlies van rendement voor (bijv. PQ).
't Gedeelte daaronder is het nuttig effect (beter: rendement) van de kruising bij de
verschillende soorten van voorrang. Men ziet dat de krommen I en III symmetrisch
zijn. De krommen II zijn a-symmetrisch. De oorzaak van dit asymmetrische karakter
is gelegen in de totale fixering van de voorrang ten gunste van de doorgaans drukste
straat (hier: O-W). Onder de lijn RQ staan de cijfers 7 en 3, d.w.z. dat 7 delen van
het bij deze verhouding verwerkbare verkeer (RP) voorrangsverkeer is (O-W), en 3
delen daarvan is dwarsverkeer (N-Z). Hieruit blijkt dat het voorrangsverkeer de
neiging heeft om het dwarsverkeer tot stilstand te brengen, hetgeen men ook uit de
ervaring weet: het dwarsverkeer stelt zich op in files met reikhalzende en
neen-kijkende bestuurders.
De letter a betekent dat de nabijgelegen kruispunten een LV-regeling hebben
(LV-‘omgeving’). Letter b duidt op een RV-omgeving. Uit de figuur leest men af
dat het fixeersysteem het rendement bij een LV-omgeving minder nadelig beinvloedt
dan bij een RV-omgeving (IIa hoger dan IIb). De reden daarvoor is gelegen in de
wijze waarop het verkeer de voorrangskruising nadert: één voor één of in groepen.
Iets dergelijks zou zich bijv. kunnen voordoen bij zebra's. Stel dat er 30 voetgangers
moeten oversteken, dan is het voor de wachtende automobilist prettiger, wanneer dit
gebeurt groepsgewijs en allen tegelijk, dan met tussenruimten van een of twee meter
voor elke voetganger. Welnu, de LV-omgeving ‘hakt het verkeer in moten’, maakt
groepen18, zodat de wachttijden kleiner worden en het kruispunt nuttiger gebruikt
wordt; het rendement stijgt. Dit is uit de figuur af te lezen omdat de a-krommen hoger
liggen dan de b-krommen.
De prognose-figuur is ontstaan uit veelsoortige informatie. Later hopen wij
uitgebreid op dit onderwerp terug te komen. Daarvoor zullen proefnemingen van
allerlei soort worden opgezet. De inschakeling van computers is daarbij van groot
belang. Zij dienen ertoe om wiskundige formules te vinden, die zich door het
aanwenden van minstens 10 tot 15 variabelen op soepele wijze bij de meest
uiteenlopende situaties kunnen aanpassen.
De proeven in Den Helder en in Apeldoorn zijn verricht in een kunstmatige
LV-omgeving. De wachttijden waren aanzienlijk lager dan optimistische
LV-organisatoren hadden vermoed. Op kruispunten van woonstraten (ongeveer 6 m
breed) had men gezorgd voor 'n zeer hoog verkeersaanbod, maar dit bleek aanzienlijk
te laag. Vele andere facetten werden nog niet onderzocht. Gebrek aan middelen en
vrije tijd zullen het tempo van onderzoek aanvankelijk gedrukt houden. Het
voorbereiden van een laboratorium voor verkeersstromen onder

18

-VKv I n. 11. zie ook noot 1b.
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Prognose-figuur voor het rendement van een kleine kruising bij verschillende
voorrangsregels. Het rendement is uitgedrukt in % van de feitelijke capaciteit. Het
aanbod is uitgedrukt in twee eenheden van verwerkt verkeer resp. op de verbinding
O-W en N-Z. I feitelijke RV-Belinfante (mengvorm LV-RV met accent op RV;
mengverhouding ondefinieerbaar). II Voorrangskruising (50% LV-50% RV);
gefixeerd ten gunste van O-W; b is kruispunt in RV-omgeving; a in LV-omgeving.
III Zuiver LV.
Noot van de schrijver: Bij feitelijke RV-Belinfante hangt de verhouding in de
mengvorm af van willekeurige interpretaties van de weggebruikers in totaal
verschillende omstandigheden (zie NJB). Ook de jurisprudentie en de voorrang voor
snelverkeer spelen een rol. De regel schijnt voor een computer zeer moeilijk te
programmeren en is daarvoor misschien zelfs ongeschikt. Bij een aanbod van 400
tot 600 auto's per uur zijn verkeerslichten noodzakelijk. Ook het getal 700 à 750
wordt wel eens als bovengrens genoemd (grotere kruisingen). Uit deze laatste getallen
blijkt dat de kromme globaal genomen moet worden. Voorrangskruising. Kromme
II b is ontstaan uit berekening met behulp van een eenvoudige binomiale verdeling.
Onafhankelijk daarvan bleek een, door een deskundige vervaardigde, en op
waarnemingen berustende kromme slechts verschilpunten in enkele details op te
leveren. II a is de globale bovengrens van het rendement bij deze wijze van voorrang.
Zuiver LV. Bij proeven met LV werd het in deze krommen aangegeven rendement
nog niet bereikt: het verkeersaanbod was zichtbaar te klein; ook geringe wachttijden
wijzen daarop. Verdere resultaten kunnen vooralsnog niet worden vrijgegeven, omdat
de onderzoekingen nog niet voldoende konden worden geverifieerd en afgerond. Het
onderzoek zal op een geheel nieuwe wijze worden opgezet,
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zuiver wetenschappelijke leiding - wij denken aan interacademiale instituten - is
dringend noodzakelijk. De uitgaven daarvoor behoeven nog geen fractie van een
percent te bedragen van de besparing die voor geheel Europa ontstaat uit het verkrijgen
van een vrij ademend verkeer. Wat geeft men niet uit - en terecht - voor een
waterloopkundig laboratorium? En voor veilige ruimtereizen van relatief weinige
mensen?
Keren wij na deze summiere uiteenzetting van een kwestie die uit het oogpunt van
verkeersbeleid op het hoogste niveau ligt, terug tot de wijze waarop een besluit
hierover enkele jaren geleden tenminste in de praktijk van alle dag genomen werd.
Dit besluit is, verborgen in enkele alinea's, te vinden in de Nota Verkeersveiligheid
(n. 3 onder het hoofd Regeling), die eerst eind 1967 door de Minister van Verkeer
en Waterstaat aan de volksvergadering gepresenteerd werd. De SWOV heeft hierbij
van advies gediend en dit advies is neergelegd in de Bijdragen voor deze Nota.
Ongetwijfeld moet de Stichting zich bewust geweest zijn van haar
verantwoordelijkheid om een dergelijke verstrekkende maatregel ‘niet a-priori’ als
juist aan te nemen19, maar door een alleszins verklarende en wetenschappelijk
gefundeerde argumentatie te motiveren. Het belang van deze argumentatie wordt
zeker niet afgezwakt door het feit dat de Bijdragen twee jaar onder embargo werden
gehouden vóór zij uiteindelijk ter publikatie werden vrijgegeven. Waarin bestaat
genoemde argumentatie dan, en in welke vorm werd zij verwoord?
Wij willen het de lezer niet moeilijk maken: de verwoording lijkt als twee druppels
water op een artikeltje uit een toeristenblad, getiteld: Voorrangs-‘recht’ per situatie
(Autokampioen, 10 juli 1965). Beide stukjes steunen op een beschrijvend reisverhaal
van Ir. Beukers, die zijn bevindingen omtrent voorrangskruisingen in Amerika, heel
interessant en waarheidsgetrouw, in vier alinea's beschrijft: twee alinea's over de
voorrangskruisingen zelf, en twee alinea's over de verkeerslichten, die daarna op
‘drukkere kruispunten’ moeten worden geïnstalleerd. Blijkens de Bijdragen berust
de algehele motivering van dit beleidsbesluit op het constateren van de bewuste
toepassing van voorrangskruisingen in enkele met name genoemde landen.
Hiermee zijn wij weer teruggekeerd tot empirisme zonder meer. Men legaliseert
‘de gegroeide praktijk die de weggebruiker op de plaatselijk belangrijkste weg
voorrang deed nemen op het van rechts komende verkeer’20. Terloops wordt nog
even de regel ‘verkeer van rechts gaat voor’ een ‘starre regel’ genoemd21.

19
20
21

Bijdragen III-4.1.3.
Zie noot 17; vgl. Bijdr. V-5.1.a en 5.1.b; VKv I-6.c en 9.3.
Ook de ANWB vindt ‘rechts gaat voor’ een ‘starre regel’. In haar commentaar op een ‘open
brief’ onzerzijds wordt, heel charmant, naast ‘rechts gaat voor’ óók aan ‘links gaat voor’ een
plaats op hetzelfde bankje ingeruimd. Beide zijn nu ‘starre regels’ geworden, en zo iets kan
men ‘pedagogisch’ toch niet toelaten: de weggebruikers gaan dan ‘voorrang némen’! Fixeert
men echter de voorrang ‘per situatie’, d.w.z. ten gunste van de drukste straat, dan is het euvel
- zo moeten wij denken - verholpen. Vanzelfsprekend immers ‘neemt’ niemand ‘voorrang’
wanneer hij zich op een voorrangs weg bevindt! Bij nadere beschouwing, zo meent de ANWB,
is deze oplossing (evenals ‘geen voorrang’ in Engeland) toch ‘zo gek nog niet’. Een star
mengsel van twee starre bestanddelen? - vgl.: Verkeerstechniek 8 aug. 1965, blz. 370-371;
zie ook: Autokampioen 31 juli 1965, blz. 2134-2135.
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Overigens zonder verklaring. De voorrangskruising moet dus de panacee zijn van
alles. Hiertegenover zouden wij slechts één opmerking willen stellen. De eenvoudige
regel voor elke analyse van een mengvorm is: onderzoek de aard der bestanddelen
los van elkaar, en zie wat hun invloed is in de mengvorm.
Toepassing van deze simpele regel behoeft niet eens in strijd te zijn met een
empirische aanpak. Integendeel. Zij zou de inventiviteit van de medewerkers
gestimuleerd hebben tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Talent en gezonde
eerzucht is daarvoor meer dan voldoende aanwezig, zoals bijv. blijkt uit de ingenieuze
SWOV-constructie van vangrails en ook uit andere successen op allerlei gebied, die
stuk voor stuk door een outsider niet zo maar zijn na te trekken. Ook bij vele andere
instanties blijken er ongekende mogelijkheden te liggen vooral bij de aanwending
van te hulp snellende technieken. Maar bij het beoefenen van de verkeersanalyse
zelf schijnt het algemeen verkeersbeleid een domper te zetten op elke vindingrijkheid
en persoonlijk initiatief. In de ijver om ten koste van elke prijs de reeds door
weggebruiker en wettelijke maatregelen gesaboteerde rechts-voorrang-regel te
handhaven, propageert men - onder het motto van harmonisatie - de fixering van de
voorrang door borden op het gehele internationale wegennet. Als ware het wegennet
zelf een research-laboratorium. Daarbij laat men zelfs het zo hoog geprezen empirische
beginsel vallen, dat een experiment vooraf dient te gaan aan algemene toepassing.
De gevolgen van een dergelijke fout hebben wij indertijd betreurd, toen in de
farmaceutische industrie een middel zo maar op de markt werd gegooid, nl. het
softenon, dat tevoren onvoldoende uitgeprobeerd was. De fabriek moest toen voor
de schade opkomen.
Indien wij nu eens aannemen dat het systeem van voorrangskruisingen juist is,
waarom wordt dan zonder verder experiment verondersteld dat dit systeem niet beter
in een LV-omgeving zou werken dan in een RV-omgeving? Of beveelt de SWOV
een dergelijk experiment in de werkgroep van de OECD wél aan en in Nederland
niet? Waarvandaan komt deze katastrofale kortzichtigheid? Alleen maar van de
onjuiste methodologie? Of kan het zijn dat de SWOV van bovenaf in haar vrijheid
van onderzoek gehandicapt wordt? Het onderzoekprogramma wordt jaarlijks aan de
goedkeuring van de Minister onderworpen22; bovendien hebben allerlei instanties
die met het verkeer te maken hebben zitting in het bestuur. Is het juist, dat prioriteiten
bepaald worden door de instanties die voorlichting en advies ontberen? De patiënt,
al geeft hij dan het honorarium, zal toch zijn dokter niet voorschrijven hoe hij de
diagnose verrichten moet. Hier gebeurt dit wel; maar hebben wij dan de vinger gelegd
op de eigenlijke oorzaak van de malaise in het verkeersbeleid? Deze malaise bestaat
waarachtig niet in Nederland alléén. Het kan heel goed zijn dat zich in andere landen
soortgelijke verschijnselen voordoen, temeer omdat zij zoveel bij elkaar afkijken bij
het sluiten van compromissen. Zo klaagt bijv. de ANWB23: ‘Het ontwerp-Belinfante
is het resultaat van overleg tussen een aantal landen

22

23

Nota Verkeersveiligheid 4.B.j. blz. 31-33. Het programma-punt, waarop deze hele kwestie
gebaseerd is, nl. de voorrangskruising, komt daar voor op een o.i. onverkiesbare 12e plaats.
Het is voor de Stichting te hopen dat zij met dit programma-punt wat eerder beginnen mag.
Zie noot 21.
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en is uit geven en nemen ontstaan en niet uit onafhankelijk wetenschappelijk
onderzoek.
Wij nemen aan dat in al deze vraagpunten reeds een wezenlijk deel van het
antwoord besloten ligt. Toch blijft er o.i. nog één uiterst belangrijke vraag over:
waarom herstelt zich het internationaal beleidsorganisme niet van deze malaise in
de wijze van besluitvorming? Kan de oorzaak niet liggen in een zekere verstarring
in de doctrine, een soort van ‘leertucht’, die bepaalde eigen theorieën voorschrijft
en andere ongewenste theorieën verbiedt? Dat via politieke compromissen ook die
kwesties worden ‘opgelost’ die uit hun aard op het specifieke terrein van de
wetenschap liggen, zou wellicht dezelfde oorzaak kunnen hebben. Een eerste
voorbeeld hebben wij reeds daarvan gezien in de wijze waarop de Conventie van
Genève tot stand kwam. Een tweede voorbeeld is het besluit van de CEMT, die, na
ratificatie van het verdrag, op een juridisch wel heel eigenaardige wijze Annexe 2
op eigen gezag buiten werking zette om daarvoor een verdachte oplossing in de plaats
te stellen.
Deze leertucht kan zich op bijna oncontroleerbare wijze doen gelden, beschermd
als zij is door in wet of verkeersreglement vastgelegde maatregelen. Daardoor is er
wel een zeer grote moed voor nodig wil een verkeersfunctionaris openlijk pleiten
voor andere dan officieel goedgekeurde inzichten. Vooreerst bestaat er een grote
kans dat hij zijn gezicht verliest in de organisatie waarvan hij deel uitmaakt. Zijn
plan is immers ‘politiek niet haalbaar’? Hij zou zelfs overgeplaatst kunnen worden
naar een andere dienst. Of hij haalt tijdig bakzeil. Wij hebben voorbeelden hiervan
meegemaakt. Voor een outsider zijn dergelijke moeilijkheden veel gemakkelijker te
bestrijden. Zo ontvingen wij van een invloedrijk deskundige, die het overigens zéér
goed voor heeft met de behartiging van verkeerszaken, een brief met de volgende
inhoud: ‘... U weet, dat het naar onze mening zinloos is te proberen de linksvoorrang
in te voeren en er verder over te publiceren. Mocht U hiervan niet overtuigd zijn,
dan raden wij U zich te wenden tot Prof. Mr. A.D. Belinfante die het overleg leidt
over de harmonisatie van de verkeersregels in de Europese landen onder auspiciën
van de Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT)...’. Op het
eind van datzelfde jaar 1964 liet Prof. Belinfante, naar aanleiding van de grote
belangstelling die de pers voor de voorrangskwestie aan de dag legde, na woorden
van lof ook de uitdrukking ‘politiek niet haalbaar’ vallen. Er behoeft niet de geringste
twijfel te bestaan aan de vaste overtuiging van Prof. Belinfante dat volledige vrijheid
van wetenschappelijke meningsvorming absoluut noodzakelijk is. Hij bedoelde
slechts vast te stellen dat politieke haalbaarheid een klip is die zeer moeilijk valt te
omzeilen. Een feit vast stellen is heel iets anders dan dit feit toejuichen. Ook in het
buitenland speelt politieke haalbaarheid een rol. Dat is een zaak die gemakkelijker
door buitenlanders zelf wordt nagegaan indien zij dat nuttig oordelen. Uit België
vernamen wij echter dat journalisten van regeringswege het verzoek ontvingen niet
meer over de voorrang te schrijven: de mensen zouden maar in verwarring raken. In
Duitsland schijnt men druk uit te oefenen om de voorrang voor rotonde verkeer af
te schaffen. Ook Zweden werd dringend aangeraden de voorrang mede om te
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schakelen naar rechts, aldus werd ons vanuit Brussel meegedeeld. Tenslotte kunnen
wij nog vermelden dat de ANWB er t.a.p. op wijst dat ‘aan een nieuwe
Wereld-Conventie in Genève wordt gewerkt - dit in aansluiting op de Conventie van
1949 - waarbij tientallen landen zich, naar wordt verwacht, zullen uitspreken voor
“verkeer van rechts heeft voorrang”’. Wat wilt u doen tegen een theorie die steunt
op macht?
Welnu, dat is eenvoudig genoeg: gewoon het hoofd buigen, zwijgen en de ‘grote
massa’ voor dom houden. Zo maar tussen andere berichten door verspreidt een
geweldig apparaat van publiciteitsmedia ‘argumenten’ die de voorgeschreven
theorieën toelichten en de niet voorgeschreven theorieën als onrealiseerbaar
kwalificeren. Het is welhaast onmogelijk voor niet-specialisten die jaar in jaar uit
dergelijke meningen lezen om te bemerken dat ze misschien niet steekhoudend zijn.
De internationale élite die de leertucht bewust of onbewust in stand houdt verschaft
als het ware de oogbeschermers die oudtijds aan paarden werden verstrekt om hen
te verdedigen tegen ongewenste schrikreacties, waarvan zij zelf het slachtoffer zouden
worden. Organisaties die deze politiek-getinte en compromisachtige wijze van
besluitvorming in stand helpen houden, weten zelf niet hoe zij het uitmergelen van
de economie daardoor bevorderen. Zij schrijven artikelen met jammerklachten over
de gelden die aan het verkeer onthouden worden zelfs als de regering die beloofd
had. Zij zijn als kinderen die na het speelgoed te hebben stuk gemaakt, beginnen te
huilen.
Er is echter een andere mogelijkheid: de ‘grote massa’ van weggebruikers is niet
slaafs en dom. Er zijn honderden, duizenden ‘gewone’ weggebruikers, ‘outsiders’
als men wil, die het vreemde in het verkeersbeleid reeds lang gezien hebben. Zij
hebben alleen de tijd niet om zich in een oneindig aantal kwesties te specialiseren.
Huilende artikelen zijn pijnsignalen die erop wijzen dat het de hoogste tijd is er
eindelijk een dokter bij te roepen. In deze dokter zien wij: de wetenschap, de
onafhankelijke wetenschap. Inmenging van politiek en compromis in kwesties die
op het terrein van wetenschappelijk bereikbare zekerheden liggen is onduldbaar;
vandaar de pijn.
Aan de Europese universiteiten zijn specialisten in wat wij noemden:
‘verkeers-analyse’ dun gezaaid. Wat zou er van de geneeskunde terecht komen, als
er zo hier en daar slechts een handjevol onderzoekers bestond, die zich in de
moeilijkste kwesties kunnen inwerken. En zou met name in de sfeer van
beleidsbeslissing op regeringsniveau de onafhankelijkheid van de wetenschap niet
beter veilig zijn gesteld, wanneer fundamenteel verkeersonderzoek gaat resssorteren
onder het Ministerie van Onderwijs in plaats van onder het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat? Zeker, de bewindsman van dit laatste departement moet kunnen
beschikken over een kader van verkeersdeskundigen die op de juiste wijze zijn
opgeleid. Zo staat ook de gezondheidszorg voor de bevolking niet onder het Ministerie
van Onderwijs: wel echter de medische opleiding. Het is maar een idee. Anderen
zullen zich daarover moeten beraden.
Verdere ontwikkeling moet worden afgewacht.
En dan: Terug naar Genève! Al was het maar om verouderde stukken in het archief
op te bergen. De reis is dan niet voor niets betaald.
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Brutalisme
Een term op zoek naar zijn betekenis
Geert Bekaert
Brutalisme is een term die in de recente architectuurgeschiedenis een zekere opgang
heeft gemaakt. Wat hij precies betekent of in welke context hij rechtmatig thuishoort,
blijft moeilijk uit te maken, zelfs na de door Reyner Banham, de gezagvolle Engelse
architectuurcriticus, geschreven monografie die de allures heeft van een
wetenschappelijke studie1. Banham stelt het als volgt voor. De term ‘neobrutalistisch’
moet voor het eerst gevallen zijn om op een sarcastische wijze een ontwerp van de
Zweedse architecten Bengt Edman en Lennart Holm te karakteriseren. Men sprak
van neo-brutalisme, zoals men van neo-gotisch sprak, om de spot te drijven met een
moderne architectuur die haar echt object miskende en zich alleen maar met een
uiterlijke stijlvorm bezighield. De term sloeg in bij enkele jonge Engelse architecten,
maar hij werd bijna direct in een nieuwe zin geïnterpreteerd. Men sprak niet meer
van neo-brutalisme, maar van nieuw brutalisme. In de geest van de Engelsen die het
woord naar zich hadden toegehaald, met name Peter en Alison Smithson, ging het
immers ‘niet om een esthetiek, maar om een ethiek’. De uitgesproken of verzwegen
referentie hierbij was het werk van Mies van der Rohe, in wiens geest de Smithsons
toen werkten. ‘Brutalisme was het enige woord dat tot uitdrukking kon brengen wat
de Smithsons en vele anderen van hun generatie tot uitdrukking wilden brengen, ook
al bezaten zij nog geen architectuur als uitdrukking ervan’. Deze constatering van
Banham, helemaal in het begin van zijn boek, is belangrijk. Het brutalisme is altijd
meer een wensdroom - niet alleen van de Smithsons, maar ook van Banham - dan
een realiteit geweest.
Door het brutalisme aan de Smithsons te binden, heeft Banham een uitgangspunt
gevonden voor zijn verhaal, het verhaal van de Smithsons, waarin hij zelf heel nauw
betrokken was. In een nogal scherpe reactie op het boek hebben de Smithsons er zich
van gedistantieerd: ‘Banhams betrokkenheid op de feiten die hij beschrijft, is als die
van een oorlogscorrespondent; hij was aanwezig bij sommige gebeurtenissen, maar
over veel andere vernam hij slechts verhaaltjes uit eerste of tweede hand.... Als zo'n
correspondent zich als historicus wil gedragen, is hij aangewezen op officiële nota's
en rapporten.... en deze zijn

1

Het boek werd geschreven in opdracht van de uitgever Karl Krämer te Stuttgart. Het verscheen
oorspronkelijk als nummer 5 in de serie Dokumente der Modernen Architektur onder de titel
Brutalismus in der Architektur, Ethik oder Esthetik? (200 pp., 303 pl., DM 68). De Engelse
tekst verscheen onder de titel The new Brutalism.
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bijna altijd vals’2. Banham legt verbanden die er niet zijn, geeft interpretaties die
geen enkele grond bezitten. Dat gaat zover, dat men aan zijn ernst is gaan twijfelen
en openlijk de vraag heeft gesteld of hij misschien de draak heeft willen steken met
de architectuurkritiek3. Maar dan heeft men, geloof ik, Banham niet goed begrepen.
Zeker, hij heeft dit boek in opdracht geschreven en is er niet helemaal uit geraakt.
Dat kon eigenlijk ook niet anders, omdat hij zelf zijn uitgangspunt niet duidelijk
genoeg gezien heeft en van een theoretische visie een feitelijke geschiedenis heeft
willen maken met een interne logica. De feitelijke geschiedenis is echter niets méér
dan het aaneenrijgen van een aantal anekdoten die, zoals de Smithsons al opmerkten,
niet altijd zo heel veel met elkaar te maken hebben. Al die anekdoten hebben
daarenboven betrekking op Engelse toestanden. Banham beschrijft de situatie van
de jonge Engelse architecten onmiddellijk na de tweede wereldoorlog, laat zien hoe
ze reageerden op de ontwikkeling in het buitenland (vooral Mies van der Rohe en
Le Corbusier, maar ook Van den Broek en Bakema), wijst op de relaties met de ‘art
brut’, ‘non-art’, ‘un art autre’ en annexeert tenslotte een aantal buitenlandse architecten
om de wereldwijde verspreiding van het typisch-Engelse brutalisme te kunnen
aantonen. De betrokkenheid van de auteur bij de meeste feiten waarvan hij verslag
uitbrengt, geeft het verhaal een zekere pittigheid, maar ze belet hem ook om de juiste
betekenis ervan te zien en ze in een ruimere geografische en historische samenhang
te situeren. Die samenhang ligt niet, zoals Banham wil doen geloven, in een aantal
gebouwen, maar in de motivering van de architectuur van die gebouwen; niet in een
esthetiek, maar in een ethiek.
Het brutalisme is slechts belangrijk in zoverre het wijst op een nieuwe,
non-conformistische, reële architectuurconceptie. Alles in het boek van Banham leidt
tot deze conclusie, maar nergens wordt ze expliciet geformuleerd. Tenzij op het
einde, als Banham zich zijn eigen naïveteit verwijt en bekent dat hij een ogenblik
geloofd heeft dat het mogelijk zou zijn de architecten uit het isolement van hun
discipline te bevrijden. Als het brutalisme, zoals Van Tijen het formuleerde, niets
anders is dan ‘luifels, die je vooral op de foto knockout slaan, geweldige
breuksteenwanden, extra-dikke vloeren en leuningen, extra-rauwe beton’4, dan moeten
we het maar zo vlug mogelijk vergeten. Als men, zoals Banham doet,
archaïsch-primitieve oplossingen, zoals de wasbekkens in de school die de Smithsons
bouwden te Hunstanton, als specifiek-brutalistisch gaat beschouwen en een open
goot vooruitstrevender vindt dan een gesloten, dan heeft dat niets te maken met het
echte brutalisme: het is niets anders dan een romantisch fantasietje, dat men er in
goede architectuur hoogstens bij kan nemen.

2

3

4

Hun opvattingen over ‘brutalisme’ hebben de Smithsons, behalve in de teksten door Banham
geciteerd, heel duidelijk uiteengezet in een gesprek met Jane B. Drew en E. Maxwell Fry,
Zodiac 4, pp. 73-81.
Hermann Funke in Die Zeit, 25 november 1966, schrijft onder de titel Das Weltreich eines
Brutalisten. Wie Reyner Banham ein Commonwealth eroberte: ‘Banham will etwas verkaufen,
was es nicht gibt, was es jedenfalls so nicht gibt, wie er er darstellen möchte: The New
Brutalismus. Beim Lesen verlässt mich das Gefühl nicht, dass er selbst am besten weiss, wie
windig seine Ware ist’.
Cfr. Streven, mei 1965, p. 793.
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Wil men het woord brutalisme een betekenis geven, dan moet die op andere plaatsen
in het boek gezocht worden. Enkele citaten:
‘Iedere discussie over het brutalisme gaat aan het wezenlijke voorbij, als men er
geen rekening mee houdt dat het brutalisme het erop aanlegt de “werkelijkheid”
objectief te bekijken: de culturele taak van de gemeenschap, haar impulsen, haar
methoden. Het brutalisme probeert zich in te schakelen in de samenleving van de
massaproduktie en uit de verwarde en sterke krachten die daarin aan het werk zijn,
een ruige poëzie te doen ontstaan. Totnogtoe is het brutalisme als vormprobleem
behandeld, terwijl het in feite ethisch is’.
‘Een maatstaf is te vinden in de concrete muziek, die definitief en absoluut
afgerekend heeft met de traditionele toonsystemen, zelfs met het twaalf-tonen-systeem,
en de daarmee samenhangende leer van harmonie en melodie. Men had kunnen
veronderstellen, dat “une architecture autre” de voorstellingen die gelden in de
internationale stijl van de moderne architectuur over compositie, symmetrie, orde,
module, proportie, beheersing van plattegrond, constructie en verschijning, zoals die
in de academies voor schone kunsten worden onderwezen, op zou geven. In dezelfde
zin had “une architecture autre” de gedachten van constructie en ruimte op moeten
geven, of liever de primauteit van de idee, dat het de opgave van de architect is, met
constructies ruimten te scheppen. Velen zullen daartegen opwerpen dat het opgeven
van de ruimte-constructie-synthese gelijkstaat met het volledig overboord gooien
van alle architectuur. Wat daarmee echter in feite opgegeven wordt, is de sinds de
renaissance verspreide opvatting van architectuur als kunst. De gemeenschap in haar
geheel heeft nooit grote belangstelling getoond voor deze opvatting, omdat deze niets
te maken heeft met de functie van de architect voor de gemeenschap.... Het milieu
voor de gemeenschapsactiviteiten van een nomadenstam bijvoorbeeld wordt geschapen
door het kampvuur. Afmetingen en vorm van de bruikbare wereld worden niet bepaald
door een architectonische constructie, maar alleen door de warmte van het vuur, de
sterkte en de richting van de wind, de levensgewoonten van de erbij betrokken
individuen en de activiteiten die ze uitoefenen’.
‘De jonge architecten vinden een enorm onbehagen in de gebouwen die rond hen
ontstaan. Zij vinden de woonwijken, de gemeenschapscentra en woonblokken zonder
betekenis, volkomen irrelevant. Ze zijn overtuigd dat de meeste architecten het contact
met de werkelijkheid verloren hebben en dromen van gisteren oprichten, terwijl wij
van onze kant al ontwaakt zijn’ (Smithsons).
‘Ons functionalisme betekent dat wij de realiteit van een situatie onder de ogen
zien met al haar contradicties en wanorde en het probeert daar iets van te maken. We
moeten dus architectuur en stedebouw maken die, in haar gebouwde vorm, de
veranderingen, de groei, de vloed, de vitaliteit van de gemeenschap zinvol gestalte
kan geven’ (Smithsons).
‘De geleding van elk gebouw moet aan de vernieuwing van de hele
gemeenschapsstructuur beantwoorden.... We moeten voor elk geval de structuur
vinden die zich kan uitbreiden en die toch in elk stadium van haar ontwikkeling
herkenbaar blijft’ (Smithsons).
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In deze fragmenten ligt de werkelijke inhoud van het boek van Reyner Banham en
de enige zinnige betekenis van het brutalisme samengevat. Deze betekenis heeft dan
in zoverre iets met de term te maken, dat deze zinspeelt op de radicaal-brutale
afrekening met alles wat nog altijd voor architectuur doorgaat en op de brutaal-eerlijke
wending naar de reële problematiek van de hedendaagse architectuur, d.w.z. van het
totale hedendaagse woonmilieu van de mens.
Dat het brutalisme, zo beschouwd, in de eerste plaats een ethische houding en een
ethisch programma is, wil niet zeggen dat het helemaal in de lucht hangt, dat het
helemaal geen tastbare concretisering zou gevonden hebben in bestaande gebouwen.
Het zou juist de taak van Banham geweest moeten zijn, de relaties tussen het ethisch
engagement en zijn architectonische implicaties duidelijk te maken in een kritische
analyse van de behandelde gebouwen. Want als het waar is, wat in een van de citaten
wordt gezegd, dat ‘de geleding van elk gebouw moet beantwoorden aan de
vernieuwing van de hele gemeenschapsstructuur’, dan beschikt men ook voor de
analyse van het afzonderlijke gebouw over geldige criteria, criteria die verder gaan
dan het al of niet correcte gebruik van beton of staal, al heeft dit er ergens ook wel
iets mee te maken.
De gebouwen die Banham in zijn illustraties opneemt - de illustratie is een
belangrijk en integraal deel van het boek - blijken overigens in hoofdzaak naar die
criteria uitgekozen te zijn, of tenminste voldoende authenticiteit en bewustzijn te
bezitten om aan die criteria getoetst te kunnen worden. De keuze is echter, net zoals
het hele boek, niet helemaal consequent. Ook hier blijft de dubbelzinnigheid bestaan
van ethische en esthetische categorieën die uit elkaar gelegd worden, van een
brutalisme als ethische gezindheid en als esthetische stijlvorm. Banham heeft dan
ook de meeste moeite om in zijn tekst de dubbelzinnigheid van zijn criteria te
omzeilen.
Een van de meest directe uitingen van een brutalistisch denken is de Siedlung
Halen bij Bern. Uit het feit dat hij een foto hiervan op de kaft heeft laten zetten en
er in het illustratiegedeelte het meest uitvoerig op insisteert, kunnen we afleiden dat
Banham er ook zo over denkt. In feite echter heeft de Siedlung Halen niets te maken
met het historisch brutalisme zoals Banham het omlijnt. Omdat ik dat werk hier
vroeger al besproken heb5, ga ik er nu niet verder op in, maar ik wil een mogelijke
concretisering van de brutalistische ethiek proberen te verduidelijken aan een recenter
voorbeeld.
Met dit voorbeeld te kiezen uit de post-brutalistische periode, wil ik ook even
opkomen tegen het feit dat Banham het brutalisme zozeer vernauwd heeft, dat hij
het als een afgesloten geheel kan beschouwen. Als het brutalisme geïnterpreteerd
moet worden als een ethiek en duidelijker nog als een terugkeer naar de architectuur
als levensfunctie van de menselijke gemeenschap, dan mag het natuurlijk niet beperkt
worden tot de historische periode waar Banham het over heeft. Deze is niets anders
dan een fase van een ruimere historische ontwikkeling die nu nog steeds, nu meer
dan ooit aan de gang is. De ethiek van het brutalisme is de dag van vandaag even
geldig als in de jaren vijftig. Zij is zelfs levendiger en bewuster dan in de periode
waarbij Banham persoonlijk

5

Wonen als ideaal en als levensvraag, in Streven, mei 1967, pp. 783-793.
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betrokken was, en dit moge dan het pessimisme over zijn eigen ontgoocheling een
beetje verzachten.
Een bewijs voor deze bewering ligt in het pas verschenen jaarboek World
Architecture 46. De term brutalisme komt er niet in voor, maar globaal gezien kan
het als een perfecte illustratie van Banhams thesis geïnterpreteerd worden. John
Donat heeft deze vierde uitgave van zijn internationaal jaarboek aan het thema Place
and Environment gewijd. Ook hier een scherpe reactie tegen de vormen-architectuur:
‘Imagine the consequence if the champions of good design won the day - Design
Centre Man in Universal Newtown’. En daarbij hoort de verklaring: ‘De moderne
architectuur is, hopelijk, bezig zich te bevrijden van de bekommernis om een
zwaarwichtig monumentalisme, en begint tegemoet te komen aan de meer bescheiden
eis om een milieu te maken waarin menselijke activiteit het voornaamste object van
de architectuur is’.
Een goed deel van de in World Architecture bijeengebrachte voorbeelden, afkomstig
uit zestien verschillende landen, kon zo in het boek van Banham ingeschoven worden,
maar het opmerkelijkste is toch wel het universitair college van Urbino, gebouwd
door Giancarlo De Carlo (zie illustratie). Het is verwonderlijk dat Banham De Carlo
nergens vermeldt. Deze heeft immers, minstens even scherp als de Smithsons,
gereageerd tegen de ‘academische zelfgenoegzaamheid van de moderne architectuur’
en is minstens even bewust opgekomen voor een ‘architectuur die als een progressieve
kracht in de nieuwe realiteit’ zou fungeren7. Als een verontschuldiging voor Banham
kan gelden dat De Carlo deze opvattingen nog nergens zulk een evidente gestalte
had gegeven als nu te Urbino.
Het programma was een van de meest prozaïsche: studentenhuisvesting. Het lijkt
echter in de jongste tijd wel inspirerend te werken. Het studentenhuis van H.
Herzberger aan de Weesperstraat te Amsterdam, dat onlangs de prijs voor architectuur
van de stad Amsterdam heeft gekregen, is slechts één van de vele voorbeelden van
gebouwen voor studentenhuisvesting die, zoals het college te Urbino, onder de
merkwaardigste gebouwen van de laatste jaren gerekend moeten worden. De Carlo
laat hier zien dat, in de lijn van het brutalisme, niet het programma bepalend is voor
een gebouw. Het programma-fuctionalisme is een sinds lang achterhaald Ciam-begrip.
De mens is niet iemand die woont, werkt, zich beweegt en ontspant. Hij is mens en
heeft in de eerste plaats behoefte aan een milieu waarin zijn mens-zijn een herkenbare
en dan ook beleefbare gestalte heeft gekregen. Om Banham te parafraseren, heeft
De Carlo het er niet op aangelegd ‘om met constructies ruimten te scheppen’, maar
om een landschap, een heerlijk landschap dan, voor de mens bewoonbaar te maken.
Het college te Urbino is méér dan een gebouw, méér dan een groep gebouwen, het
is architectuur of als men wil vermenselijkte natuur. Daarin ligt in de eerste plaats
zijn prachtige functionaliteit.
Wat dit betekent, kan men in Urbino heel precies nagaan als men een verge-

6
7

Studio Vista, Londen, 1967, 216 pp., rijk geïllustreerd, 5gns.
O.a. op het Ciam-congres 59 te Otterlo. Zie Oscar Newman Ciam '59 in Otterlo, Stuttgart
1961.
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lijking opstelt tussen het college, de oude stad en de nieuwe stadsuitbreiding. Deze
laatste is niet slechter dan elders, maar ze laat even duidelijk als elders de degeneratie
zien van architectuur als opbouw van een menselijk milieu. Men vindt daar een
duidelijke neerslag van twee in wezen samenhorende, maar op het ogenblik
uiteenliggende functies: architectuur en stedebouw, stedebouw beschouwd als een
plan van aanleg, architectuur als het invullen ervan met gebouwen. Wat
architectuur-stedebouw inéén betekent leert het oude Urbino. In een uitstekende
studie heeft Giancarlo De Carlo de structuur van de historische stad geanalyseerd8.
Het nieuwe college laat zien hoe men in deze tijd, als men tot een werkelijk begrip
komt van wat architectuur is, de continuïteit van dit historische milieu zonder meer
door kan trekken, zonder in archaïsmen te vervallen. In dit college voelt men helemaal
niet meer de behoefte om van moderne architectuur te spreken in zoverre het woord
een tegenstelling tot vroeger suggereert. De Carlo maakt duidelijk, dat het probleem
van de onaangepastheid van de hedendaagse architectuur aan de monumentale
historische resten voor een goed deel een vals probleem is en een sluitend argument
tegen de hedendaagse architectuur. Hij maakt eveneens duidelijk, dat de oude stad
niet veroordeeld is om binnen haar muren te verstikken, maar zich in een
goedbegrepen architectuur verder kan ontwikkelen. Wanneer het een kenmerk is van
het brutalisme dat het niet op zoek is naar een ‘architecture autre’, naar een nieuwe
architectuur, maar naar architectuur zonder meer, naar architectuur waarin de
fundamentele categorieën het halen op een oppervlakkige tijdgebondenheid, dan is
het college te Urbino een eminent-brutalistisch gebouw.
Toch zou ik een voorbehoud willen maken. Het milieu van de stad Urbino is, zoals
in alle historische steden, monumentaal, d.w.z. dat het zijn herkenbaarheid en
beleefbaarheid slechts vindt in een indrukwekkende representatieve kern, waartegen
het dagelijkse leven aanleunt, waardoor ook het dagelijkse leven zichzelf en vrij kan
zijn. Deze monumentaliteit beantwoordt aan een hiërarchische gemeenschapsstructuur,
die niet meer de onze is. Een eerste kenmerk van het brutalisme is, dat het de
gemeenschapsstructuur, de werkelijke, objectief bekijkt, dat het dus de mutatie ervan
onderkent en ermee rekening houdt, dat het van de hedendaagse
gemeenschapsstructuur uitgaat en niet van het kader waarin een achterhaalde structuur
zich heeft uitgedrukt. Dat heeft De Carlo niet voldoende herkend. In zijn college
denkt hij nog tot op zekere hoogte in de hiërarchische structuur van kern en omgeving.
Als er kritiek op dit werk geformuleerd kan worden, dan die. Het bestaat uit een
duidelijke, samengebalde, als het ware monumentale kern, waarin de gemeenschap
als zodanig (los van het individu) haar uitdrukking vindt, en uit de omgeving van
individuele wooncellen die alle op die ene kern betrokken zijn. Nu is Urbino wel een
uniek voorbeeld van vervlechting van monumentale kern en privésfeer en dat heeft
De Carlo ook in zijn college bewerkt. De kern is daar ook niet los te denken van de
omgeving, noch omgekeerd. Maar het onderscheid blijft bestaan en vervalst tenslotte,
meer dan in de stad zelf, de reële gedragingen van de gemeenschap en vooral de
verhouding van gemeenschap tot indi-

8

Urbino, la storia di una cittd e ïl piano della sua evoluzione urbanistica, Padova, 1966.
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vidu. Hier wordt architectuur weer tegenspeler in plaats van medespeler van de mens.
Dat gebeurt echter niet in die mate dat het college geen goed voorbeeld meer
genoemd zou kunnen worden van een brutalistische architectuur. Op de magnifieke
verhouding van architectuur en landschap, op het wederzijdse samenspel, heb ik al
even gewezen. Ook in zichzelf bezit het gebouw de weelde van het echte. Het zoekt
de architectuurvernieuwing niet in een nieuwe nadrukkelijke vormelijkheid, het laat
zich niet charmeren door bepaalde materialen, door bepaalde schema's. Het zoekt
het niet in zware luifels of extra-rauwe beton. De vorm wordt rechtstreeks uit het
leven geboren, uit het rijke leven moet men zeggen. Want in deze architectuur beleeft
men het uitzonderlijke, dat ze, zonder zich te imponeren, zonder de bewoner vast te
zetten, zonder expressie te willen zijn van een of ander beeld, toch stimulerend werkt,
toch het leven rijker maakt. Ze bezit verfijning en distinctie, ze bezit in haar repetitie
van gelijke elementen een grote variatie aan vormen, een verrassende fantasie.
Opgeven van de ruimte-constructie-synthese staat hier inderdaad niet gelijk met het
opgeven van architectuur. Juist in het loslaten van die synthese wordt architectuur
weer zichtbaar. Men beleeft hier het voor velen onvoorstelbare mirakel, dat
architectuur en architectonische vorm mogelijk zijn buiten de renaissancistische,
figuratieve architectuuropvatting, dat een architectonische vorm ook in het
brutalistische perspectief van architectuur voor het leven van een
massa-produktie-samenleving een belangrijke rol vervult. En dat is een reden te meer
om het college van Urbino als een illustratie bij Banhams boek te kiezen. Ik kan hier
niet in detail gaan analyseren hoe deze kwaliteiten in dit gebouw gerealiseerd zijn.
Ik kan ook niet op detailkritiek ingaan9. Ik wilde alleen maar even naar dit gebouw
verwijzen als naar een uitweg. Banhams brutalistische wensdroom behoort niet tot
het verleden. Hij vormt gelukkig geen afgesloten periode in de hedendaagse
architectuurgeschiedenis. De term is misschien voorbij, maar de betekenis is meer
dan ooit actueel.

9

Op 15 februari geeft de Vlaamse Televisie, in een serie over architectuur en stedebouw, een
uitvoerige reportage over het universitair college te Urbino en zijn relatie tot de stad.
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Over de zin van het pornografie-verbod
C.J. Boschheurne
De N.V.S.H. probeert op het ogenblik in een reeks publikaties ook in ons land de
discussie over de pornografie op gang te brengen. De meeste van deze boeken, o.a.
van Van Emde Boas, hebben betrekking op de psychologische en psychiatrische
omstandigheden waarin vraag naar dit produkt kan ontstaan. Daarnaast is voor de
eigenlijke discussie vooral van belang het werkje van Annakarin Svedberg Is
pornografie schadelijk1, dat ons laat zien wat pornografie eigenlijk is. Het doet dat
op een duidelijkere manier dan Pornography and the law2 van het echtpaar
Kronhausen. Het boek is dan ook verboden en alleen nog enkele zeldzame exemplaren
zijn te krijgen.
Men kan pornografie definiëren als: beschrijvingen of pogingen tot beschrijving
van erotische gebeurtenissen en belevenissen met geen ander doel dan die
beschrijving. Men kan zeggen dat deze vorm van literatuur over het algemeen sexueel
prikkelend werkt. Sinds ongeveer twee eeuwen heeft men het proberen te verbieden.
Dit verbod staat geheel los van de politieke kleur van de heersers. In Hitler-Duitsland
was de vervolging hevig, ondanks de wonderlijke erotiek van de schilderkunst. Maar
ook de Sovjet-Unie bestrijdt het met alle macht. Brechts ‘Drei Groschenoper’ is een
kuise bewerking van Gay's ‘Beggar's opera’ van twee en halve eeuw terug. De
heftigste vervolging woedt echter in de Verenigde Staten.
Merkwaardig is het nu dat de N.V.S.H. ook een boekje heeft doen uitgeven van
de hand van Mr. W.H. Overbeek, de officier van justitie te Utrecht, dat beoogt de in
ons land bestaande toestand onveranderd te handhaven. Juist dit werkje, Pornografie
voor het gerecht3, toont aan hoe nodig een discussie in ons land is. Een waardevolle
bijdrage tot de discussie vormt merkwaardigerwijs ook de poging van Rinus
Ferdinandusse om een detectiveroman te schrijven onder de titel Naakt over de
schutting4. Hierin zien we dat door het verbod van de pornografie de vervaardigers
terechtkomen in een hele sleep andere misdrijven zoals moord en chantage. Dit is
een aspect van de zaak dat Mr.

1
2
3
4

Uit het Zweeds. Een Alfaboek, Den Haag, 1966, 222 pp.. De verbindende teksten zijn vaak
zwak. De uitgever werd voor dit boek beboet, het werk in beslag genomen.
Ballantine books, New York, 1959. Uitvoerig historisch overzicht en Amerkaanse
jurisprudentie.
Een Alfaboek, Den Haag, 1966, 124 pp..
A.B.C. Boeken, Amsterdam, 1966. Als verhaal mislukt.
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Overbeek totaal buiten beschouwing laat. Hij waardeert trouwens alleen in zoverre
dat hij meent dat al het bestaande op dit punt goed is en er voor niemand enig gevaar
uit dit verbod voortkomt.
Toch valt er over de wetsbepaling zoals ze is nog al het een en ander te zeggen.
Artikel 240 Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar de vervaardiging, invoer, vervoer,
tentoonstelling en zo voort van ‘enig geschrift’, afbeelding of voorwerp ‘aanstotelijk
voor de eerbaarheid’5. Hier valt onmiddellijk al een groot verschil op met een normale
strafrechtelijke omschrijving als bijvoorbeeld die van diefstal: ‘Hij die enig goed,
dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort, wegneemt, met het oogmerk om
het zich wederrechtelijk toe te eigenen wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft’. In
dit geval zegt de wetgever precies wat er nu eigenlijk strafbaar is; bij de pornografie
doet hij niets anders dan de rechter machtigen om wat hij, de rechter als pornografie
beschouwt, te verbieden. Hoe de rechterlijke mening in Nederland op dit punt eigenlijk
is, is niet bekend omdat de vonnissen over dit onderwerp nooit behoorlijk worden
gepubliceerd. Feitelijk hebben we hier dus te maken met een volkomen rechterlijke
willekeur. Mr. Overbeek meent echter dat er geen reden is om ons ongerust te maken,
want het rechterlijke ingrijpen richt zich volgens hem alleen maar tegen wat
gestencilde werkjes die volgens hem slechts ‘schund’ inhouden en die alleen maar
uitgegeven worden omdat bepaalde mensen er rijk aan willen worden. Hier wordt
natuurlijk de feitelijke verhouding volkomen omgedraaid. Als er geen verbod was
en als er geen clandestiene handel nodig was, zou het onmogelijk zijn onevenredige
winsten op dit produkt te behalen.
Het verbod bewerkt immers alleen maar een kunstmatige schaarste van het produkt
met op zijn minst gelijkblijvende vraag, zo deze laatste al niet toe neemt. Dat de
kwaliteit van dit clandestiene produkt ook nog slecht is, is ook te begrijpen. David
Loth in zijn boek The Erotic in Literature6 vergelijkt dit met de slechte kwaliteit van
de whisky tijdens de prohibitie in de Verenigde Staten. Juist in de clandestiene handel
zal men proberen een zo goedkoop mogelijk produkt ana de man te brengen. De
klant kan toch niets anders krijgen. Dat werkelijke kunstprodukten door dit rechterlijke
ingrijpen zouden worden verboden, acht Mr. Overbeek uitgesloten. Wij hebben
minder vertrouwen in het inzicht van onze rechterlijke macht in kunstvragen dan hij.
Er is nooit veel gebleken van esthetisch kunnen bij onze rechters. In de zaak ‘Fanny
Hill’ verklaarde de substituut officier van justitie bij de Amsterdamse rechtbank
Baron van Renesse dat het werk geen kunst was, omdat de taal niet mooi was. Een
criterium voor literatuur-kritiek dat al minstens vijftig jaar als enige norm afgewezen
is. Men moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als zij een eersteling van een
moderne jonge schrijver in handen kregen die bij een onbekende uitgever was
verschenen. Maar zelfs zou het de moeite waard zijn Rembrandts ‘Monnikje in het
gras’ of diens ‘Franse bed’7 zonder vermelding van de kunstenaar op nieuw uit te
geven. Hetzelfde geldt voor Mark Twain's ‘1601’ of Goethe's ‘Elegien’ en diens
‘Hanswursts Hochzeit’. Men mag vrij zeker

5
6
7

Zoals vastgesteld bij de wet van 20 mei 1911.
Julian Messner Inc., New York, 1961. Ook in het Nederlands vertaald.
Behalve in volledige overzichten van zijn grafische werk ook opgenomen in het voor zijn
tijd voortreffelijk werk van Eduard Fuchs, Geschichte der Erotischen Kunst, München, 1911.
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verwachten dat zij verboden zouden worden. Goethes ‘Elegien’ werden trouwens in
1919 in München in beslag genomen.
Mr. Overbeek gaat er in het geheel niet op in waarom werken van kunst niet als
pornografie behandeld zouden worden. Men kan niet zeggen dat pornografie geen
kunst kan zijn. Het beschrijven van een landschap met geen ander doel dan het
beschrijven van een landschap kan kunst zijn, zo ook het beschrijven van een erotische
gebeurtenis of belevenis zonder enig ander doel. De Nederlandse wet geeft geen
enkele reden om deze uitzondering in te voeren. In de Nederlandse jurisprudentie is
deze exceptie ingeslopen onder buitenlandse invloed. Meestal betekent het dan ook
niet veel anders dan dat hier als kunst erkend werd wat eerder al van een buitenlandse
rechter als zodanig erkenning vond. Wij hebben hier in feite te doen met het heilige
ontzag dat de leek op kunstgebied heeft voor alles wat de expert kunst noemt. Maar
enige werkelijke reden voor deze uitzondering bestaat er niet. Zowel Loth, in zijn
juist genoemd boek, als Ludwig Marcuse in Obszön, Geschichte einer Entrüstung8
wijzen er op dat een goed geschreven boek over sexuele handelingen minstens zo
prikkelend werkt als een slecht geschreven. Dat blijkt ook duidelijk uit de verzameling
van Annakarin Svedberg waarin verschillende vertalingen uit klassieke werken zijn
opgenomen.
En toch is het juist deze sexuele prikkeling die de handhavers van deze
wetsbepaling willen voorkomen. De sexuele prikkeling bij de lezers die een gevolg
is van deze werken wordt afgekeurd. Dit is het waarschijnlijk ook waar Mr. Overbeek
op doelt als hij betoogt dat deze regeling in ons land in haar huidige vorm gehandhaafd
moet blijven omdat bepaalde normen die in de sexuele moraal bestaan, in stand
moeten worden gehouden. Nu is het natuurlijk geen juridische, maar een morele
vraag of een regel van moraal met behulp van de wet gehandhaafd moet worden,
zoals H.L.A. Hart aantoonde in zijn studie Law, Liberty and Morality9. Welke morele
regel er nu moet worden toegepast om hier een beslissing te nemen, hoeft hier niet
te worden nagegaan. In ieder geval echter zal men steeds moeten nagaan of de te
handhaven morele regel zinvol is en hoe ze is ontstaan. Een morele regel die niet
logisch uit haar uitgangspunt volgt of een regel die uitgaat van verkeerde beginselen,
zouden wij onzinvol willen noemen. Ze moet verdwijnen en zal zeker niet met
strafbedreiging in stand gehouden mogen worden.
In dit geval komt het er op neer te onderzoeken hoe het sexuele wordt gewaardeerd
niet alleen, maar ook hoe het wordt beleefd. Bij het onderzoek naar de waardering
van de sexuele ervaring stoten wij onmiddellijk al op een vreemde situatie. Hoewel
het sexuele in ons openbare leven, met name in de reclame een

8

9

Paul List Verlag, München, 1962, waarin een aantal besprekingen van procedures o.a. tegen
boeken van Flaubert, Miller, Lawrence. Naast Adorno is schrijver de meest bevoegde bestrijder
van het verbod. Als bijlage is aan het boek toegevoegd een zeer goede juridische beschouwing
van de procureur-generaal in Frankfurt, General Staatsanwalt Dr. F. Bauer.
Oxford University Press, London, 1963. Hart is de belangrijkste vertegenwoordiger van de
analytische school voor de rechtsfilosofie.
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grote rol speelt, wordt het niet als zodanig gewaardeerd, maar alleen als middel om
bepaalde andere resultaten te bereiken. Alleen de uitwerking van het sexuele, in de
breedste zin van het woord, het man of vrouw zijn, wordt gewaardeerd, of dat nu in
de vorm van kinderproduktie of van verkoopstimulans is. De beleving van het sexuele
geluk zelf speelt in de samenleving geen rol.
Dat hangt zeker samen met het feit dat ieder mens dat geluk op een of andere wijze
kan ervaren. Er doet zich in onze maatschappij de paradoxale situatie voor dat geluk
weinig waardering vindt. Men wil het menselijk geluk alleen waarderen als een vorm
van recreatie, als een methode om zich te herscheppen om weer een rol in het
produktieproces te spelen. Men wil zich niet verheugen in het geluk van de ander en
zal slechts zelden durven uitkomen voor het eigen geluk. Geluk moet, sinds het eind
van de achttiende eeuw, mede onder invloed van Kant en ondanks Luther, steeds in
verband staan met ‘verdienste’. We hebben zelfs de neiging te ontkennen dat er geluk
zonder verdienste kan bestaan. Natuurlijk geven we niet toe dat we jaloers zijn op
de man die zonder te werken gelukkig is. Maar we keuren het af zonder dat we er
de reden voor kunnen opgeven, of we omzeilen onze jaloersheid door te zeggen ‘je
kunt zonder er voor gewerkt te hebben niet gelukkig zijn’. We durven er ook zelfs
voor ons zelf niet voor uit te komen dat we het geluk zoeken. Het begrip ‘eigenliefde’,
dat de basis is voor de christelijke naastenliefde, kan dientengevolge in onze huidige
maatschappij vorm niet meer tot verwezenlijking komen. Historisch kan men
inderdaad nagaan hoe zich de stelling ‘geen geluk zonder verdienste’ heeft ontwikkeld.
Men kan daarbij terug gaan tot de Stoa. Een bewijs of een zinvolle verdediging is er
niet voor te leveren. De begrippen ‘geluk’ en ‘verdienste’ hebben in werkelijkheid
geen aantoonbaar aanrakingspunt.
Deze mentaliteit heeft een grote invloed op de waardering van de sexuele beleving.
Ieder kan haar namelijk ondervinden en men kan zich daarbij niet op enige verdienste
beroepen. Comstock, de man die in de U.S.A. de vervolgingen leidde en ze tot een
bizar hoogtepunt opvoerde, zodat alles waar maar even sprake was van sexualiteit
verboden werd, at niet maar vrat10. Hij beriep er zich daarbij op dat hij daar dan ook
hard voor gewerkt had. We hebben het eten nodig om te blijven leven en we hebben
er hard voor gewerkt om er een diner van te maken. Iets dergelijks kunnen we van
het sexuele niet zeggen, waarmee de belevenis buiten de nu geldende
waarderingsschaal komt te liggen. Daarbij komt dan nog dat het sexuele ook nog
tegemoetkomt aan de in deze maatschappij niet meer passende eigenliefde. De
eigenliefde streeft in belangrijke mate naar werkelijke zelfkennis. Sartre symboliseert
dat in ‘Huis Clos’, door in de hel geen spiegels toe te laten11. Daar is voorgoed iedere
kans op zelfkennis verkeken. De mens blijft er over met de anderen die de hel zijn,
maar zonder zich zelf ooit iets nader te komen. Vanuit het zelfde standpunt is het te
begrijpen dat men kan zeggen dat de zaligheid bestaat in het aanschou-

10
11

Marcuse, t.a.p. p. 165 s.s.
Onmiddellijk aan het begin zegt de huisknecht al tegen Garcin: ‘Ze komen binnen: “Waar
zijn de spiegels?” En ik bezweer U op dat ogenblik denken ze niet aan hun toilet.’
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wen van God, waarvan de mens het spiegelbeeld is. De zaligheid bestaat dan voor
de mens in het zien van zijn spiegelbeeld; in zelfkennis dus.
Nu is de mens totaal man of totaal vrouw. Begrip voor dit man of vrouw zijn is
dus wezenlijk voor die zelfkennis. Dit begrip is alleen, telkens, uit zijn tegendeel te
vinden. Wij kennen een kleur alleen omdat er andere kleuren zijn; een geluid horen
we alleen tegen de achtergrond van andere geluiden. We begrijpen iets alleen als we
het onderscheiden kunnen van andere dingen. Zo zullen we het ‘man zijn’ alleen
kunnen begrijpen uit een zo volledig mogelijk begrip van het ‘vrouw zijn’ wat alleen
te bereiken is in een zo volkomen mogelijke ontmoeting met dat vrouw zijn. Het
‘vrouw zijn’ zal op dezelfde wijze alleen begrepen kunnen worden uit een zo
volkomen mogelijk ontmoeting met het ‘man zijn’. Deze behoefte tot ontmoeting
vormt onder meer de basis van het sexuele gedrag. Dit wordt verder onder meer
bepaald door de vreugde die deze ontmoeting te weeg brengt. Dat deze ontmoeting
voor beide partijen de totale mens hoort te vragen, omdat het zijn diepste wezen
betreft, maakt storing bij de ontmoeting door anderen ongewenst. Dit zal mede ten
grondslag liggen aan het schaamtegevoel.
Er doet zich echter bij de beleving van deze sexuele ervaringen een moeilijkheid
voor. Misschien is het daarom dat Hegel, bij wie het bewust beleefde een vrijwel
alles beheersende rol speelt, het geslachtsverkeer alleen in de natuurfilosofie noemt,
maar niet in de rechtsfilosofie als hij het begrip van ‘Die Familie’ van uit ‘Die Ehe’
ontwikkelt. Wij kunnen ons namelijk de vreugde van de erotische belevenis niet in
woorden realiseren. Wij kunnen ons realiseren dat wij deze vreugde aan het lichaam
van een ander willen beleven. In dat geval kunnen we van verliefdheid spreken. Ook
kunnen we ons wederzijds realiseren dat de ander deze vreugde aan ons lichaam wil
realiseren. Maar daarmee houdt het min of meer op.
Men kan tegenwoordig op het gebied van het sexuele veel lezen en zien, men kan
er besmuikt om lachen, maar men kan over de belevenis zelf niet in concreto spreken.
Het valt dan ook in wat men pornografie noemt op dat er alleen beschrijvingen
worden gegeven van gebeurtenissen, maar dat men dan op een gegeven moment
terecht komt bij termen als ‘beyond words’ of ‘onze gevoelens waren met geen pen
te beschrijven’, als men de ervaring zelf beschrijven moet. Sommige schrijvers zoals
Miller in Tropic of Cancer en Curt Goetz in zijn poging om een erotische roman te
schrijven Mörder in Beverly Hills maken hier gebruik van een reeks puntjes. Er is
hier een onmacht van de taal om tot een volledige realisatie van de belevenis te
komen. Er is hier dus sprake van een onmacht om een essentieel menselijke belevenis
ten volle te realiseren. De aversie tegen pornografie heeft dan ook waarschijnlijk
mede haar grond in de afkeer die wij in deze samenleving voelen tegen eigen onmacht.
Wij willen deze onmacht niet alleen niet erkennen, maar wij gaan hem uit de weg,
doen zelfs als of hij niet bestaan kan. Een soortgelijke houding nemen wij vaak aan
tegenover de dood, waar wij ook machteloos tegenover staan. Omdat we hem niet
kunnen ontkennen, bedekken we hem met een laag eufemismen.

Streven. Jaargang 21

361
Het is echter de vraag of juist wat we pornografie noemen ons niet over deze onmacht
ten aanzien van de sexuele belevenis heen zou kunnen helpen. In veel pornografie
is daar wel een begin voor. De voor mannelijke consumptie geschreven werkjes
hebben vaak de vorm van een door een vrouw uitgebracht verslag van haar sexuele
handelingen. Hier wordt dus tegemoet gekomen aan de behoefte van de man zich
zelf te leren kennen door de ontmoeting met de vrouw. Daar waar wij nu de stippeltjes
of woorden die de onmacht uitdrukken vinden, kan eens een groot kunstenaar een
metafoor scheppen die verstaanbaar is en het sexuele daarmee brengt in de sfeer van
het begrijpelijke. Zeker mogen we deze verwachting koesteren. De meeste grote
schrijvers hebben zich diepgaand met de problemen van het sexuele beziggehouden
en slechts een enkele onder hen zoals Kafka in zijn dagboeken beschouwt het zonder
meer als ‘Schmutz’12. Wel zal echter hun houding tegenover het sexuele moeten
veranderen, als zij het juiste woord willen vinden. Onder invloed van de ontwikkeling
die de psychiatrie en de psychologie sinds Freud doormaakten, is hun benadering
van de erotiek volkomen pragmatisch. Ook de houding van Freud zelf was van die
aard! Populairdere geschriften zoals Fleming's James Bond-verhalen komen niet
verder dan de aankondiging van sexuele handelingen. Wat echter gevraagd wordt is
een reflectie op de erotiek en de erotische belevenis. Daarvan zijn op het ogenblik
weinig sporen te vinden. Waar men in de buurt komt zoals in de slotscène van
Hermans Tranen der acacia's, zijn de verwoording van dood en erotiek zo dicht met
elkaar verweven dat zij niet meer te onderscheiden zijn.
Als wij ons dus afvragen of er morele redenen zijn om de morele bezwaren tegen de
pornografie door de wet kracht bij te zetten, moet deze vraag ontkennend beantwoord
worden. De morele bezwaren tegen de pornografie komen immers voort uit verkeerde
uitgangspunten. De uitgangspunten dat er geen geluk mag zijn zonder verdienste en
de ontkenning van de menselijke onmacht zijn beide onjuist en onbewijsbaar. Dat,
zoals de pragmatische studies over de pornografie van de laatste tijd hebben
aangetoond, ook de opvoeding heeft bijgedragen tot de aversie tegen dit soort
literatuur doet daar niets aan af. De stelling ‘je moet hard werken als je gelukkig wilt
worden’ hoort evenzeer tot onze moderne opvoeding als die welke zegt dat de mens
nu al alles kan. De opvoeding berust hier dus op dezelfde foute uitgangspunten.
Morele redenen tot handhaving van deze wetsbepaling zijn er dus niet. De vraag
is dan: zijn er zuivere juridische redenen? Brengt pornografie de openbare orde of
de maatschappelijke veiligheid zoals die nu is, in gevaar? Iets van die aard is beweerd
door Edgar Hoover, de chef van de Amerikaanse F.B.I. Enige bewijzen van die
stelling heeft hij echter nooit geproduceerd13. In ons land is iets van die aard nooit
serieus verdedigd.
Er is dus geen reden om dit verbod te handhaven. Alleen daarom zouden wij

12
13

Over Kafka's houding tegenover het erotische, zie Heinz Politzer, Das Kafka Buch, Fischer
Bücherei, 1965, p. 109 s.s.
Besproken bij Marcuse t.a.p. op talrijke punten.
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het voorbeeld van Denemarken moeten volgen en het moeten intrekken. Een
overbodige wetsbepaling, dat wil zeggen een die geen enkel maatschappelijk belang
dient, is feitelijk een vorm van willekeur omdat men zich een onnoemelijk groot
aantal andere dergelijke bepalingen kan indenken. Er zijn echter nog meer redenen
tot opheffing van het verbod. Het bevordert in Nederland een geheime en
geheimzinnige rechtspraak waarvan niemand omvang en inhoud kent. Rechtspraak
is zozeer een publieke zaak dat het te verdedigen is dat geheime rechtspraak zonder
meer onrecht is. Daar komt nog bij dat bij de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak,
die bijvoorbeeld al veel minder is dan de Belgische14, een artikel als dit een reëel
gevaar is voor persvrijheid en kunst. Misdaad bevorderend werkt het verbod zeker
ongeveer op dezelfde wijze als de prohibitie de Amerikaanse criminaliteit
aanwakkerde. Dat het niet zo'n grote omvang aanneemt, komt eenvoudig doordat er
meer behoefte is aan drank dan aan dit soort letterkunde. Evenmin als bij L.S.D. of
marihuana heeft de vraag hier ooit tot volledige ontwikkeling kunnen komen. Het
verbod was er voor die tijd. Toen aan het begin van de vorige eeuw eindelijk het
gedrukte woord voor grotere groepen afnemers toegankelijk werd, kwam ook dit
verbod en werd de pornografie een voor de grote massa niet te betalen clandestien
artikel.
Bovenal echter werkt dit verbod belemmerend bij de verwoording van de erotische
beleving. Deze verwoording kan ook niet worden bereikt door de mogelijke
beschrijving van de bio-chemische en neurologische processen tijdens het orgasme.
Dit maakt alleen de oorzaak van de belevenis, niet de belevenis zelf grijpbaar. Pas
echter als wij een belevenis in woorden kunnen vatten, ze kunnen benoemen, wordt
zij geheel werkelijk voor ons. Het niet benoembare geeft steeds een zekere angst, tot
op zekere hoogte staan wij er vreemd tegenover. Als dit kan worden overwonnen,
zal de mens een nog groter geluk aan het sexuele, dat dan pas geheel in de menselijke
sfeer komt, kunnen beleven. Vooral daarom zal dit verbod, dat Mr Overbeek, met
de daaraan inherente rechtspraktijk, op onvoldoende gronden ongewijzigd wil
handhaven, moeten verdwijnen.

14

Een uitvoerige vergelijking tussen de Nederlandse en de Belgische rechtspraak in De Tijd,
1, 17, 29 juli 1967. Daar in België pornografie vaak een persdelict zal zijn en dus voor een
jury behandeld moet worden, willen vele magistraten niet aan een vervolging beginnen. Deze
juryrechtspraak beschermt België tevens tegen geheime rechtspraak op dit punt of
ondergraving van de persvrijheid.
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De eik van Dodona
Een beschouwing over de boom in de filosofie
Samuel IJsseling
voor H.v.d.S.
In de dialoog Phaidros beschrijft Plato hoe de jonge Phaidros Socrates meelokt buiten
de muren van Athene1. Het kost hem nogal wat moeite Socrates zo ver te krijgen.
Socrates is een echte man van de stad, een weetgierige, die ervan overtuigd is dat de
bomen en de landerijen hem niets te leren hebben; alleen mensen hebben voor hem
belang. En mensen verblijven in de stad. Socrates zou overigens zijn geliefde Athene
slechts heel zelden verlaten hebben. Hij hield van Athene en heel zijn bestaan was
er onlosmakelijk mee verweven. Toen er een zware aanklacht tegen hem werd
ingediend door het stadsbestuur en zijn leven, door nog langer te verblijven in zijn
geboortestad, in onmiddellijk gevaar was, wees hij het aanbod om te vluchten zonder
meer van de hand. Hij was er de man niet naar om te handelen als Anaxagoras, die
- beschuldigd van goddeloosheid omdat hij de zon een gloeiende steenklomp genoemd
had en de val van een meteoorsteen een natuurverschijnsel - meer dan vijftig jaar
vroeger ternauwernood aan de dood ontkwam door de stad in allerijl te ontvluchten.
Anaxagoras van Klazomene was dan ook geen geboren Athener, zoals Socrates; hij
was minstens reeds vijfendertig jaar oud toen hij naar Athene kwam. Zesenzeventig
jaar na de dood van Socrates zal ook Aristoteles liever in ballingschap gaan en zeggen
dat hij de Atheners niet de gelegenheid wil geven om opnieuw een heiligschennis
ten aanzien van de filosofie te bedrijven. Maar ook Aristoteles was geen geboren
Athener. Hij had bovendien een andere opvatting van de filosofie als Socrates. Voor
Socrates is de filosofie niet een soort afgod die hij bewaken moet en in veiligheid
brengen; zij bestaat in een levende betrekking tot Athene en tot wat er omgaat in die
stad, zoals Merleau-Ponty terecht opmerkt in zijn lofrede op de filosofie2.
Socrates heeft altijd geweigerd de stad te verlaten, zelfs voor een korte tijd of een
kleine afstand. Maar de schrandere Phaidros gelukte het toch om hem langs het
riviertje de Ilissos mee te lokken tot een eindje buiten de muren. Hij deed dit door
middel van een redevoering van Lysias over de liefde, die hij op schrift gesteld had
en bij zich droeg onder zijn mantel. Phaidros wist Socrates voor de tekst te
interesseren; en ‘zoals de herders hun hongerige dieren voortdrijven door hun een
groene tak of vrucht voor de neus te houden’ zo deed hij
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ten aanzien van Socrates met de redevoering. ‘Het is wel duidelijk’, zegt Socrates,
‘dat ge mij op deze wijze door heel Attica zult meekrijgen of waarheen ge ook wilt’.
Eenmaal een eindje buiten de stad gekomen, zetten beiden zich neer onder een boom,
een plataan, met aan de voet daarvan een bron. De plaats werkt duidelijk inspirerend.
Wanneer Socrates aan het vertellen geraakt is en verhaalt van een Egyptische god
die aan een koning van Thebe allerlei gaven en geschenken aanbiedt in de vorm van
menselijke vaardigheden, zoals het spel en het schrift, merkt Phaidros verrast op:
‘Gij weet de verhalen zo maar uit uw mouw te schudden, Egyptische evengoed als
uit welk land dan ook’. En dan zegt Socrates iets heel merkwaardigs: ‘De priesters
uit de tempel van Zeus te Dodona vertelden dat de eerste orakel-spreuken uit een eik
gekomen zijn. Zo namen de mensen van toen, die immers nog geen knappe koppen
waren zoals gij modernen, er in hun eenvoud vrede mee naar een eik of een rots te
luisteren, wanneer deze waarheid sprak’3.
Dodona was een plaatsje gelegen in de bergen van Epirus. Waarschijnlijk was
daar een van de oudste heiligdommen van Zeus gevestigd. Er wordt reeds over
gesproken bij Homeros. In dit heiligdom stond een eik, misschien wel meerdere. De
priesters die aan de tempel verbonden waren, luisterden naar het geruis van de
bladeren en in dit geruis vernamen zij stemmen komende uit een andere wereld. De
goden openbaarden zich en de mensen werden toegesproken. De eik had de mens
iets te zeggen. Hij liet iets zichtbaar worden en hij bracht klaarheid en licht. Sprekende
bomen zijn geen vreemd en zeldzaam verschijnsel. Altijd zijn er mensen geweest
die in het geritsel van de populieren stemmen vernamen, en zijn er dichters geweest
die hun inspiratie vonden in het eindeloos gefluister van de bomen. Ook Socrates en
Phaidros werden door de plataan op weg geholpen. Hun gesprek kwam pas werkelijk
op gang toen zij eenmaal gezeten waren onder de boom. Niet alleen in het geruis van
de bladeren spreekt de boom echter, maar allereerst door zijn aanwezigheid. De
eenvoudige presentie en het gewone daar staan van de boom kan de mens iets te
zeggen hebben, iets laten zien. Volgens Hesiodus woonde Zeus dan ook niet zozeer
in het gebladerte, maar eerder in de wortel4.
De aanwezigheid van een boom in een heiligdom is geen zeldzaamheid. De verering
van bomen is een even oud als universeel verschijnsel in de verschillende religies5.
De profeten van Israël, die zich verzetten tegen iedere vorm van heidense cultus en
die vanuit hun ethisch monotheïsme de kosmisch vitale religies probeerden te
doorbreken en te overstijgen, wisten ervan. In een boom blijkt iets verborgen te zijn
dat vol geheim is. De boom richt klaarblijkelijk iets uit in het bestaan van de mens.
Hij spreekt, en in dit spreken wordt er iets opengebroken. Er wordt iets openbaar.
Dit openbreken en openbaar worden heeft iets sacraals. Het is nauw verweven met
wat de mens oorspronkelijk en uiteindelijk is.
Op de Akropolis te Athene bloeide een cultus van de heilige Olijfboom. Deze
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boom, een geschenk van de godin Athene, werd vereerd als de drager van het
onvergankelijke leven van het volk. Toen de Akropolis door Xerxes werd verwoest
en de boom verbrand, groeide hij dezelfde dag weer op, zoals Pausanias weet te
vertellen. Het moest ook wel, want het voortbestaan van de stad was er mee gemoeid.
De boom fungeert als ‘levensboom’, en volgens de heilige boeken van de Joden was
de mens, die sinds de zondeval ten dode was opgeschreven, de toegang tot deze boom
ontzegd omdat de weg erheen werd versperd door de Kerubim met een vlammend
zwaard in de hand dat zich heen en weer bewoog om de weg te bewaken die naar de
boom van het leven leidt6. In vele oude scheppingsverhalen wordt de eerste mens
geboren uit een boom. Het splijten en omhakken ervan betekent vaak geboorte of
dood en zijn aanwezigheid verleent de mens zijn bestaan als mens.
De boom beschermt de mens op zijn weg door het leven. Bij de geboorte van een
prins is het niet ongewoon dat er een jonge boom geplant wordt. Hij begeleidt en
behoedt het leven van dit uitverkoren mensenkind. Zo zijn er nog vele ouders die bij
de geboorte van hun kind een boompje planten en vele gehuwden die een boomachtige
plant zorgvuldig koesteren als de bescherming van hun geluk. De boom biedt
beschutting en veiligheid aan het kleine en angstige kind dat elk mens in diepste
wezen is. Vaak is de boom ook een wensboom. In zijn aanwezigheid mag de mens
een wens doen, waarvan de vervulling hem rijk en gelukkig kan maken.
Men vertelt van Hegel dat hij samen met Schelling, ondanks de strenge discipline
die er heerste op het protestantse seminarie waar hij in zijn jeugd verbleef, een
vrijheidsboom is gaan planten in de omgeving van Tübingen. Het was iets dat
bijzonder in trek was in de tijd van de Verlichting en men nam daarmee een zeer oud
thema op. Ook thans bestaat nog een dergelijk gebruik. Ter herinnering aan de
bevrijding van een bezettende macht staat er in vele plaatsen een boom. Het is niet
alleen ter herinnering of om te herdenken. Natuurlijk moet de bevrijding bewaard
worden in de gedachtenis. Het mag niet vergeten worden, want wanneer men niet
langer aandacht schenkt aan deze gebeurtenis, wordt de vrijheid zelf bedreigd7. Er
is echter meer. De boom lijkt de vrijheid te behoeden en te bewaren. Hij verbergt in
zich een heilige macht die de vrijheid mogelijk maakt. Het wordt dan ook door velen
ervaren als een gevaarlijke heiligschennis wanneer vandalen de boom vernielen. Het
kwetst de mens in zijn diepste gevoelens.
De boom structureert de ruimte. Hij kan fungeren als middelpunt waarop alles
betrokken is en vanwaaruit men vertrekt en waarheen men terug kan keren. De boom
is een centrum, waardoor de ruimte geordend is, waardoor er een hier en een daar
is, verte en nabijheid, een thuis en het vreemde. Misschien moet ook de totempaal
in deze lijn begrepen worden. De boom symboliseert een wereldorde, een kosmos;
en tegelijkertijd komt deze wereldorde door deze symbolisatie tot stand. De boom
ordent en structureert, doet onderscheid en
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samenhang ontstaan. Hij maakt de wereld tot wereld. Romano Guardini ziet in een
commentaar op een gedicht van Eduard Mörike, Die schöne Buche, een tweevoudige
beweging. De ene gaat uit van de beuk en werkt door in de omgeving die hierdoor
eerst tot omgeving wordt en de andere komt vanuit de omgeving op de boom toe en
omgeeft en behoedt het geheim van de boom8. Heilige bomen brengen heil. Zij maken
mens en wereld heel. Zij verenigen een veelheid tot een zeker geheel en brengen
onderscheidingen aan in een oorspronkelijke eenheid. Er bestaat hierover een mooie
en oude christelijke legende die dit ‘heel’ maken ter sprake brengt. Toen Adam
negenhonderdtweeëndertig jaar geleefd had in de vallei van Hebron werd hij dodelijk
ziek. Hij vroeg aan zijn zoon Seth terug te gaan naar het Paradijs en daar te proberen
een tak van de levensboom te bemachtigen. Het gelukte Seth de tak bij zijn vader te
brengen en bij het zien ervan verscheen er voor het eerst sinds de ballingschap uit
de Hof van Eden weer een glimlach op het gekwelde gelaat van Adam. De vader van
alle mensen stierf daarop in vrede en toen Seth hem begroef in de aarde plaatste hij
een takje van de levensboom in de mond van de dode. Hieruit groeide een boom.
Het was de boom waaruit heel veel later het hout van het kruis van Christus gesneden
werd. Het bloed van de nieuwe mens druppelde neer langs de balk en vloeide over
de schedel van de eerste mens. De oerschuld werd daarmee schoongewassen. Het
kruis, dat in de iconografie vaak wordt voorgesteld als een boom, omvat hier heel
de heilsgeschiedenis van de mens9. Het is dan ook niet te verwonderen dat de vrome
moeder van keizer Konstantijn het kruishout ging zoeken. Zij zou het gevonden
hebben en sindsdien wordt het met grote eerbied in vele kerken tot heil en zegen van
de gelovigen bewaard. Bij de oude kerkvaders is de kruisboom, die alles verzamelt
en uiteen doet gaan en die werkelijk en eeuwig leven geeft, een geliefd thema10.
De boom komt klaarblijkelijk iets uitrichten in het bestaan van de mens. De boom
onthult en verbergt. Hij brengt leven en heil, vrede en vrijheid, structuur en ordening.
De mens ontvangt aan de boom zijn bestaan als mens. In de eenvoudige presentie
van de boom geschiedt iets dat vol geheim is, iets heiligs en sacraals. De boom is
heilig en de sacraliteit ervan kan men weerspiegeld zien in de glinsterende ogen van
een kind, dat eerbiedig en gefascineerd voor een kerstboom staat, welke door
volwassenen versierd met lichtjes op een centrale plaats in het huis is neergezet. De
boom spreekt. De religieuze en eenvoudige mens heeft dit ervaren en tot uitdrukking
gebracht in zijn mythen en symbolen. Ook Socrates en Phaidros kenden deze ervaring
en het is op grond daarvan dat Socrates Phaidros herinnert aan de eik van Dodona.
Wat geschiedt er eigenlijk in het spreken van de boom? Wat heeft de boom te
zeggen en wat doet hem in de openbaarheid treden? Volgens Hesiodus sprak de
heilige eik een orakel uit en dit orakel was het lot en de wet waaraan de mens
gebonden was. De boom spreekt van het de mens toegemeten deel, van de tijd
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van leven die de mens door het lot is toebedeeld. De olijfboom op de Akropolis werd
dan ook niet gewoon olijfboom genoemd maar Moira en dat betekent het de mens
toegemeten deel. De boom brengt de mens een boodschap van ordening en tijd, van
leven en sterven. Er wordt in het spreken van de boom openbaar wie en wat de mens
in diepste wezen is. De boom is een boom van kennis. Het gaat hier dan niet om een
theoretische of wetenschappelijke kennis. Het gaat niet om een kennen dat uiteindelijk
bijkomstig is voor de mens, maar om een echt kennen van zichzelf dat wezenlijk
deel uitmaakt van wat de mens is. De mens is immers niet zoals een steen of een
poes, die niet weten dat zij steen of poes zijn, maar de mens heeft ‘weet’ van zichzelf.
Hij weet min of meer wie en wat hij is. Dit weten of deze oorspronkelijke
tegenwoordigheid aan zichzelf is een wezenlijke voorwaarde voor de menselijke
vrijheid. Kennis van zichzelf is vrijheid en wel vrijheid van het volkomen bepaald
worden door prikkels en determinerende processen en vrijheid voor een zinvol en
eerlijk ontmoeten en aanvaarden van de ander zoals hij is en voor een verstandig
omgaan met de dingen uit zijn omgeving. De oorspronkelijke tegenwoordigheid aan
zichzelf is een noodzakelijke voorwaarde om een ik te kunnen zijn, om een echte
toekomst en een echte omgeving te hebben, om te kunnen onderscheiden tussen dit
en dat, tussen hier en daar, tussen verleden en toekomst en tussen goed en kwaad.
Leven als mens is tegenwoordig zijn aan zichzelf en deze tegenwoordigheid ontvangt
de mens door een woord dat tot hem gesproken wordt. Binnen dit woord is er ordening
en structuur, aanwezigheid en afwezigheid, goed en kwaad, onderscheid en
samenhang. Het geheim van dit woord ligt volgens de religieuze en eenvoudige mens
besloten in de aanwezigheid van de boom.
De eik van Dodona doet ongetwijfeld denken aan de eik in een klein maar tegelijk
ook zeer edel boekje van Martin Heidegger: Der Feldweg11. Heidegger is, in
tegenstelling met Socrates, geen man van de stad maar van het land. Geboren en
opgegroeid in een klein en landelijk stadje, Messkirch genaamd en gelegen ten zuiden
van Tübingen, niet ver van het meer van Konstanz, heeft de Duitse wijsgeer zich
altijd aangetrokken gevoeld tot het land. Het Zwarte Woud is hem dierbaar en speelt
een grote rol in zijn denken. In Der Feldweg gaat het om een weggetje in de omgeving
van Messkirch. Het loopt door glooiend weideland naar een bos. Aan de rand van
het bos staat een hoge eik met daaronder een ruwe houten bank. Het weggetje is rijk
aan herinneringen voor de denker. Toen hij nog een kind was, haalde zijn vader in
het bos hout voor zijn werk. De vader kwam er vaak met zijn zoon en eens maakte
hij een bootje voor de jongen om mee te varen, om op weg te gaan naar het onbekende.
Later heeft Heidegger herhaaldelijk op de houten bank onder de eik zitten lezen. Hij
heeft zich daar verdiept in de grote wijsgeren die hem de weg gewezen hebben in
het denken. Nu hij, ouder geworden en met een zeer grote belezenheid, daar
terugkeert, na eenzaam zijn eigen weg in het denken gebaand te hebben, beseft hij
dat de eik zich vroeger tot hem gericht heeft. De eik spreekt ook nu nog. Hij heeft
iets te zeggen wat geen enkel wijsgerig werk hem
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gegeven heeft of ook maar zou kunnen geven. De eik heeft Heidegger iets geleerd
dat bepalend geworden is voor zijn filosofie.
De eik spreekt. Heidegger weet natuurlijk dat de eik niet spreekt zonder het woord
van de mens. Zonder de taal - en de taal is altijd de taal van de mens - verhezen alle
dingen hun betekenis. Ze hebben de mens niets meer te zeggen. Zonder het woord
zinkt de wereld weg in een ondoordringbaar duister waarin niets meer te
onderscheiden is en waarin zich niets meer voordoet waardoor de mens aangesproken
zou kunnen worden. Maar in elk echt spreken is er altijd een moment van stilte en
van luisteren. Echt spreken is gehoor geven aan iets dat zelf nooit ter sprake gebracht
kan worden maar dat altijd meespreekt in elk gesprek. Het spreken van de eik, dat,
zoals Socrates zegt, een waarheid spreken kan zijn, d.w.z. een spreken dat iets in de
onverborgenheid kan laten aankomen en in de openbaarheid doet treden, is voor
Heidegger een beeld van datgene waaraan de mens moet be-antwoorden om werkelijk
te kunnen spreken.
Wat heeft de eik Heidegger te zeggen? Het woord van de boom openbaart dat wat
werkelijk groot en verheven, goed en degelijk is, groeit met de traagheid van de eik;
dat er slechts van echte wasdom sprake kan zijn wanneer de mens bereid is te luisteren
naar een hemel die geopend wordt door de takken die als vragende armen naar de
hemel reiken, en wanneer hij diep geworteld is in de aarde die alles draagt en waaruit
alles voortkomt en weer in terugkeert. Het openbaart wat eigenlijk wasdom en groeien
of tot stand komen is. De mens moet om tot echte resultaten te komen en om tot een
ware vol-wassen-heid te geraken gehoor geven aan een stille stem en een geheimvol
woord dat tot hem komt ‘uit een andere wereld’ en hem te denken geeft, dat hem
uitnodigt om op weg te gaan en dwingt voort te gaan. Hij moet bereid zijn de zegen
van de aarde te ontvangen en zich geborgen weten in een ge-heim dat hem behoedt
voor ontheemding of ontworteling. Het spreken van de eik openbaart de absurditeit
van het alleen maar werken om de arbeid zelf, van het eindeloze plannen en rekenen,
passen en meten, van het jachtende voortrennen zonder inkeer en stilte om bij zichzelf
te zijn en bij de dingen te verwijlen. De arbeid, uitsluitend verricht om de arbeid zelf,
neemt een hoge vlucht in onze dagen. Maar zoals Ikaros, die eigenhandig de hemel
probeerde te openen door zich vleugels aan te meten, noodlottig neerstortte, zo loopt
de hedendaagse mens, die zichzelf ontvlucht en verliest, het gevaar zich te pletter te
lopen in een wedloop die op niets uitloopt. Dergelijke arbeid ontneemt de mens zijn
vrijheid en zijn tijd. Deze vrijheid is geen luxe, maar het wezen van de mens; en de
tijd is geen geld, maar het de mens toegemeten deel, het mens-zijn zelf. Luisteren
naar het spreken van de eik brengt daarentegen vrijheid en vreugde. De eik is als het
ware de ontkenning van de zelfgenoegzame zelfzekerheid van de mens en daarmee
schept hij ruimte en orde. Het spreken van de eik geeft de mens een thuis, een plaats
waar hij kan inkeren in zichzelf en waarnaar hij kan terugkeren op de dwaalweg die
hij aflegt. De eik verleent de mens een wereld en een ruimte waarin hij kan zijn wie
hij is. Hij openbaart de mens aan zichzelf, maar dan niet in de zin als zou de mens
eerst tenvolle zichzelf zijn en vervolgens ook
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nog openbaar zijn aan zichzelf. Het openbaar worden van de mens voor zichzelf is
echter het zich voltrekken van zijn wezen. Het woord van de eik is de verklaring van
de mens; zijn wezen wordt in de aanwezigheid van de eik tot klaarheid gebracht. Dit
wezen is een gaan door de tijd die de zijne is, en een staan of standhouden in een
beweging tussen geboorte en dood. De eik die daar stil staat en toch vol leven is, die
in de herfst zijn bladeren verliest en ze weer opnieeuw ontvangt in een komende
lente, is een beeld van de zwerftocht van de mens op aarde vanaf het geboren worden
tot aan het sterven.
Er is nog meer. Waarschijnlijk hangt het Nederlandse woord ‘boom’ etymologisch
samen met het Griekse ‘phyma’ (wasdom) en ‘physis’ (natuur). Het woord ‘physis’
is een van de grondwoorden van de Westerse filosofie. De betekenis ervan valt vaak
samen met die van het woord ‘zijn’. Dit is zeker het geval in de filosofie van
Heidegger. De boom is een gewas en hij laat iets zichtbaar worden van wat eigenlijk
deze ‘physis’ is. De ‘physis’ is het groeien, maar dan niet in de zin van groter worden
of in afmetingen toenemen, maar in de zin van te voorschijn komen, uit de
verborgenheid of het duister in het licht treden, verschijnen of tot stand komen. Het
gaat hier dan over een groeien zoals een plantje uit het kleine zaad dat in de donkere
aarde verborgen is te voorschijn komt en zich ontplooit tot een reusachtige boom.
Aanvankelijk is er slechts het zaadje waarin alles besloten ligt en nog verborgen is.
Het zaad ontkiemt en een rijk geschakeerd geheel van kleuren en geledingen wordt
zichtbaar. Wat daar gebeurt noemden de Grieken ‘physis’. Dit ‘groeien’ is een
gebeuren of een gang van zaken en wel het gebeuren van het verschijnen, het zichtbaar
worden, het zich ontplooien of zich ontvouwen in allerlei geledingen en schakeringen.
Natuurlijk mag dit gebeuren niet beperkt worden tot het groeien van een plant. Ook
het opgaan van de zon en het geboren worden van een dier, de geboorte van een kind
en zijn gang naar volwassenheid, het zich structureren van het menselijke bestaan
en van de wereld is iets dergelijks. Het uitbreken van een oorlog, het optreden van
verschijnselen, het zich organiseren van een samenleving, het tot stand komen van
een geheel van betrekkingen en tegenstellingen, kortom het zich ordenen van een
chaos tot een kosmos (ordening) als gebeuren wordt met het woord ‘physis’ bedoeld.
Samenvattend zou men kunnen zeggen dat ‘physis’ is: een gebeuren krachtens hetwelk
de mensen en de dingen zijn wat zij zijn en krachtens hetwelk alles wat is een zekere
samenhang vertoont en onderling onderscheiden is en daardoor ook te onderscheiden
(dit is: waar te nemen).
De levende aanwezigheid van de boom is voor vele wijsgeren een veelzeggend
en welsprekend beeld. Een beeld in de oorspronkelijke zin van het woord, d.w.z. een
werkelijkheid waarin iets zichtbaar en inzichtelijk gemaakt wordt. Men moet dit dan
niet opvatten als zou men eerst een klaar en duidelijk inzicht hebben dat dan in een
beeld tot uitdrukking gebracht wordt, maar het duidelijke en klare inzicht komt pas
tot stand door het beeld, en hier in feite door de boom. Hegel, die probeert duidelijk
te maken hoe de geschiedenis van de geest zich voltrekt, maakt gebruik van dit beeld.
De geschiedenis van de mensheid is voor hem het te voorschijn treden en het zich
ontplooien van een
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wereld die zich steeds verder structureert en waarin steeds meer te onderscheiden is.
Hegel heeft dit inzicht mede ontleend aan de natuur. In de zogenaamde ‘boom van
Porphyrios’ probeert de neo-platoonse filosofie duidelijk te maken en tot inzicht te
komen hoe de werkelijkheid is opgebouwd. Heidegger ontdekt aan de sprekende
boom wat eigenlijk ‘zijn’ is.
De boom is de concretisatie van een oorspronkelijk gebeuren. Dit gebeuren had
voor de oude Grieken een sacraal karakter. De boom is heilig en het gebeuren dat
door zijn aanwezigheid plaats heeft, wordt zelfs ‘theos’ (god) genoemd. Het woord
‘theos’ heeft voor de Grieken een heel bijzondere betekenis. Voor de christenen is
‘God’ allereerst de naam van een gij, van iemand die men aanroept in de nood en tot
wie men zich richt in het geluk om hem dank te betuigen voor de vele goede gaven.
Voor de Grieken was dit anders. Het woord ‘theos’ wordt gezegd van een gebeurtenis
en wel van een gebeurtenis waarin werkelijk iets geschiedt12. Wanneer er een vrede
gesloten wordt waarin nieuwe verhoudingen ontstaan, wanneer een mens tot inzicht
komt omtrent zichzelf en omtrent de dingen rondom hem heen, wanneer door twee
mensen de liefde voor elkaar wordt ontdekt of wanneer er, in de meest brede zin van
het woord, licht komt in de wereld en in het hart van de mens, dan spreekt de Griek
van ‘god’. God is de naam van een gebeuren. Wanneer er werkelijk iets geschiedt,
roept de Griek iets dergelijks uit als ‘grote goden’. Nergens is dit gebeuren zo machtig
als in het ochtendgloren, de ‘Heoos’, welke door Homeros en Sappho veelvuldig
wordt bezongen. De ‘Heoos’, een van de oudste godennamen, is ‘de sterfelijken licht
brengend’, zoals een geliefd epitheton van Homeros luidt. In het ochtendgloren treedt
alles wat in de duistere nacht verborgen was weer aan het licht. Het wordt weer
zichtbaar. Bij het opkomen van de zon wordt de aarde-donkere nacht verdreven en
lichten mensen en dingen weer op. Alles krijgt zijn contouren en er is voor de mens
weer iets te onderscheiden. In plaats van de nacht, waarin niets te onderscheiden valt,
verschijnt er een wereld waarin de mens zich kan bewegen en waarin hij de weg die
hij aflegt kan voortzetten. De mens ontwaakt. Zeus, de vader van alle goden, is de
naam van een alomvattend geschieden van licht worden. Het is mogelijk dat het
Latijnse ‘deus’, het Griekse ‘Zeus’, de naam van de god der Indiërs ‘Dyaus’ en die
van de Germanen ‘Ziu’ etymologisch samenhangen. Zij hebben alle iets gemeen met
het Latijnse ‘dies’, dat daglicht betekent. In het aanbreken van een nieuwe dag
verschijnt alles opnieuw. Er komt opnieuw klaarheid en orde. Zeus is de naam van
een oorspronkelijk gebeuren van licht worden dat veel meer omvat dan alleen het
aanbreken van een nieuwe dag. Het gaat hier om een ‘ver-klaring’ of ‘ordening’
waarin een onderscheid van dag en nacht pas mogelijk wordt. Een gebeuren waarin
alles wat is, pas kan zijn wat het is. Wie geen oog heeft voor dit gebeuren, weet
volgens Herakleitos niet eens wat dag en nacht, leven en sterven, hemel en aarde,
goden en mensen eigenlijk zijn. Alleen binnen deze oorspronkelijke ‘verklaring’ en
‘ordening’ kan er sprake zijn van recht en onrecht, schuld en onschuld, heer en knecht,
man en vrouw, afstand en nabijheid, toekomst en verleden, kortom van een menselijk
bestaan en van een
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K. Kerenyi, Griechische Grundbegriffe, 1959, p. 17.
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menselijke wereld. Het is een gebeuren dat plaats heeft in en door de mens, maar de
mens heeft dit gebeuren niet in zijn macht. Hij kan er niet over beschikken. Juist
daarom spraken de Grieken van ‘god’, want het goddelijke is precies datgene waarover
de mens geen macht heeft. Het hangt nauw samen met de oorsprong van de mens en
de mens is nooit de bezitter van zijn eigen oorsprong. De mens is nooit ten volle heer
en meester van zichzelf.
Dit gebeuren, dat een ruimte doet ontstaan waarin de mens kan zijn wie hij is, is
Het grote gebeuren of Het wonder waarover Corn. Verhoeven schrijft13. De Grieken
noemde dit Zeus, en het is deze godheid die woont en spreekt in de heilige eik van
Dodona. Hier openbaart zich de vader van alle goden. Het oorspronkelijke en
wonderlijke gebeuren voltrekt zich echter zeker niet alleen daar. Voor wie ogen heeft
om te zien en oren om te horen, doet het zich voor overal rondom zich heen.
Aristoteles vertelt van Herakleitos een merkwaardig verhaal dat hiervoor verhelderend
is14. Enige vreemdelingen verlangden eens door te dringen tot de duistere denker uit
Ephese die over het algemeen moeilijk te benaderen was. Hij was wat hooghartig en
had zeker geen hoge achting voor het gewone volk dat volgens hem de ziel van een
barbaar bezat. De vreemdelingen waren er echter in geslaagd te achterhalen waar hij
zich ophield. Zij vonden hem bij een oven waar hij zich aan het vuur stond te warmen.
De nieuwsgierige bezoekers waren enigermate teleurgesteld. Zij hadden gehoopt de
denker diep in gedachten verzonken aan te treffen, maar hij was op een heel gewone
en alledaagse plaats bezig zich wat te verwarmen. De bezoekers maakten reeds
aanstalten om weer te vertrekken. Hier was voor min of meer op sensatie beluste
lieden niets te beleven. Herakleitos leest op hun gezichten de teleurgestelde
nieuwsgierigheid en dan spreekt hij hen moed in om toch maar naderbij te komen,
want, zo zegt hij, ‘ook hier zijn goden!’ Wat bedoelde Herakleitos met deze woorden?
Ongetwijfeld iets dergelijks als: ook hier geschiedt god; ook hier voltrekt zich iets
dat vol geheim is. Niet alleen in de grote en sensationele momenten van het bestaan
en niet alleen in de drukbezochte heiligdommen, maar juist in het kleine en
eenvoudige, in het nabije en schijnbaar voor de hand liggende geschiedt een wonder.
‘Alles is vol goden’ zou Thales van Milete bijna honderd jaar eerder gezegd hebben.
Alles is vol wonderen. Niet alleen in het spreken van de eik, maar ook in de
aanwezigheid van de rots of van het vuur heeft het grote gebeuren plaats. Alles wat
de mens omgeeft kan fungeren als openbaring. Misschien zou men moeten zeggen
dat dit oorspronkelijke gebeuren zich allereerst voltrekt in en door de ontmoeting
met een medemens. In het verschijnen van het naakte gelaat van de ander breekt de
wereld open en komt het concrete ik tot stand (Levinas). Dit laatste treedt echter bij
de oude Grieken noch bij Heidegger ooit op de voorgrond. De medemens speelt hier
uiteindelijk geen grote rol. Misschien wel bij Socrates. Hij was immers geen man
van het land maar van de stad. Bomen en landerijen hadden hem, volgens zijn eigen
woorden, weinig of niets te zeggen. Alleen de
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C. Verhoeven, Het grote gebeuren, en ook Inleiding tot de Verwondering, Amboboeken.
De part. Anim. A 5, 645a 17. Het verhaal wordt ook opgenomen door M. Heidegger in zijn
Brief über den Humanismus, Frankfurt a.M. 1947, pp. 39-41.
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mensen hadden voor hem belang. Toch is er precies met de boom, die zovele denkers
en dichters sterk heeft aangesproken, iets geheimzinnigs. De boom zou wel eens een
symbool kunnen zijn van een mens en wel allereerst van de belangrijkste mens in
het leven van elk mensenkind: de vader. Sigmund Freud, die in de boom een phallische
symboliek ziet en voor wie het woord, dat de vader richt tot zijn kind, een wezenlijk
moment is in de volwassenwording van dit kind, maakt ons hierop attent.
Niet iedereen neemt er vrede mee te luisteren naar het spreken van de eik, maar
alleen, volgens de woorden van Socrates, de mensen van vroeger, die nog eenvoudig
waren en nog geen geleerden of knappe koppen zoals de modernen. Er is eenvoud
voor nodig om de eik te horen spreken en de geleerdheid brengt de eik tot zwijgen.
Het is eigen aan de wetenschap, volgens een uitdrukking van Hegel, ‘den Hain als
Hölzer zu erkennen’15, om het heilige bos als gewoon hout te ontmaskeren. De
moderne en geleerde mens zal de eenvoudige beschuldigen van bijgeloof en gebrek
aan kritische zin. Misschien heeft hij gelijk. Maar blijft de geleerde niet doof voor
het woord van de eik en zou het niet voor de eenvoudigen weggelegd zijn de geheimen
van het bestaan te kennen? Het verhaal dat Socrates, gezeten onder de plataan, vertelt,
is wat dit betreft bijzonder zinvol. Een god geeft aan een koning allerlei geschenken
en gaven. Een van deze gaven is de kunst om te schrijven. De godheid zegt van dit
geschenk dat het de mensen veel verstandiger zal maken. Het geschreven woord zal
een steun zijn voor het geheugen. Het zal niet meer nodig zijn alles te onthouden,
want men kan voortaan vertrouwen op de boeken. Alle wetenschap en cultuur, alle
vooruitgang en geleerdheid is voor een groot deel gebaseerd op het schrift. Het is
waar. Maar het is ook waar dat de koning daarop antwoordt: ‘Ik vermoed dat ge in
uw vaderlijke goedheid uw zonen een kracht toeschrijft die ze in feite niet bezitten,
want het schrift zal niet hun geheugen verbeteren, maar er zal veeleer vergetelheid
ontstaan. De mensen zullen zich immers niet langer in het echte her-inneren oefenen,
want ze hebben een middel buiten zichzelf om iets te onthouden. In plaats van in
zichzelf te keren en werkelijk bij de dingen te verwijlen zullen zij zich wenden naar
vreemde en dode lettertekens. Het zal hen maken tot veel-belezenen en erudieten,
tot geleerden die in werkelijkheid ontwetenden zijn en daarbij nog lastig in de omgang
ook. In plaats van echte wijzen worden zij waanwijzen’. Alle wetenschap en
vooruitgang is een geschenk van de goden die zich tot de mens richten in het woord
van de boom en die de mens dwingend uitnodigen om zich op weg te begeven en
voort te gaan. Wetenschap is een verrijking en verdieping. Het is zelfs een
noodzakelijke voorwaarde voor een hedendaags menswaardig bestaan. Het is echter
ook een verarming en vervlakking. Het avontuur dat de mens begonnen is op
uitnodiging van een woord dat tot hem gesproken wordt, is niet zonder gevaar. De
weg die de mens genoodzaakt is af te leggen, is ook altijd een dwaal-weg.

15

Hegel, Glaube und Wissen, Felix Meiner, Hamburg, p. 3.
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Ton Lutz: onrust zaaien
Carlos Tindemans
‘Ik verkoop mij voor kunst, niet voor 400 vertoningen’. In deze grimmige slogan
resumeert Ton Lutz heel zijn houding: zowel het persoonlijke standpunt dat hij zich
in de loop van zijn toneelcarrière verworven heeft, als de manier waarop hij de nieuwe
taak die hem nu opgedragen wordt, opvat. Die taak is de directie van het Zuidelijk
Toneel, beter bekend als Ensemble: vanaf 1 september 1968 wordt Lutz directeur
van Ensemble. Dat standpunt is de autonomie van de toneelkunstenaar die niet langer
in het straffe gareel van het algemene Nederlandse theaterbestel wenst te lopen en
daarin verandering wil brengen. Beide factoren samen hebben sedert september 1967,
het ogenblik waarop de aanstelling van Ton Lutz bekend werd gemaakt, afwisselend
instemming en ontstemming, tevredenheid en onbehagen gewekt. De herrie zal nog
wel een tijdje duren. Ik wil proberen hier eerst de zaak en de mens gescheiden te
houden en pas daarna na te gaan hoe ze beide op elkaar in kunnen werken.
Antonius Cornelis Lutz, voor mij en iedereen Ton Lutz, broer van het andere duo
Luc en Pieter, werd te Delft geboren op 17 juni 1919. Zijn opleiding kreeg hij aan
de toneelschool te Amsterdam van 1942 tot 1944. Voordien debuteerde hij reeds in
1940 bij Pierre Balledux (‘Vereenigde Haagsche Spelers’). In 1945 is hij bij het
Rotterdams Toneel, in 1949 bij Comedia, in 1952 bij de Nederlandse Comedie, in
1955 directeur bij het Rotterdams Toneel, in 1962 artistiek directeur bij de
Nederlandse Comedie, in 1966 free-lance, hoofdzakelijk als regisseur. Voor E. Albee's
Kleine Alice (Nederlandse Comedie, 1965-66) ontving hij in 1966 de allereerste
August-Defresne-prijs voor de beste regie. In oktober 1967 werd hem de
Albert-van-Dalsum-prijs toegekend voor zijn vertolking van Atreus in Hugo Claus'
Thyestes (Toneel Vandaag, Hollandfestival 1967).
Als acteur wordt hij algemeen gewaardeerd. Als regisseur heeft hij in het heterogene
repertoirebeeld van het Nederlandse theater de reputatie verworven van een volstrekt
eigen stijlbesef; niet iedereen aanvaardt zijn breed-uitgestreken effecten en
beklemtoond ruimtebesef, maar persoonlijkheid zal niemand hem ontzeggen. Toen
de Rotterdamse Kunstkring hem de penning ‘Herscheppend ik’ (een programmatische
kreet) verleende voor zijn vernieuwend werk als directeur van het Rotterdams Toneel,
beaamde B. Stroman deze hulde: ‘Ton Lutz is een spiritueel kunstenaar, die begrijpt
dat toneel een kunst van de ruimte is, die beseft dat het toneelstuk-in-verzen zijn
dramatische werking pas
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werkelijk krijgt als de uiterste zorg aan het vers wordt besteed, een acteur die over
een speelse verbeeldingskracht beschikt (ook in zwaarwichtige zaken), een regisseur
die weet, dat het spel uit de situaties moet groeien, die intens aandacht besteedt aan
tekstregie’ (Het Toneel 1962, nr. 6, p. 283). K.N. Van Muyden komt tot de conclusie
dat Ton Lutz' regie telkens ‘meer dan het normale vervullen van een opdracht’ is
geweest, veeleeer ‘een poging iets waardevols bij te dragen aan onze toneelcultuur’
(Het Toneel, 1964, nr. 2, p. 88).
Lutz' aandacht gaat uit naar een regisseurstheater, maar die term kan in zijn geval
niet zo eenzijdig geïnterpreteerd worden als al te vaak gebeurt. Natuurlijk staan voor
hem de visie en de aanpak van de regisseur centraal, maar ze zijn niet autocratisch;
zijn werkdroom steunt op de individuele acteurs die hij tot een collectief ensemble
tracht te bundelen, dat hij dan als regisseur orkestreert in de vooropgestelde richting.
Beslist geen auteurstheater met een literair aureool, geen ijle, luchtledige esthetica.
‘Pre-occupatie met de toneelvorm’ noemt A. Rutten deze werkobsessie (Het Toneel,
1965, nr. 1, p. 39), maar dan geloof ik dat het uitsluitend om een methode gaat, niet
om een doctrine. Toen hem in 1964 naar zijn benadering van Shakespeare werd
gevraagd, stelde Ton Lutz trouwens boudweg: ‘Men ontkomt niet aan een
actualisering. Toneel is actie, en die actie moet vanzelfsprekend in betrekking worden
gebracht met het publiek van vandaag’ (Het Toneel, 1964, nr. 2, p. 88). Dat heeft A.
Rutten bovendien elders ook zelf opgemerkt. Over Lutz' regie van Euripides' Vrouwen
van Troja (Nederlandse Comedie, 1964-65) zegt hij nadrukkelijk dat er geen spoor
van bewuste archaïsering te bekennen was. Dat kan nog als een zijdelingse trap naar
Erik Vos worden opgevat, maar hij schrijft toch positief dat Lutz toneelfiguren bracht
‘die symboolkracht hebben, waarin een menselijke ervaringswijze tot uiterlijk,
menselijk herkenbaar teken geworden is’ (Het Toneel, 1965, nr. 1, p. 39).
Over de relatie met het publiek verklaart Ton Lutz zelf in een gesprek met Dick
Leutscher in verband met Kleine Alice: ‘Ik vind het interessant om (...) eens wat
onrust te zaaien, die nodig is om tot waarachtig besef van de dingen te komen. Niet
alleen om te ondermijnen, of rotzooi te maken. Dat acht ik mijn taak niet’ (Het Toneel,
1965, nr. 3-4, p. 160). Onrust zaaien om tot het waarachtig besef van de dingen te
komen: dat zit blijkbaar voorop. Niet zomaar aanmodderen en toneel als
consumptievoer lukraak op een rimpelloze markt te gooien. Lutz heeft t.o.v. zijn vak,
dat tevens een kunst is, een bezinning nodig; hij zit niet zomaar in een job, maar weet
dat hij voor een opdracht staat. En om die diepere kern, het intieme fundament van
het verschijnsel theater is het hem begonnen. Gevraagd naar zijn opinie omtrent de
eventuele tegenstelling Stanislawskij-Brecht, antwoordt hij: ‘Als we er van uitgaan
dat toneelspelen is: to hold up a mirror to nature, dan betekent nature bij Stanislawskij
de mens en bij Brecht de maatschappij, waarin de mens leeft. (...) Stanislawskij is
vooral gericht op de akteur, Brecht vooral op het resultaat’ (Het Toneel / teatraal,
1966, nr. 4-5, p. 126). Het egocentrisme van de rollenvertolkende acteur heeft Lutz
achter zich gelaten; zonder ook maar enigszins een theoreticus te zijn, drukt hij een
voortdurende bezinning uit over zijn kunstenaar-
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schap, dat niet vrijblijvend in de cultuurindustrie mag hangen, maar een zin moet
reflecteren die verder reikt dan het avondje-uit voor mensen met een gesteven frontje.
Als Lutz voor de KRO-televisie-documentaire over het politieke theater (21 november
1965) de Italiaanse theaterleider Giorgio Strehler interviewt, vorst hij naar diens
relatie tot de klassiekers in een onthullende vraag: ‘Moet (de regisseur) een tekst
nemen en deze plaatsen in de wereld waarin wij leven? Ik vind dit laatste
noodzakelijk’ (Het Toneel/teatraal, 1966, nr. 2-3, p. 38). Voor wie gemakkelijk bang
wordt, doet zo'n doelgerichte theater activiteit het spook opdoemen van gepassioneerde
eenzijdigheid; voor de goegemeente verkeert het toneelgenoegen in ergernis en parti
pris. Subtiel weigert A. Rutten Ton Lutz te zien als ‘een man van het geëngageerde
toneel’, maar hij is ‘wel bij het toneel betrokken’ (Het Toneel/teatraal, 1966, nr. 2-3,
p. 80). Voor Lutz kan deze dialectische splitsing slechts onwaarachtig zijn. Hij is
inderdaad geen politiek drijver en als hij beweert links te zijn omdat ‘links zijn is in
beweging zijn’ (en ‘rechts zijn is statisch zijn’), dan heeft dit met een programmatische
ideologie niets vandoen. Maar, aansluitend bij een geestelijke beweging die op het
toneel nog te gemakkelijk veronachtzaamd wordt, is hij geëngageerd in de Mens van
vandaag, met al zijn mogelijke aspecten, met zijn recht op elementair geluk en dus
met zijn aanspraak op een maatschappelijke orde van vrede en eerbied. Lutz is ethisch
geëngageerd, en zijn werk kan alleen in dat licht beoordeeld worden. Iets dichter bij
een principeverklaring komt hij, als hij stelt: ‘Wij proberen vanuit de schijnwereld
van het theater een ander mens te bereiken, hem een beeld te geven van zichzelf,
waardoor hij tot zelfkritiek komende zich zou kunnen veranderen. (....) Als je naar
de schouwburg gaat, moet je in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de mens en in
de maatschappij’. Dat heeft consequenties: ‘Volgens mij bestaat er geen toneel zonder
engagement. Zonder engagement is er geen relatie met de maatschappij, dus geen
theater, geen kunst’. In het distributiebedrijf van het Nederlandse theater (en niet
alleen in Nederland natuurlijk) zijn er niet veel die deze opinie onderschrijven en
dat maakt een groot deel van de recente gevoeligheid gemakkelijker te begrijpen.
Dat heeft tenslotte ook Lutz' wegvallen uit het strikt-georganiseerde systeem tot
gevolg gehad. Het requisitoir van Lutz is tegelijk zijn oprechte credo: ‘Er wordt ieder
jaar een repertoire samengesteld. In het algemeen onder het motto: Elk wat wils. Er
is altijd wel dat verkoopbare gemakkelijke aardige stuk bij, er is altijd wel die
zogenaamde artistieke daad die dan bedreven wordt met een grote inzet van de
betrokkenen. Akkoord. Er valt over die inzet als potentie nauwelijks iets te zeggen.
Maar die potentie leidt nergens toe, als die niet duidelijk een binding heeft met de
dingen die gebeuren. (...) De gedistantieerdheid van het theater in ons land dat volgens
mij niet voldoende wortelt in de maatschappij, maakt dat we een halve eeuw
achterlopen. Al spelen we nog zo mooi toneel!’ De opdracht die hij zichzelf nu stelt:
‘Ik wil onderzoeken in hoeverre ik in deze tijd sta, want als ik dat niet weet, kan ik
geen toneel maken!’ (Interview door Lieneke van Schaardenburg, in Vrij Nederland,
7 okt. 1967, p. 11).
Ton Lutz heeft het in zijn carrière niet bij een louter academisch ongenoegen
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gelaten en hij heeft zich ontzaglijk veel laatdunkendheid op de hals gehaald. Zijn
termijn als medeleider van het Rotterdams Toneel wordt weggeroddeld als een bewijs
van ontoereikende autoriteit en artistieke incompetentie. Zijn uitschakeling als artistiek
directeur bij de Nederlandse Comedie wordt uitgelegd als een capitulatie, een
demonstratie van zijn onmacht om zijn visie en zijn geloof door te drukken. Het feit
dat hij de Urgentieverklaring (initiatiefnemers Gerrit Altes, Wilbert Bank, Hans
Croiset) van 28 januari 1967 mede ondertekende, was andermaal een aanleiding tot
giechelend schouderophalen. Ik geloof niet dat het allemaal zo eenvoudig is; maar
een gebrek aan publicitair talent heeft zijn optreden altijd in een vals daglicht gesteld
en de jongste gebeurtenissen hebben dat zeker niet gecorrigeerd.
En toch heb ik het gevoel dat er allang voldoende gegevens zijn die een
koerswijziging en een structuurverandering in het Nederlandse theater zoniet
noodzakelijk dan toch aanvaardbaar maken. In juni 1965 reeds kwam de Nederlandse
Vereniging voor Toneelkunstenaars met voorstellen in verband met ‘de toekomst
van het toneel’ op de proppen. Alles waarin zij geïnteresseerd waren, betrof echter
nagenoeg uitsluitend sociale voorzieningen en arbeidsvoorwaarden. Met het theater
als artistieke opgave had het plan slechts zijdelings iets te maken. Van een
belangenvereniging als de NVT mag dat misschien ook niet verwacht worden, maar
ondertussen heeft dat manifest toch als resultaat gehad dat alle verdere discussies
om beroepsproblemen en dergelijke draaiden. Onbewust (of niet helemaal?) werd
de kern van het theater buiten spel geplaatst. De geruchtmakende Urgentieverklaring
van januari 1967 was alleen in schijn een iets meer agressieve emfase van het
NVT-document. Het ABC-trio gaat op dezelfde manier tekeer tegen systeem en
organisatie, maar insinueert daarbij - en niet eens vaagjes - dat de
verantwoordelijkheid voor de bestaande malaise bij de topleiders zou liggen. Vooral
deze slag is hard aangekomen en wordt te lichtzinnig afgedaan als men er alleen
maar een uitdaging in ziet van enkele ontevredenen die in hun tijdschrift teatraal al
enkele jaren van dood hout planken zaagden. De m.i. intelligentste reactie op de
ABC-provocatie kwam van toneelauteur Otto Dijk: niet de organisatie is de echte
oorzaak van de artistieke onvrede, maar ‘het gebrek aan overtuiging’. Ik ben bereid
aan te nemen dat, zoniet bij het redactiedrietal, dan beslist bij Ton Lutz juist deze
overweging aan de basis van zijn handtekening heeft gelegen. En met instemming
moet hij deze zinnen lezen: ‘Dachten ABC nu werkelijk dat zij door een
organisatorische ingreep het vaderlandse toneel konden helpen aan een artistiek
(maatschappelijk, religieus of n'importe welk) credo? Zij beogen een ingreep van
buitenaf, maar alleen wat van binnenuit gebeurt - en overtuigend gebeurt - kan het
bestel zodanig doen uitkristalliseren dat ieder op zijn plaats komt, waar hij zijn
artistiek klimaat herkent’ (O. Dijk in De Volkskrant, 4 februari 1967). De les werd
blijkbaar niet begrepen, want toen in mei 1967 een brief van de directeuren van de
Nederlandse Comedie, de Haagse Comedie en het Nieuw Rotterdams Toneel aan de
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk bekend raakte, bleken de
grieven van deze heren uitsluitend te slaan op het doubluresysteem, het exclusieve
auteursrecht en het te groot aantal reisop-
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drachten. Vanuit hun standpunt allemaal vanzelfsprekende dingen, maar niet iedereen
is daar gelukkig mee.
De spreidingsopdracht tast inderdaad de kwaliteit van de voorstellingen aan. (H.
Tobi in Elseviers Weekblad, 11 februari 1967: ‘Drie van de vier toneelvoorstellingen
zijn tegenwoordig het aanzien nauwelijks waard’). Maar dat ligt ook aan ‘een soort
geestelijke veroudering bij de leiding van de bestaande gezelschappen’: ‘de
ontwikkelingen in de wijze van spelen, de andere inzichten in “het toneel” dringen
niet altijd in voldoende mate tot hen door’ (A. Rutten in De Tijd, 30 januari 1967).
En Rutten had reeds vroeger een regelrecht vonnis over het blikvangersgezelschap
van de Nederlandse Comedie geveld: ‘In de burgerlijke samenleving, die inmiddels
aan haar eind raakt, zag men de functie van het toneel als een kunstzinnig vermaak
voor de beter gesitueerden, die zich ook als de intellectuele élite beschouwden. Op
dat standpunt staat de Haagse Comedie nog, al streeft zij naar een moderne
kunstzinnigheid. De Nederlandse Comedie gaat iets verder, zonder in wezen de oude
basis te verlaten. (...) Wat zich in het moderne denken afspeelt, dat weet de
Nederlandse Comedie ook. Zij is bijzonder gelukkig als zij daar iets van in haar
voorstellingen kan laten doorkomen. Maar daarmede ziet zij het toneel als een
gemoderniseerd massamedium, al mikt zij op een massa van betrekkelijk hoge
geestelijke standing. Zij gelooft in het toneel als een artistiek up to date bedrijf en
durft het niet te zien als een unieke uitingsvorm van menselijke ervaringen, hoe dan
ook verbeeld’ (Het Toneel / teatraal, 1966, nr. 2-3, p. 81).
Toen hij zijn aanstelling bij Ensemble eenmaal op zak had, heeft Ton Lutz in
dezelfde zin gesproken, met vriendelijke handschoentjes voor de te werven acteurs,
maar met een voor de leiders duidelijk afwijzende ondertoon, die echt niet uitgelegd
kan worden als alleen maar emotioneel: ‘Ik vind dat er een heleboel behoorlijke
voorstellingen worden gemaakt. Maar ik vind dat de bezieling, de geest van waaruit
een gedachte wordt uitgedragen, die gedistilleerd wordt uit een opvatting over een
maatschappelijk beeld, volkomen ontbreekt’ (Interview Vrij Nederland). Het valt
niet te loochenen: overal neemt de wrevel over de inspirerende top van het
Nederlandse theater toe. Met zijn fijne periscoop voor wat in de actualiteit in aantocht
is, heeft Lutz de gelegenheid meteen aangegrepen om een gooi te doen naar de post
vanwaaruit hij zijn hartsverlangen waar kan maken. En hier begint het hoofdstuk
over Ensemble.
Directeur van Ensemble was, sedert 1961, Karl Guttmann. Ongetwijfeld heeft
deze Oostenrijkse dramaturg en regisseur, met de toelating van zijn stichtingsbestuur,
getracht deze troep uit te bouwen tot een bovenregionaal gezelschap. Aanvankelijk
heeft hij een schaar belangrijke of beloftevolle acteurs aangetrokken, maar de meesten
van hen beperkten hun engagement tot één seizoen, gebruikten Ensemble als een
wipplank naar de Nederlandse Comedie. De bestemming bleek onveranderlijk
Amsterdam te zijn, en deze tendens werd door Guttmann nog aangemoedigd omdat
hij, meer dan gezond kan zijn voor een regionaal gezelschap, te Amsterdam resideerde
en optrad. Geleidelijk is de goodwill voor de troep verzwakt en bleek de eerste garde
nog moeilijk in zijn tableau op te nemen. Dat bracht de aftakeling van het artistieke
niveau met
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zich mee, hetgeen onder meer tot gevolg had dat medesubsidiërende instanties, zoals
de gemeentebesturen van Tilburg en Den Bosch, in het openbaar hun bezwaren tegen
Guttmanns beleid kenbaar maakten. In de zomer 1967 kwam het voor Guttmann
vererende aanbod om professor te worden aan de Theater-hochschule te Stuttgart.
Het stichtingsbestuur nam er vrede mee dat hij zijn artistieke leiding van Ensemble
reserveerde voor de weekends. Hiertegen kwamen de acteurs van het gezelschap in
verzet; zij wendden zich zelf tot het stichtingsbestuur en de vroede notabelen kwamen
op hun beslissing terug: Guttmann werd vanaf september 1968 ontslagen, Ton Lutz
zou hem opvolgen. De vraag of Lutz in de tussenperiode zelf gesolliciteerd heeft dan
wel nadien werd aangezocht, is momenteel nog niet of niet meer op te helderen.
Lutz' benoeming wekte overal verbazing. De rebel, die uit het systeem stapte toen
hij te Amsterdam nog co-leider was, zou nu als het ware emigreren naar het Zuiden
en de plak gaan zwaaien over wat ondertussen bijna als een tweedehandstroep wordt
beschouwd. Hij liet echter niet lang op zich wachten om enkele duidelijke zetten te
doen. Hij zocht contact met een aantal acteurs van wie hij mocht aannemen dat ze
het met hem wel wilden wagen. Zijn regiepupil Krijn ter Braak was een van de
eersten. Zijn vaste decorontwerper Nicolaas Wijnberg volgde. Hugo Claus, een
troetelkind in het oeuvre van Lutz, beloofde medewerking als dramaturg. In de
beoordeling van deze zetten is het tenslotte uitgelopen op twee tendensen die alle
twee gedeeltelijk waar en onwaar zijn: Lutz trachtte een bres te slaan in de
Nederlandse Comedie door de beste acteurs weg te schuimen en Lutz zou weigeren
het bestaande tableau van Ensemble over te nemen. Bijna onvermeld bleef het veel
drastischer voornemen om niet langer de opdracht van 400 vertoningen per seizoen
na te komen.
Lutz is er beslist niet in geslaagd de Nederlandse Comedie te kelderen, gesteld dat
dit inderdaad zijn bedoeling is geweest. Alleen Henk Rigters en Femke Boersma,
André Van den Heuvel, Jules Croiset en Petra Laseur verhuizen (althans nominaal)
mee naar Eindhoven. Van Henk Rigters mag gezegd dat hij een rat in zijn vak is,
een métierregisseur die al te vaak én kool én geit spaart, en het valt toch wel moeilijk
in hem die gelijkgeïnspireerde mentaliteit van Lutz terug te vinden. Bevreemdend
is het trouwens ook dat hij zichzelf tegenover de pers wel eens gedraagt als behoorde
Ensemble hem toe. Dat is verontrustend. En het leidt tevens tot het vermoeden, nu
reeds op luide toon verkondigd, dat Ensemble niets anders wil doen dan de
Nederlandse Comedie een hak zetten. De term ‘gangsteraffaire’ kwam mij al ter ore.
Hoe dan ook, een algemene exodus van die acteurs op wie Ton Lutz redelijkerwijze
diende te bouwen om zijn idealen gerealiseerd te zien en zodoende een greep te
kunnen doen naar de macht op het Leidseplein in 1971 (als het mandaat van Guus
Oster vervalt), is uitgebleven. Dat compromitteert zijn werkprogramma.
Bovendien is Lutz' talent voor public-relations, zoals reeds gezegd, niet sterk.
Zonder medeweten van de thans bij Ensemble gecontracteerde acteurs, werd bekend
gemaakt dat Lutz de meesten onder hen niet wil overnemen. Door de rush naar
reëngagement bij de overige troepen, uitgelokt door Lutz' plannen, kunnen zij nergens
anders meer onder dak komen. Dat zet kwaad bloed. Al
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begrijp ik best waarom Lutz een aantal onder hen gewoon niet kán overnemen. Als
je leest wat Sigrid Koetse aan Elseviers Weekblad (1 juli 1967) toevertrouwde (over
experimenten in het toneel: ‘Ik ben niet zo'n idealist. Het kan me niet zoveel schelen.
Als het interessant is, merk ik het wel’; over de maatschappelijke rol van het toneel:
‘Ik ben niet zo erg voor getuigend toneel. Een stuk moet voor zichzelf spreken’), dan
past ze gewoon niet in wat Lutz wil gaan doen. Kun je een Caro Van Eyck, een
Magda Janssens eerlijk inschakelen in een vitale troep zonder ster- of virtuoosallures?
Menselijk-collegiaal zijn het pijnlijke beslissingen beiderzijds, maar vanaf de initiale
selectie de grondslag van de onderneming in gevaar brengen is al evenmin een
overtuigende daad. Guus Oster, die op de theater-teach-in in Den Bosch (september
1967) als een der oorzaken van de malaise ‘het gebrek aan inzet en intensiteit’ noemde
(De Tijd, 4 sept. 1967), krijgt helaas (in zijn eigen voordeel) gelijk. A. Koolhaas, die
Ton Lutz ziet als ‘de knuppel in het hoenderhok’, verwacht dat ‘veel tonelisten in
hem iets van de toneelleider zien, waar zij naarmate het toneel steeds duidelijker het
karakter van een bedrijf heeft gekregen, sterker behoefte aan hebben gekregen’ (Vrij
Nederland, 4 november 1967). En ook P. Beugels tracht al dan niet laattijdig iets
van de bezieling mee te delen: ‘De aanstelling van een artistieke directeur van het
formaat Ton Lutz werkt als een magneet op acteurs die zijn credo verstaan en willen
belijden. Er kan een ideaal gezelschap groeien van toneelkunstenaars die elkaar
vinden op puur artistieke beginselen’ (De Volkskrant, 25 november 1967). Van die
artistieke eensgezindheid is, zoals ik het kan zien en horen, te weinig te merken.
Schrikt het Zuiden de acteurs af? Willen ze zich niet in de overdreven spreidingsdrang
storten? Of ontbreekt juist dat intieme credo waarop Lutz bouwt? Zijn het echt de
menselijke vergissingen en het ondiplomatieke gedrag van Ton Lutz die de overkomst
verhinderen? A. Rutten acht Lutz reeds het slachtoffer van nevenfactoren: ‘hij is
geen vechter en geen doorbijter, hij durft niet hard te zijn, oog in oog met wie hij wil
laten vallen’ (De Tijd, 23 november 1967). Daartegenover plaats ik wat Ton Lutz
zelf eens heeft gezegd: ‘Ik ga door voor een man waarmee je de kachel kunst
aanmaken, maar ik ben veel agressiever dan Hugo (Claus)’ (De Standaard, 22 april
1966).
Moreel kan ik alleen maar achter Ton Lutz gaan staan, omdat zijn fundamentele
drang met mijn eigen behoeften overeenstemt. Maar ikzelf zou me de vraag stellen
of het nog de moeite loont eraan te beginnen of door te zetten, wanneer ik niet blijk
te kunnen beschikken over die volstrekt onmisbare mensen en voorwaarden om enige
kans op welslagen te bezitten. Als die hem alsnog bezorgd kunnen worden, dan val
ik met overtuiging het perspectief bij dat door A. Koolhaas wordt voorspeld:
‘Ensemble kan nu weer een artistieke uitdaging van ons hele toneel worden, gesteund
door toneelmensen die juist het artistiek vastgelopen toneelbedrijf de rug willen
toekeren. Dat is iets waar men jaren op heeft kunnen hopen. Het verplicht Lutz en
de zijnen tot zeer veel; maar de beweging die het tot gevolg kan hebben, zal toch
hoogst waarschijnlijk voor een goed deel een geestelijke beweging zijn en dat is
bijzonder gunstig’ (Vrij Nederland, 4 november 1967).
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De kunst van de ‘stecci’
Nada Miletic
Tegen het einde van de dertiende eeuw, op een ogenblik dat er langs de Adriatische
kust al monumentale kathedralen gebouwd zijn en het naburige Servië al kloosters
met vermaarde fresco's bezit, ontstaat in het land van Bosnië en Herzegowina een
kunstvorm die door een samenloop van omstandigheden kenmerkend zou worden
voor deze Balkanstreek en uitdrukking vindt in een indrukwekkend aantal al dan niet
versierde grafstenen. Aanknopend bij oude tradities en legenden noemt de volksmond
de vindplaatsen van deze monumenten, ‘griekse begraafplaatsen’, ‘begraafplaatsen
van de bruiloftsgasten’, of ‘van de reuzen’. De archeologen daarentegen spreken
liever van de ‘stecci’, in het enkelvoud ‘stecak’, de oude benaming voor de
grafmonumenten in het middel-eeuwse Bosnië.
De oorsprong van deze grafmonumenten gaat terug tot de tweede helf van de twaalfde,
het begin van de dertiende eeuw. De oudste stecak die we bezitten, dateert echter
pas van een eeuw later. Haar hoogste bloei kent deze kunst in de tweede helft van
de veertiende eeuw. In de eerste decennia van de zestiende eeuw, onder de Turkse
overheersing, verdwijnt ze om plaats te maken voor weer andere kunstvormen. De
geografische spreiding van deze grafmonumenten volgt die van de culturele expansie
van het toenmalige Bosnië; stecci vindt men ver buiten de landsgrenzen van Bosnië,
in een gebied dat ook Herzegowina, Montenegro, Dalmatië omvat en zelfs streken
die nooit tot Bosnië behoord hebben, zoals Lika, een gedeelte van Slavonië en het
westen van Servië. Het klassieke gebied van de stecci blijft evenwel Bosnië,
Herzegowina en Imotska Krajina. Enkele tienduizenden van die stecci zijn bewaard
gebleven. Ze staan verspreid over de hele streek, in een van de mooiste landschappen
van de Balkan: boven op een berg of diep in een vallei, bij een bergmeer of een rivier,
op de canyons, of bij de kust, langs oude wegen, bij het puin van kerken of van
illyrische burchten. Aangezien ze deel uitmaakten van de gesloten stam- of
familienederzetting, komen ze bijna altijd voor in grote necropolen of in kleinere
groepen, een enkele keer slechts geïsoleerd, en geven ze een duidelijk beeld van de
sociale structuur van het feodale Bosnië. En zelfs hun situatie in de necropool, hun
vorm en versiering zijn een neerslag van de verhoudingen in deze maatschappij. De
regelmatige rijen van graven, die we in bijna alle grote begraafplaatsen
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aantreffen, gaan beslist terug op de oude traditie van de rijvormige begraafplaatsen,
die zo karakteristiek waren voor de voorgaande eeuwen.
De vele verschillende vormen van de stecci kunnen herleid worden tot enkele
typen, die daar elk een serie varianten vertonen. Van de bescheiden grafplaat of de
eenvoudige koffer tot de sacrofaag, het kruis of de obelisk, verraden al deze vormen
bovendien de vele invloeden die in de loop van eeuwen op deze streek hebben
ingewerkt. Elk van deze vormen heeft een eigen ontwikkeling gehad, bepaald door
zijn geografische, historische, sociale en culturele context. Buiten die ontwikkeling
blijft alleen een groep van grafstenen, ongehouwen stenen en zogenaamd lage
gedenkstenen, in een gedeelte van Oost-Bosnië. De in de middeleeuwen algemeen
bekende eenvoudige grafsteen is de meest voorkomende vorm van de stecak in
Herzegowina en in een gedeelte van Montenegro. In Bosnië treft men hem slechts
sporadisch aan. Meestal vertoont hij indrukwekkende afmetingen en een versiering
van bandornamenten, symbolische tekens en heraldische motieven. De meest
karakteristieke vorm van de stecak is echter de kistvorm. We treffen hem aan in alle
mogelijke variaties: met of zonder voetstuk, rijk versierd of sober, met of zonder
inscripties, van bescheiden afmetingen of van monumentale allures. Ook de
sarcofaagvorm - juister: de monoliet die uitloopt in de vorm van een zadeldak - komt
voor in het hele gebied van het oude Bosnië. Van de ene streek tot de andere laat
deze zo'n grote verscheidenheid van vormen en verhoudingen zien, dat hij op zichzelf
al voldoende gegevens verstrekt om een inzicht te krijgen in verschillende artistieke
milieus. Zware, massieve of lichte, hoog opgerichte sarcofagen aan de ene kant, aan
de andere de lage, uitgelengde uit Oost-Bosnië en West-Servië, die met hun
spiraalmotieven een afzonderlijke groep vormen. De sarcofaag was de meest markante
van de grafmonumenten en werd daarom steeds opgericht ter nagedachtenis van de
voornaamste van de groep; dit verklaart ook dat de rijkste versieringen op sarcofagen
te vinden zijn. Een merkwaardig specimen hiervan is het monument van Donja
Zgosca. Het fenomeen van de sarcofaag was in deze streek wel onvermijdelijk: de
antieke traditie van het land en de kunst van de omliggende gebieden, waardoor de
traditie nog versterkt werd, leidden ertoe, het graf op te vatten als een woning voor
de overledene.
Via een heel andere weg werd de vorm geschapen die we, bij gebrek aan een
nauwkeuriger benaming, de hoge kist zullen noemen. Hoog opgericht, elegant van
verhoudingen, steeds versierd met een bogenrij, bevat deze kist slechts één mogelijke
verwijzing: naar de kolonnades van de huizen in Herzegowina. Deze vorm komt
haast uitsluitend voor in Oost-Herzegowina, het naburige Montenegro en in een enge
strook van West-Herzegowina. In Herzegowina en in West-Bosnië treft men de
stecak in de vorm van een kruis aan. Soms werd er bij dit kruis ook een grafplaat
aangebracht. Opmerkelijk is de groep antropomorfe kruisen, rijkelijk versierd met
bogen, symbolische tekens en portretten. De obelisk en de ‘nisan’ (een lage zuil van
Turkse inspiratie), die omwille van hun ornamentiek bij de stecci mogen gerekend
worden, treft men alleen in Bosnië aan en bij grote uitzondering in West-Servië en
Sandzak. Het is de
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meest recente vorm van de stecci, waarvan de oorsprong ontegenzeggelijk in het
Oosten te zoeken is.
Zo verscheiden de vorm van deze monumenten is, zo rijk aan motieven en variaties
op die motieven is hun iconografisch repertorium. Hoewel vele motieven en details
vaak aan een classificatie ontsnappen, kunnen ze in grote lijnen toch ingedeeld worden
in geometrische versieringen, symbolische tekens, dieren plantmotieven,
architectonische motieven en allerlei figuratieve voorstellingen. Wel moet ervoor
gewaarschuwd worden dat we er nooit helemaal zeker van kunnen zijn of we een of
andere versiering wel juist lezen en bovendien treden ze op in talloze verschillende
combinaties, zodat sommige motieven telkens weer een andere betekenis krijgen.
Zelfs de meest eenvoudige versiering, de smalle, gevlochten band op de rand van de
lage bosnische sarcofagen, kan, wanneer ze diagonaal is aangebracht, een
architectonische constructie aanduiden, net zoals een fries van driehoeken op de
schuine kant van een sarcofaag een echt dak kan suggereren. De fries met klaver
bladranden op de stecci van Herzegowina, die op een grafplaat of grafkist niets anders
dan het kader voor de versiering aangeeft, krijgt op een sarcofaag de betekenis van
een dakrand. De variabiliteit van de interpretatie heeft echter vooral betrekking op
de symbolische tekens: kruis, swastika, cirkel, rozet. Hun betekenis hangt af van de
compositie waarin ze zich bevinden.
Het spiraalmotief is al even complex, des te meer omdat het in een uitgestrekt
gebied voorkomt en steeds in nieuwe en anders gestileerde vormen. In
Oost-Herzegowina wordt de spiraal gecombineerd met het kruis en de druiventros;
in Imotska Krajina komt zij steeds voor onder de vorm van twee voluten met een
gemeenschappelijke wortel; in Bosnië en in de Drinavallei neemt zij weer een heel
andere vorm aan. Nog afgezien van haar decoratieve of symbolische betekenis, kan
de groepering van de verschillende vormen waarin de spiraal voorkomt, tot
nauwkeuriger inzicht leiden in de studie van de stecci. Zwaard en schild, uiteraard
symbolen van een sociale stand, zijn de meest afgebeelde wapens, vooral in
Herzegowina en langs de kust. De vorm waarin ze afgebeeld zijn, maakt vaak een
tamelijk nauwkeurige datering mogelijk. Lans en dolk vullen deze heraldische
voorstellingen aan, evenals de hand die het zwaard vasthoudt, een motief dat voor
verschillende interpretaties vatbaar is.
De plantvormige motieven - wijnranken, loofwerk, palmetten, druiventrossen,
gestileerde bomen, alleen of in rij - vertonen dezelfde verscheidenheid. Soortgelijke
motieven werden in de kunst van die tijd algemeen gebruikt, maar op de
grafmonumenten hebben ze waarschijnlijk een bijzondere betekenis. De
bloemversieringen op de graven in de Drinavallei zijn wel heel typisch. De
diermotieven, bekend door de oude Physiologus en de middeleeuwse bestiaria, worden
voorgesteld in de meest merkwaardige thematische en stilistische combinaties, al
komen ze ook afzonderlijk voor. Het hert neemt hier de belangrijkste plaats in. Wat
tenslotte de architectonische figuren betreft, meestal worden ze gevormd door een
rij bogen, soms schematisch, soms realistisch, maar in de meeste gevallen sterk
gestileerd. In Herzegowina en Montenegro komen ze voor als zelfstandige versiering
in de vorm van romaanse rondbogen of goti-
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sche spitsbogen, een enkele keer gevuld met een decoratief motief of een tafereel.
In Bosnië en Imotska Krajina dienen deze bogen steeds als omlijsting van een of
ander figuratief tafereel. Het zou ons te ver leiden als we deze vormanalyse door
wilden voeren, maar in vele gevallen is het beslist mogelijk de oorsprong van bepaalde
varianten, een bepaalde sfeer te achterhalen, soms zelfs de hand van de kunstenaar.
Buiten de bogen komen ook soms schematisch voorgestelde vestigingen voor. Een
prachtig gedetailleerd voorbeeld hiervan is het reeds vermelde monument van Donja
Zgosca.
Enkele menselijke figuren zijn ongetwijfeld als portretten te beschouwen: ridders,
echtparen of zelfs hele families. Hetzelfde kan echter niet beweerd worden van de
vele ridders in gevecht, op jacht of in een andere scène. Naast de portretten met de
opgeheven hand zijn vooral de portretten van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders,
oranten, de heilige maagd en een heilige krijger van belang. Voorstellingen van
ridders in een tournooi komen veel voor in het gebied van Montenegro tot Kupreska
Polje. Zowel wat de iconografische als wat de plastische behandeling betreft, zijn
hierin vele variaties te onderscheiden. De aanwezigheid van een vrouwefiguur of het
beeld van een burcht bijvoorbeeld verlenen dit motief een eigen betekenis.
Jacht- en danstaferelen, de meest karakteristieke figuratieve thema's van de stecci,
laten eveneens een rijk interpretatiegamma zien. De jacht op herten, beren,
everzwijnen, de jacht te paard met lans of boog, de valkenjacht of de jacht met honden,
zijn slechts heel algemene groepen in dit zo verspreide en zo verschillend
geïnterpreteerde thema. Elke nieuwe voorstelling is een nieuwe schepping, een ware
verrassing. Zoals in de dans overigens. De dans van vrouwen, de dans van mannen,
rijen van dansers en danseressen, twee dansende personen, de dans met de aanvoerder
op een hert, zijn de meest summiere schema's waarin deze rijke en moeilijk te vatten
stof enigszins geordend kan worden.
De zeldzame opschriften die bewaard zijn gebleven, stellen ons in staat slechts
een heel beperkt aantal monumenten nauwkeuriger te dateren. In het algemeen
eenvoudig en uitermate sober, vermelden deze teksten slechts de naam van de
overledenen, van wie de meesten dan nog moeilijk te identificeren zijn. Bij
uitzondering is de tekst meer gestoffeerd en biedt hij de mogelijkheid tot een
preciezere historische of chronologische conclusie. Dank zij die summiere gegevens
weten we dat de oudste versierde monumenten toebehoorden aan de edelen uit Bosnië
en hun verwanten en dat deze traditie werd overgenomen door latere graven en
hertogen van Walachije. De directe stijl van de inscripties en de vele namen van
steenhouwers en opstellers die ze bevatten, geven ons uitermate belangrijk
cultuurhistorisch materiaal in handen. Met hun gebalde zegging, zonder enige
pathetiek, hun soms onhandige graveerwijze, integreren deze teksten zich ook plastisch
perfect in het decoratieve patroon van de monumenten.
In deze rijke versiering van de stecci spelen een aantal factoren een belangrijke rol.
In de eerste plaats is hier een uitgesproken binding met de oude tradities
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uit de streek werkzaam, maar van de andere kant gaat er ook een sterke
aantrekkingskracht uit van de levende stromingen van die periode. De periferische
positie van deze kunst ten opzichte van de grote cultuursferen van Oost en West heeft
zowel de ene als de andere richting in de hand gewerkt. Wanneer we daarbij nog
denken aan de uitgestrektheid van het gebied waarin deze grafmonumenten voorkomen
en de culturele verscheidenheid van de verschillende streken van dit gebied en
beseffen hoe sterk de volksgeest zijn stempel op deze grafkunst heeft gedrukt, dan
hebben we ongeveer een volledig beeld van de voornaamste componenten die aan
de oorsprong van de stecci lagen. De gewoonte om deze monumenten op te richten
op de illyrische tumuli of in de nabijheid van oude cultusplaatsen wijst op de grote
eerbied voor de traditie, eenzelfde eerbied die ook de huidige kerkhoven nog een
plaats geeft bij de stecci. De geest van het vroege christendom en die van de vele
geheime sekten bleef doorwerken op deze woeste bodem, die ongenaakbaar was
voor de nieuwe kerstening. Ook al kenden de makers van de stecci de juiste betekenis
niet van de oude monumenten die ze kopieerden, toch ontleenden ze er hun vorm,
versiering en tekens aan. Ze verwerkten deze met elementen van hun eigen tijd,
romaans of gotisch, tot een nieuw geheel. Deze wisselwerking tussen oud en nieuw
werd overigens door drukke politieke en culturele betrekkingen bevorderd. Portalen,
kloostergangen, doopkapellen en gestoelten van de kuststreek werden door de
dorpskunstenaar in het binnenland omgezet in zijn vlakke reliëfkunst. Verder werd
ook geput uit reliëfs, manuscripten, weefsels, ivoren, edelsmeedwerk, houtsneden.
De rijke plantmotieven, de fantastische dierenwereld, de ridderwereld van de westerse
kunst drongen tot in Bosnië door. Met zijn geometrische en florale motieven in hout
en textiel heeft ook de inheemse volkskunst bijgedragen tot de uitbouw van het zo
verscheiden en toch harmonische versieringspatroon.
Ondanks vele studies en steeds nieuwe ontdekkingen in verband met de stecci blijven
we nog altijd het antwoord schuldig op heel veel vragen. We kunnen bijvoorbeeld
constateren dat de bogenrijen en sommige figuratieve en heraldische voorstellingen
uitsluitend in het zuidelijke Karstgebied en in het westelijke gedeelte van Bosnië
voorkomen, maar waarom zijn ze niet te vinden in het oostelijke gedeelte van Bosnië?
Waarom hier alleen een oneindige serie van spiraalmotieven, geheel verschillend
van diezelfde motieven in een andere streek? Waarom verschijnen bloem- en
wijnranken slechts langs de Driaa? Waarom treft men de dode met gekruiste armen
enkel hier aan? Waarom verschijnt de lelie, tot een menselijke figuur ontwikkeld,
alleen maar in een westelijke oase? En waar komt de vreemde versiering te Donja
Zgosca vandaan? Deze landelijke monumenten, die men totnogtoe al te dogmatisch
heeft benaderd, stellen nog tal van dergelijke vragen. Zonder voldoende onderzoek
en zonder ze te situeren in een totale samenhang, heeft men ze te lang beschouwd
als een direct resultaat van het Bosnische ‘bogomilisme’, als een expressief voorbeeld
van de kunst van de Bogomilen uit Bosnië. Deze conclusie werd nooit getoetst aan
de feitelijke gegevens en slechts die argumenten werden
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weerhouden die de thesis ondersteunden. Zo kwam men ook tot een verkeerde
interpretatie van de archaïsche stijl van deze monumenten en kon men geen inzicht
verkrijgen in het geheel van deze kunst. De ware doctrine van de Bosnische kerk
buiten beschouwing gelaten, illustreren deze stecci noch door hun vorm, noch door
hun versiering enig dogma, nog minder een ketterij. De stecci zijn niets anders dan
een bijzondere vorm van grafkunst en in dit geval halen de oeroude tradities, en hun
symbolen het bijgeloof en de angst het op elk dogma.
Ondanks vele beïnvloedingen en ontleningen blijft er in deze kunst iets wat nergens
te ontlenen is: het creatieve genie van deze kunstenaars die zichzelf ‘smeden’
noemden. Zij legden in deze stenen een oorspronkelijke visie, en die is het die ons
aanspreekt en tot contemplatie voert. Aan vormen en motieven die zij elders vonden,
gaven zij een nieuwe samenhang en bestemming. Zij voerden ze op tot nieuwe
symbolen, die voor hen volkomen duidelijk waren. Zij deden dat echter met zoveel
beheersing en in zo'n vreemde stilering, dat wij nooit helemaal zeker zijn of een
bepaalde versiering slechts een rustieke transpositie is, of een nieuw symbool en een
nieuwe boodschap bevat. Alles is verfijnd, tot het wezenlijke herleid, vol poëzie,
maar het blijft ontoegankelijk en raadselachtig. Met hun onhandige techniek, hun
gevoelige tekening, hun archaisme zetten deze duizenden grafstenen ons voor een
onoplosbaar raadsel, maar ze geven ons ook een onvergankelijke waarde mee.
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Twee boekjes over Vietnam1
- door een nijdig recensent voor arbeiders verklaard -2
H.W. Tromp
‘Without passion in clear reason, no human truth is possible’.
(Karl Jaspers)2
‘As a result of his background and experience, Dr. Broekmeijer is qualified to offer
an objective study of the myriad aspects of the Vietnam conflict’ deelt de firma
Nelissen op de flap mee. Het werd tijd dat we zo'n studie eens voor ogen kregen; de
markt wordt toch al overstroomd met eenzijdige informatie verschaft door boeken
als De kwestie Vietnam en door gestencilde periodiekjes als het Vietnam Bulletin.
Hier spreekt dan eindelijk een gekwalificeerd auteur; niet alleen is de heer Broekmeijer
gepromoveerd in de wetenschap der economie (te Rotterdam, proefschrift
‘Strategische Economie’), bovendien is hij duchtig geverseerd in de militaire en
politieke kanten van de zaak gezien zijn rang (generaal-majoor der Koninklijke
Luchtmacht) en zijn functie (directeur van het Defensie Studie Centrum). En, wat
nog meer telt, hij is er gewéést. In Zuid-Vietnam, in Cambodja, in Thailand, in geheel
Zuid-Oost-Azië (zes weken lang, achter elkaar. Heel wat langer dan Romney die in
drie dagen al ‘gebrainwashed’ was).
Het wekt enige bevreemding, dat het boek in het Engels is geschreven. Wil de
heer Broekmeijer het Nederlandse publiek de toegang tot zijn objectieve
beschouwingen soms bemoeilijken? Of is de behoefte aan zijn visie in het Engelse
taalgebied - waar bv. een land als de Verenigde Staten toe behoort - soms groter?
Het boekje is verlucht met een aantal ter plaatse opgenomen foto's: onder andere
van een ondervoede figuur die juist bevrijd is uit een Vietcong-gevangenkamp en
van een enigszins overvoede figuur waarin wij de auteur zelf herkennen, terwijl hij
bezig is een groep Vietnamezen toe te spreken.
Het valt mij moeilijk ‘sine ira et studio’ dit boekje te bespreken. Voor mij is nu de
maat vol. Er zijn bepaalde regels waaraan men zich dient te houden, als men aanspraak
maakt op de titel ‘wetenschapsbeoefenaar’ en wanneer men zijn pro-

1

2
2

Dr. M.W.J.M. Broekmeijer, South Vietnam - victim of misunderstanding, Nelissen, Bilthoven,
116 pp., 1967;
G. van Benthem van den Bergh, Vietnam en de ideologie van het Westen. Vlugschrift van
‘De Gids’, no. 6, Amsterdam, 1967, Bezige Bij-Meulenhoff.
Plagiaat van G.K. van het Reve, die het weer van Gorter heeft. Het citaat van Jaspers wordt
door Van Benthem van den Berg aangevoerd.
Plagiaat van G.K. van het Reve, die het weer van Gorter heeft. Het citaat van Jaspers
wordt door Van Benthem van den Berg aangevoerd.
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dukten ‘objectief’ wil laten noemen3. De eerste regel is wel, dat je je niet beroept op
een of andere wetenschappelijke graad, wanneer je mening of je werk daar niets mee
te maken heeft. Een gepromoveerd ornitholoog mag best over Vietnam schrijven,
als hij zich dan maar houdt bij de flora en fauna (en zijn beschouwingen verder ook
nog baseert op wat er over die flora al onderzocht en bekend is). Als zo'n man zijn
mening geeft over de Vietnamese oorlog spreekt hij als geïnteresseerd staatsburger,
in ieder geval als leek. En dat dient hij dan te vermelden.
Broekmeijer maakt voortdurend gewag van al zijn titels en kwalificaties; met name
zijn doctorstitel siert ook op dit boekje de omslag. Maar er is niets, maar dan ook
helemaal niets in het hele geschrift dat met wetenschap of wetenschapsbeoefening
te maken heeft. Integendeel: het is de visie van de heer Broekmeijer, die 116
bladzijden lang wordt opgelepeld en waarop die visie berust blijft ons zorgvuldig
onthouden. Er is geen bronvermelding te vinden in het hele boek. Er worden wel
namen genoemd: Schlesinger bv. op p. 62, en dat gaat dan als volgt: ‘In his book
“The Bitter Heritage” Mr. Schlesinger shows that he does not understand what is
going on in Vietnam’.... en dat wordt vervolgens in een halve pagina niet aangetoond.
Daarna wordt Galbraith in de mangel genomen, want die ‘holds another muddled
view with regard to Vietnam’. Even verderop over beiden: ‘These so called experts
on world-affairs, lacking insight in the true social and political situation in these
troubled areas and above all in military affairs, are responsible for some of the
misguided opinions held by the general public’ (p. 63)4. Als Broekmeijer deze
scheldpartij een wetenschappelijke uiteenzetting noemt, en als hij meent dit geschrijf
met zijn doctorstitel te moeten sieren, lijkt de vraag gerechtvaardigd of die titel niet
op een ernstige vergissing berust5.
Ik ben om meer dan één reden nijdig. Broekmeijer mag zijn mening hebben, en hij
mag hem ook nog zo belangrijk vinden dat hij den volke daarvan uitgebreid kond
wil doen. ‘Láát hem’; er zijn officieren die minder ongevaarlijke bezigheden
verrichten, zowel voor zichzelf als voor de rest van de wereld6.

3

4

5

6

Broekmeijer over zichzelf: ‘My country and myself are not involved with troubles in South
Vietnam, and for that reason I am qualified to present an objective and scientific view of the
Vietnamese issue’ (p. 116).
Zou McNamara ook geleden hebben aan ‘gebrek aan inzicht’ vooral in ‘militaire zaken’?
Het was allang bekend dat hij het niet meer eens was met de Vietnampolitiek. Laat het vooral
aan militairen over, politiek te bedrijven: China binnendringen, achtervolgen tot op
Cambodjaans grondgebied (voorstellen van Eisenhower en Bradley na McNamara's aftreden).
Ik begrijp in mijn provinciale argeloosheid van sommige dingen niks. Broekmeijer is dus
gepromoveerd: dat snap ik nog, zoiets komt nog wel eens voor in Nederland, al worden
proefschrift en auteur daarna meestal ijlings aan het oog onttrokken. Maar hier niet: hoe komt
een man als Tinbergen ertoe een (ander) boek van B. van een vriendelijk voorwoord te
voorzien? Ik citeer uit een recensie van dat boek in International Affairs b.v. (sept. '67): ....
‘well-meaning, although amateurish and naïve’. De recensent vermeldt erbij dat in het boek
aan de Boeddhisten de rol van de Hindoes in India wordt toegeschreven, wat hij - een
vriendelijk understatement - wijt aan de zetter. Het zijn me de zetfouten wel.
Zoals de recensent genoemd in noot 5, opmerkt. Maar dat valt nog te bezien: een man die
vanuit een dergelijke positie zo'n boek schrijft, acht ik beslist niet ongevaarlijk.
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Maar hij dient er ook rekening mee te houden dat hij in een democratie leeft. Hij
schrijft er op los, alsof hij de ongecontroleerde spreekbuis van een vast in het zadel
zittende potentaat is, waarvan hij de beperkte visies ongestraft en onbesproken kan
uitdragen. Hij heeft het mis. Er bestaat een vloed van informatie - bv. over Vietnam,
en van mensen die er óók zijn geweest, en langer dan zes weken, en met meer kennis
van zaken toegerust. Als hij meent die informatie rustig naast zich neer te kunnen
leggen, neemt hij een houding aan die past in een staatssysteem waar maar één mening
ongestraft als de juiste verkondigd kan worden, (nl. de zijne), en waar je niet beducht
hoeft te zijn voor kritiek. Het minste wat hij in een democratie kan doen, is zijn
gedachtengang en zijn mening verantwoorden. D.w.z.: aangeven welke informatie
op welke grond door hem van geen of weinig belang wordt geacht, welke bronnen
hij heeft benut, hoe de betrouwbaarheid van die bronnen te meten is. Dan kun je er
tenminste een gesprek over gaan voeren. Nu moet ik Broekmeijers gebundelde opinies
lezen als een bijbel, in het geloof dat deze autoriteit (zie achterflap) het inderdaad
bij het rechte eind heeft. Wel, ik voor mij heb de fase van het onbeperkte vertrouwen
in de opgediende autoriteit achter mij. Het valt niet te rijmen met het gedrag dat van
mij als democraat en als iemand die professioneel met wetenschap bezig is, wordt
verwacht. Ik wil wéten, waarop Broekmeijer (bv.) de kreet baseert dat ‘China will
try to extend its influence, by every possible means, by open fighting as well as by
assisting revolutionary movements. It will support every insurgency whitch it can
label a war of national liberation. It will support agression by Communist neighbor
states’.... enzovoorts, bladzijde 14. Wáár is de bewijsvoering? Wáár blijkt het uit?
Welk Chinees gedrag geeft aanleiding tot zelfs maar het máken van deze
veronderstelling? En als Broekmeijer daar zelf geen studies over heeft verricht, op
wie beroept hij zich dan? Ik heb nog geen sinoloog iets dergelijks horen beweren integendeel - en voorzover ik in de internationale betrekkingen thuis ben, valt het
mij elke keer weer op hoe uitermate voorzichtig de Chinezen manipuleren, hoe zelden
zij werkelijk tot het gebruik van geweld zijn te bewegen en hoe weinig er te merken
is van Chinese troepen, bijvoorbeeld in Vietnam (waar nu wel rond de 700.000
Amerikanen bij de strijd zijn betrokken). Maar ik ben geen generaal, en ik zal er ook
wel niks van weten, evenmin als natuurlijk de sinologen, of welke serieuze student
van internationale betrekkingen in het algemeen.
Op de volgende pagina (op elke pagina is het trouwens raak) maakt Broekmeijer
het zo mogelijk nog bonter. ‘Nehru's faith in the broterhood of China was.... shattered
in the mountains of the Himalaya’. Wat ik bij Broekmeijer niet lees, is dat India het
er ook wel naar had gemaakt; dat de onderhandelingen over de vaststelling van de
wederzijdse grenzen tussen China enerzijds en Pakistan, India en Burma anderzijds
door de koppigheid van India onsuccesvol waren gebleven, en met Pakistan en Burma
bevredigend waren verlopen - landen die dan ook al jarenlang normale betrekkingen
met China onderhouden, en waar geen sprake is van ‘subversion’, of ‘liberation
wars’. Het is om er moedeloos van te worden. Wat moet je hier nu mee?
Eén antwoord is, het ernstig bestuderen, alle argumenten en beweringen uitge-
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breid analyseren, op zoek gaan naar des auteurs bronnen, en nagaan wat er nog meer
over bekend is en wat er zoal over te zeggen valt. Ik denk dat de weinigen die van
deze zaken serieus studie maken, hun tijd wel beter zullen kunnen besteden. Daar
komt nog bij, dat het waarschijnlijk geen zin heeft: ‘de generaal vertelt verder’, en
er is niets dat hem kan stoppen zolang er een uitgever te vinden is die aan deze
politieke pornografie papier wil verspillen.
Een ander antwoord is, zoeken naar wat dieper liggende verklaringen: langzamerhand
komt ook dat een beetje van de grond, er bestaan studies over ‘paranoïde elementen’
in de vorming van meningen en houdingen, en in de fundering van een bepaalde
politiek. Ik heb in een vorig artikel7 een poging gedaan enkele elementen voor zo'n
verklaring bijeen te brengen. De vraag dient nl. niet te zijn, of iemand wel intelligent
genoeg is. Het gaat erom of iemands ‘wereldbeeld’ verouderd en verroest is. In de
termen van Van Benthem van den Bergh: welke ‘interpretatiekaders’ iemand hanteert.
Dat brengt mij op het tweede boekje, waar ik in dit artikel met enige nadruk de
aandacht op wil vestigen: het vlugschrift van ‘De Gids’ over Vietnam en de Ideologie
van het Westen, van ene G. van Benthem van den Bergh. In het hele werkje valt over
de auteur verder niets te vinden; wij worden in het onzekere gelaten omtrent zijn
titulatuur, rang, bezoldiging, of eventuele wetenschappelijke mérites en ook wordt
ons door een welwillende uitgever niets behartenswaardigs - op een flap of zo meegedeeld omtrent 's mans kwaliteiten inzake het probleem Vietnam.
Dat vind ik nou aardig. Ik weet niet van te voren wat ik aan de man heb, dus zal
ik hem moeten meten aan zijn betoog. De Amerikaanse psycholoog Milton Rokeach
heeft een studie geschreven onder de titel The open and the closed mind: je kunt
mensen onderverdelen in degenen die de meeste waarde hechten aan de argumenten
(open mind) en degenen die het eerst kijken naar de gezagspositie van de vent die
de argumenten hanteert (closed mind). Ik kan over Van Benthem van den Bergh's
betoog kort zijn. Het is het beste stuk literatuur over Vietnam dat bij mijn weten in
het Nederlands is verschenen. Niet alleen dat het exacte informatie verschaft omtrent
Vietnam - mét bronvermeldingen; bovendien heeft Van Benthem van den Berg zich
gewaagd aan een verklaring van de merkwaardige langs-elkaar-heen-schreeuwerij
over Vietnam die wij een discussie plegen te noemen. Mensen, zo meent vBvdB,
bepalen hun mening op basis van hun ‘wereldbeeld’; en dat is ook in het zg. vrije
westen een nogal hecht doortimmerde ideologie. Communistische landen zijn agressief
en streven naar wereldverovering: dat is een politiek dogma, en er valt geen speld
tussen te krijgen. Onwelgevallige feiten - feiten dus die daar niet mee in
overeenstemming zijn - worden onder de tafel gewerkt, vervalst of niet ter kennis
genomen. Uit. Ik vind er o.a. de heer Broekmeijer aardig in geportretteerd, al voert
vBvdB een andere notoire communistenvreter ten tonele (J. de Kadt) met

7

H.W. Tromp, Vietnam, enkele opmerkingen over het benaderen van conflicten, in Streven,
oktober 1967, pp. 3-14.
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wie hij op zijn beurt een discussie onmogelijk acht8. Die verklaring is, althans
voorlopig, afdoende. Op sociaal-psychologisch of sociologisch vlak zou je geneigd
zijn er een werkhypothese van te maken en er eens wat onderzoek aan te wijden maar het lijkt mij het soort hypothese waarin verondersteld wordt dat boeren
voornamelijk agrarische belangstelling hebben. Je hoeft m.a.w. niet te onderzoeken
om te weten dat je er niet veel naast kunt zitten.
Het werkje is verplichte literatuur voor iedereen die zichzelf serieus neemt en zijn
verantwoordelijkheid voor wat er nu en verderop gaat gebeuren, beseft. De
Broekmeijer-fanclub zal het niet lezen; tot die club reken ik voorlopig ook Mr. Luns,
die voor Nederland de buitenlandse politiek bepaalt (wat betreft Vietnam, zónder
met de wens van de volksvertegenwoordiging rekening te willen houden zoals hij
onlangs te kennen gaf). Aan hem is Van Benthem van den Bergh's werkje ‘tegen
beter weten in’ opgedragen. De auteur is - het zij hier dan maar vermeld - docent
voor internationale betrekkingen aan het Institute of Social Studies; hij is verbonden
aan de Universiteit te Leiden waar hij kortgeleden is teruggekeerd na een tweejarig
verblijf in de Verenigde Staten (Berkeley en Harvard). Hij voert in dit boekje geen
wetenschappelijke titulatuur op, kennelijk omdat hij meent dat dit werkje met
wetenschap weinig te doen heeft. Wel, daarover kan worden getwist. Ik ken er andere,
die heel wat minder reden hebben om zich met een wetenschappelijk aureool te
omhullen.

8

In ‘Oost-West’ sept. '67 heeft v.B.v.d.B. zich terloops even beziggehouden met een
Vietnam-artikel van Broekmeijer: ‘Het is mij een raadsel hoe iemand, die een zo
verantwoordelijke positie bekleedt, in kort bestek zoveel onjuistheden, irrelevanties en
onverantwoorde conclusies bijeen kon brengen’ (p. 236). Waarna hij dat aantoont. De enige
keer bij mijn weten dat Broekmeijer in wetenschappelijke lectuur serieus werd genomen.
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Politiek overzicht
Internationaal
Devaluatie van het Britse Pond
Op zaterdag 18 november maakte de Britse regering bekend, dat het pond werd
gedevalueerd met 14,3%, terwijl tegelijkertijd het bankdisconto weer eens verhoogd
werd, zodat dit nu op 8% is gekomen, de hoogste stand sedert 1914. Onverwacht
kwam het besluit niet; er waren reeds lang geruchten in omloop, maar zowel
prime-minister Wilson als zijn minister van financiën, James Callaghan, verzetten
er zich tot het uiterste tegen. De laatste verklaarde nog in juli, dat devaluatie van het
pond de Britse levensstandaard ernstig zou benadelen. Beide heren kregen het dan
ook in het debat in het Lager Huis n.a.v. genoemde maatregel zwaar te verduren,
maar als de conservatieven gehoopt hebben, dat zij bij hun aanval op de regering
ook steun zouden krijgen van ontevredenen in de Labour-aanhang, zijn zij bedrogen
uitgekomen. In deze voor Wilsons positie zeer kritieke dagen stonden alle
Labour-afgevaardigden rond hun prime-minister, of zij daarmee nu gelukkig waren
of niet.
Devaluatie is echter een paardemiddel en men mag er dus een krachtige uitwerking
ten goede van verwachten. Wilson wist, dat het voor zijn ‘trotse natie’ een moeilijk
te verwerken besluit was; hij wist ook, dat het Engelse prestige een zware schok zou
krijgen en dat er geen absolute zekerheid was, dat het middel een gunstige uitwerking
zou hebben, maar redding van het pond - lang geprobeerd - werd te kostbaar en bracht
tot nu toe voor de Bank van Engeland met zich mee een enorm verlies van haar
reserves. Daarom dus dit uiterste middel, waarvan de Engelse regering verwacht, dat
het grotere exportmogelijkheden zal opleveren en dat het tevens de invoer zal doen
dalen, zodat de betalingsbalans zal verbeteren. Men moet echter wel bedenken, dat
deze verhoging en verlaging eerst samen 15% van het totaal moeten vormen, voordat
Engeland er enig voordeel van begint te krijgen.
Men kan proberen de import te verminderen, maar 50% van het totaal aan
voedingsmiddelen dat Engeland nodig heeft, moet worden ingevoerd en van de landen
waaruit deze goederen betrokken worden hebben de Verenigde Staten en Australië
niet gedevalueerd, zodat voor de Engelsman deze prijzen sterk zullen stijgen, en
Denemarken en Nieuw-Zeeland wel, maar niet zo sterk, zodat ook deze prijzen
omhoog zullen gaan. Wilsons aansporing tot de boeren om harder en efficiënter te
werken om zo de prijzen te drukken is heel mooi, maar juist deze bevolkingsgroep
verkeerde reeds lang in moeilijkheden, die

Streven. Jaargang 21

392
uitgerekend in de laatste maand nog vergroot zijn door de grootste mond- en
klauwzeer-epidemie van deze eeuw.
De Britse industrie moet volgens de prime-minister de nu geboden kans met beide
handen grijpen; luiheid, zelfgenoegzaamheid en wilde stakingen zijn levensgevaarlijk.
Maar de Londense havenstaking duurde op dat ogenblik reeds zeven weken en 4500
stakers besloten nog op 19 november niet aan het werk te gaan; pas nu - veertien
dagen later - schijnen zij van plan te zijn het werk weer te hervatten. Andere
stakingsbewegingen konden net voorkomen worden of worden al aangekondigd.
Als de Britse economie weer gezond wil worden dan kan dit niet alleen gebeuren
door devaluatie. Dit paardemiddel wordt een lapmiddel als men niet begint te
repareren waar de oorzaak ligt. Engeland heeft zich eigenlijk nooit hersteld van de
grote economische klap, die het in de eerste wereldoorlog moest incasseren en het
heeft de afzetgebieden die het toen verloor, nooit weten terug te winnen. Het bleef
te lang teren op de industriële voorsprong, die het in de 19e eeuw op de hele wereld
had, maar heeft zich niet gerealiseerd, dat deze op het einde van die eeuw al ernstig
door het toenmalige Duitsland werd bedreigd. Er werd te weinig geïnvesteerd in de
industrie om deze tenminste op gelijke voet te houden met de elders in Europa en in
de Verenigde Staten ontstane moderne industrieën. De vakbeweging had in de oorlog
hoge eisen ingewilligd gekregen en wilde het eens verworvene niet prijsgeven toen
de omstandigheden totaal gewijzigd waren. Onzinnige en uiterst kostbare stakingen
waren er het gevolg van. De luiheid, waartegen Wilson nu waarschuwt, was ook in
1964, toen Engeland zijn invoerrechten met 15% verhoogde, reeds een algemeen
bekend euvel.
Als men de zaken niet anders aanpakt, zal het voordeel dat de Britse regering van
de devaluatie verwacht, slechts tijdelijk zijn. Nu de importprijzen stijgen en daardoor
de kosten van het levensonderhoud, zal er een opwaartse druk worden uitgeoefend
op de lonen, die gevoegd bij de stijgende prijzen voor ingevoerde grondstoffen een
hogere prijs van het eindprodukt zullen betekenen, waardoor de momentele
voorsprong weer verloren gaat tenzij een minstens evenredige produktieverhoging
er tegenover staat. Men is ook bang, dat grotere exportmogelijkheden via grotere
werkgelegenheid hogere lonen gaat betekenen met weer bovenvermeld resultaat. De
vraag zal zijn of de Britse regering er in zal slagen om de prijsstijgingen binnen de
perken te houden - genoemd wordt 3 à 4%. Lukt dit, dan kan deze devaluatie, echter
samen met talrijke andere regeringsmaatregelen - o.a. bezuinigingen in talrijke
sectoren van de overheidsuitgaven - en met een mentaliteitsverandering in het Engelse
volk, een begin van verbetering zijn.
Voor Nederland zijn de gevolgen van de Britse devaluatie ernstig, maar de regering
vond er geen aanleiding in om ook tot een dergelijke maatregel over te gaan. Toevallig
publiceerde de Sociaal Economische Raad juist een optimistisch rapport over de
economische situatie van ons land, waarin werd geconstateerd, dat de werkeloosheid
niet verder stijgt en in het verloop van het volgende jaar zal dalen, terwijl de export
zal stijgen en er meer zal worden
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geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Er werden ook schaduwzijden genoemd als stijging
van de prijzen van consumptiegoederen, maar nu is de situatie toch wel veel
ongunstiger geworden. De scheepvaart zal veel schade ondervinden, terwijl de
landbouwafzet in Engeland, vooral nu Denemarken wel devalueerde, zeer moeilijk
zal worden. Als wij daarbij voegen, dat de Engelse import hier groter zal worden,
m.a.w. minder afzetmogelijkheden voor de Nederlandse industrie binnen eigen
grenzen, terwijl ook onze concurrentiepositie op andere markten verslechterd is, is
het duidelijk, dat de werkgelegenheid in gevaar komt en dat de toekomst minder
rooskleurig is dan de SER kon weten op het moment waarop het rapport werd
opgesteld.

EEG
Een van de hoopvolle verwachtingen die Wilson koesterde van zijn devaluatie, was
dat Engelands toetreding tot de EEG nu makkelijker zou zijn. Van Franse zijde was
nl. steeds de positie van het pond als een ernstig bezwaar tegen Engelands opname
genoemd. Toen de ministers van buitenlandse zaken volgens een in oktober in
Luxemburg gemaakte afspraak op 20 november in Brussel vergaderden, bleek al
gauw, dat de Franse houding even star was als vroeger en kwam men dus niet verder
dan een nieuw uitstel van de beslissing of er met onderhandelen tussen Engeland en
de Zes zou worden begonnen, nu tot de vergadering van 18 en 19 december, weer
in Brussel. Een week voor genoemde datum moet een rapport over het effect van de
Britse devaluatie klaar zijn, opgesteld door een op voorstel van de Duitse minister
Brandt ingestelde commissie, die hierover - ondanks verzet van Couve de Murville
- overleg met de Britse regering zal plegen. Frankrijk bleek erg bang te zijn, dat dit
overleg zou beschouwd worden als het begin van onderhandelingen.
Veel kans dat er tengevolge van dit rapport toch nog verandering in de Franse
houding zal komen, is er niet. In zijn persconferentie van 28 november heeft de
Gaulle zijn standpunt van 1963 niet gewijzigd: Frankrijk is niet bereid
onderhandelingen over toetreding van Engeland en de drie andere kandidaatleden,
t.w. Ierland, Denemarken en Noorwegen, te openen; opneming van Engeland zou
de EEG vernietigen en dit kan niet de bedoeling zijn. Integendeel de gemeenschap
moet versterkt worden tegen de onmetelijke macht van de Verenigde Staten, maar
de Gaulle vergeet, dat de toetreding van Engeland de kracht van Europa vooral op
technologisch gebied zou vergroten en dus ook de kans een tegenwicht tegenover
de Verenigde Staten te plaatsen. Zo werkt de Gaulle de verwezenlijking van zijn
eigen plannen tegen. Bovendien spreekt hij alsof hij het recht heeft om dit namens
Europa te doen; men weet gelukkig, dat niemand hem daartoe opdracht heeft gegeven
en zelfs zou men kunnen vragen in hoeverre hij in dezen nog namens Frankrijk kan
spreken. Het is diep treurig, dat nog steeds één man in Europa de dienst kan uitmaken;
een gezamenlijk krachtig optreden der Vijf is wel zeer gewenst.

De Gaulle
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tenen. Tegenover Israël was hij wel zo vriendelijk om te zeggen, dat de afsluiting
van de Golf van Akaba door Nasser volkomen verkeerd was, maar daartegenover
stond, dat hij de Israëli openlijk als veroveraars aanduidde. Deze laatste opmerking
is even eenzijdig als die van de door dik en dun pleiters voor Israël, maar de Gaulle
hecht op het ogenblik meer waarde aan de Arabische vriendschap i.v.m. de Irakse
olie, omdat hij zo de Franse invloed in deze gebieden kan herstellen tegenover de
Amerikaans-Britse.
Canada kreeg te horen, dat het zijn structuur moest wijzigen, zodat Quebec een
souvereine staat zou worden en er een Franse gemeenschap tussen beide Franse staten
aan de twee kanten van de Atlantische Oceaan zou kunnen ontstaan. Merkwaardig
is, dat premier Johnson van Quebec onlangs verklaarde, dat hij zijn doel wilde
bereiken binnen het raam van de Canadese federatie, maar de Gaulle weet beter wat
de bewoners van Quebec wensen dan zij zelf.
Dat de dollar aan de goudprijs is gekoppeld en als eerste internationale reservevaluta
fungeert is een teken - volgens de Gaulle - van te grote macht van de dollar. De
Franse president zou graag de dollar zien devalueren, zodat men een geldsysteem
zou krijgen, dat uitsluitend op het goud is gebaseerd, zoals de Gaulle reeds lang heeft
bepleit. Of de enorme goudaankopen na de Britse devaluatie gestimuleerd worden
door de Franse regering is niet bewezen, maar velen nemen aan van wel; men spreekt
in niet-officiële kringen in de Verenigde Staten van een doelbewuste aanval op de
dollar.

Cyprus
Sedert de onafhankelijkheid van dit eiland in 1960 zijn er voortdurende spanningen
geweest tussen de Griekse meerderheid en een belangrijke Turkse minderheid onder
de bevolking. De eerste bleef over het algemeen gesproken voorstander van de
‘enosis’, de terugkeer tot Griekenland, en vond steun bij het klandestien van 950 tot
bijna elf duizend man opgevoerde Griekse leger onder leiding van de Griekse generaal
Grivas. Volgens Turkije werd de Cypriotische grondwet praktisch buiten werking
gesteld, de Turkse minderheid geïsoleerd en onder zware druk gezet, en werden de
overeenkomsten van 1960 geschonden. Alle pogingen van Ankara om hierin
verbetering te brengen mislukten.
Toen in april van dit jaar de generaalsregering in Athene de macht in handen nam,
rekende zij op sympathie ook op Cyprus, maar de regering in Nicosia onder leiding
van Makarios voelde weinig voor dit regime. Een poging van Athene om buiten
Makarios om een akkoord te sluiten met Turkije door zeer ver tegemoet te komen
aan de Turkse wensen strandde natuurlijk op tegenwerking van de Cypriotische
regering, waarin de Turkse minderheid praktisch geen invloed heeft. In een dergelijke
situatie, waarin alle partijen elkaar terecht verwijten kunnen maken, is een soms
onbetekenend incident voldoende om de twist hoog te doen oplaaien. Een schietpartij
op 15 november was deze keer de aanleiding.
Onmiddellijk maakte Ankara van de gelegenheid gebruik; Turkije wist, dat de
huidige Griekse regering allerminst een oorlog kan gebruiken; het wist ook, dat het
rustig kon dreigen, niet om een oorlog te gaan voeren, maar wel om
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een oorlogsgevaar te creëren en een uitspraak van de Veiligheidsraad uit te lokken,
die in de huidige situatie zeker ten nadele van de Griekse regering zou uitvallen.
Athene deed de eerste stap op de weg naar verzoening en riep generaal Grivas
terug. Tegelijkertijd zonden de V.N. een speciale vertegenwoordiger, Rolz Bennet,
als bemiddelaar, terwijl de Verenigde Staten hetzelfde deden in de persoon van Cyrus
Vance en bovendien de NATO, waarvan beide staten lid zijn, haar secretaris-generaal
Brosio stuurde om een oorlog te voorkomen. Heen en weer reizend tussen Athene,
Ankara en Nicosia wist Vance tenslotte een akkoord te bereiken, waarbij Griekenland
zijn 10.000 man binnen 2 maanden zal terugtrekken en Turkije de invasiemacht zal
ontbinden; Makarios heeft zich neergelegd bij de aanwezigheid van de in 1960
vastgestelde Griekse en Turkse troepen op het eiland, maar wenst een latere
demilitarisatie van Cyprus met een garantie van de territoriale onschendbaarheid van
het eiland door de Veiligheidsraad, terwijl hij zich blijft verzetten tegen grotere
bevoegdheden voor de daar aanwezige V.N.-vredesmacht.
Oorlog tussen beide partijen leek weer voorkomen te zijn. Vance vertrok, maar
kwam 2 december overhaast terug, omdat er nieuwe moeilijkheden waren gerezen.
Als men er niet in slaagt de oorzaak van de moeilijkheden, nl. het totale ontbreken
van samenwerking tussen beide bevolkingsgroepen op het eiland, weg te nemen en dit is ook nu weer niet gebeurd - is het wachten op het volgende incident en zijn
gevolgen.
3-12-'67
J. Oomes

België
NAVO en Defensie
Op 16 oktober huldigde eerste-minister Vanden Boeynants te Brussel een
gebouwencomplex in waarin de diensten van de NAVO voorlopig werden
ondergebracht; later zal de NAVO definitieve lokalen op de Heizei betrekken. Het
complex, dat in 29 weken werd gebouwd, beslaat een oppervlakte van 30.000 m2 en
is opgericht op een terrein aan de autoweg Brussel-Zaventem. Het bestaat o.m. uit
1.320 kantoorlokalen voor ongeveer 2.000 personen, 17 vergaderzalen en een uiterst
modern verbindingscentrum, waardoor het NAVO-hoofdkwartier bestendig is
verbonden met de hoofdsteden van de aangesloten landen en de commandoposten.
Met de bouw was tot dusver een bedrag van 420 miljoen B.F. gemoeid; de totale
kosten van bouw en verhuizing worden geraamd op 700 miljoen B.F.
Aldus kwam er een speciale band tot stand tussen de NAVO en België, op een
ogenblik dat de NAVO zelf een bestaanscrisis doormaakt, die zich zowel in de kleine
als in de grote aangesloten landen laat voelen. De toenemende coëxistentie tussen
Oost en West en het feit dat het zwaartepunt van de Amerikaanse politiek buiten
Europa wordt verlegd, zodat de Oude Wereld een stille zone van de wereldpolitiek
wordt, hebben het NAVO-bondgenootschap stuurloos gemaakt. Voor een land als
België bevat het nog weinig duidelijke doelstellin-
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gen. Men moet opklimmen tot de 19e eeuwse periode van de Belgische neutraliteit
- die een internationaal opgelegd en gewaarborgd statuut was, dat een zekere
souvereiniteitsbeperking inhield - om een tijd terug te vinden waarin militaire
overwegingen in het Belgische staatsbestel een zo geringe rol speelden als nu. Dit
komt o.m. tot uiting in een lang aanslepende onzekerheid betreffende de oriëntering
van het defensiebeleid. Op de Rijksbegroting 1968 werden voor defensie kredieten
voorzien voor een totaal van iets minder dan 18 miljard F, circa een half miljard
minder dan de aangepaste begroting van het vorige jaar. Op een totale rijksbegroting
van 24 miljard is dat zowel in absolute als in relatieve waarde een minimum, waarin
de verstarring van het militaire beleid duidelijk wordt weerspiegeld.
Er zijn plannen in omloop - o.m. bij de aan de regering deelnemende P.V.V. en
tot veler verwondering bij een ‘socialistische werkgroep voor de hervorming van het
leger’ - om de grondslag van de Belgische landsverdediging totaal te veranderen,
door een beroepsleger op te richten, op basis van vrijwillige dienstneming en een
hoge technische kwalificatie. De kans dat dit beroepsleger er komt, is voorlopig
echter gering.
De voornaamste reden daarvoor is van politiek-psychologische aard. Minstens
twee partijen - de Belgische Socialistische Partij en de Christelijke Volkspartij zullen hun kiezers moeilijk kunnen doen aanvaarden dat de militairen een vaste
sociale groep, met een eigen bestendig statuut en wellicht een eigen politieke
oriëntering, zouden vormen. De vrees voor een soort ‘pretoriaanse wacht’ zit er in
linkse kringen diep in, en in Vlaanderen is het leger nog lang niet sociaal geïntegreerd.
Verder is het zeer de vraag, of in een full-employment-politiek en een welvaartstaat
met een vrij hoog levenspeil gemakkelijk vrijwilligers gevonden kunnen worden
voor een beroepsleger, dat bovendien financieel nog duurder zou uitvallen dan het
huidige stelsel.
In het stelsel van de algemene dienstplicht zoals dat nu bestaat, tellen de Belgische
strijdkrachten 105.000 man, van wie 20.000 in de luchtmacht en 5.000 in de zeemacht.
De socialistische werkgroep (onder leiding van dhr. Cudell) stelt nu voor, het landleger
terug te brengen van 80.000 tot 35.000 man. Met een begroting van 22 miljard F. 's
jaars zou die hervorming mogelijk zijn.
Electoraal gezien zou de afschaffing van de dienstplicht een diepe weerslag kunnen
hebben - in welke zin, is voor het ogenblik voor de partijbesturen zelf nog lang niet
duidelijk. Het verrassende document van de socialistische werkgroep werd in ruime
kring bekend in de tweede helft van oktober.

Volmachtenwet: technocratisch
In het Staatsblad van 27 oktober en van 14 november verschenen een vijfde en zesde
reeks besluitteksten ter uitvoering van de wet van 31 maart 1967 op de bijzondere
machten. Telkens betrof het een lange reeks wetteksten waarvan sommige een
ingrijpende technische invloed hebben, waarvan de draagwijdte door de politieke
milieus slechts gedeeltelijk overzien wordt en die door de openbare opinie op verre
na niet geassimileerd zijn. In vele gevallen staat het vast dat het parlement, indien
het zijn wetgevende arbeid op de klassieke
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manier had kunnen uitoefenen, wijzigingen zou hebben aangebracht, en dat in zulk
snel tempo nooit zou gelegifereerd worden door een dubbele wetgevende vergadering.
De volmachtenwetten hebben een sterk technocratisch karakter. Bij de huidige
stand van zaken heeft men de indruk dat de grootste staatsproblemen bezwaarlijk
langs die weg en met die wetgevende techniek opgelost kunnen worden.
Opvallend is o.m. hoe snel en ingrijpend een aantal onderdelen van de financiële
wetgeving door de volmachtenwet gewijzigd konden worden, zonder dat de openbare
mening, zelfs zonder dat de betrokken beroepsgroepen er zich duidelijk rekenschap
van gaven hoe sterk de wetgever zich met bepaalde levensgebieden ingelaten had.
Dat was o.m. het geval met de koninklijke besluiten van 14 november ter bevordering
van het gebruik van giraal geld, met betrekking tot de oprichting van een
samengesmolten Kempense kolenvennootschap, en tot wijziging van het wetboek
van koophandel, waar het de werking van de effectenbeurzen en het beroep van
wisselagent regelt.
Bij alle nadelen van de klassieke werking van het parlement dient erkend dat de
parlementaire democratie de gelegenheid biedt om alle betrokken beroepsmilieus
tijdig te betrekken en desgevallend te alarmeren wanneer er wetgevend werk in
verband met belangen van klassen of beroepen voorbereid wordt. Dit leidt weliswaar
tot soms chaotisch aandoende operaties van belangen- en pressuregroepen allerhande:
het wetgevende werk wordt erdoor vertraagd, geremd, dubbelzinnig en soms
tegenstrijdig in zijn uit compromissen geboren eindteksten. Maar de huidige methode
van de volmachten houdt het gevaar in van een feitelijk overwicht van de technocratie.
Wanneer later de katholiek-liberale regering Vanden Boeynants beoordeeld wordt,
zal men er waarschijnlijk trekken in terugvinden van een rechts-georiënteerde politiek
zonder een duidelijke ideologie, maar ingegeven door de invloed van kapitalistische
management-opvattingen die op de persoon van de eersteminister zelf wel niet zonder
invloed zijn.

Vlaams-Waalse verhoudingen: aliënatie
Op andere gebieden van het landsbeleid zal deze regering wel heel weinig tot stand
hebben gebracht en lijkt haar invloed gering. Dat geldt o.m. voor de Vlaams-Waalse
verhoudingen en de in die sfeer ontstane bestrevingen tot wijziging van de
grondwettelijke context.
Zonder de passiviteit tot een doctrine te verheffen, lijkt de huidige regering van
mening dat de problemen die zich op dat gebied stellen, gerust enkele jaren uit het
politieke beleid weggehouden kunnen worden en verwezen naar de vage discussies
in de afgesloten ruimte van een of andere commissie (b.v. de commissie Meyers).
Het resultaat lijkt te zijn dat (om deze oude categorieën hier nog eens te gebruiken)
‘le pays légal’ veel minder met deze problemen bezig is dan ‘le pays réel’ en dat
hieruit een aliënatie tussen het volk en het staatsleven voort kan vloeien. Dat is een
overweging die zich opdringt naar aanleiding van een te Antwerpen op 5 november
gehouden Vlaamse betoging, met massale deelname.
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Betoogd werd voor een zes punten omvattend urgentie-programma: 1. De
overheveling van de Franse afdeling van de Leuvense Universiteit naar Wallonië en
de totale autonomie van de Nederlandstalige afdeling; 2. De volledige verdubbeling
van de Vrije Universiteit van Brussel; 3. Het beperken van het tweetalige
hoofdstedelijke gebied tot de huidige 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie;
4. toepassing van de bestaande taalwetgeving; 5. De uitbouw van een volledig en
goed gespreid net van Nederlandstalige scholen te Brussel; 6. De afkondiging van
een nationaal statuut voor de hoofdstad, zodat de rechten van de Vlaamse minderheid
er gewaarborgd worden.
Deze zes punten zijn een typische formulering van wat men, zonder vrees voor
tegenspraak, een Vlaams minimum-programma mag noemen, waarvoor een diepere
consensus bij de Vlamingen bestaat. Federalisme, of zelfbestuur, of autonomie van
de twee gemeenschappen, werd door de organisatoren van de Antwerpse betoging
niet op het actieprogramma gezet, ofschoon ook wat dat betreft de ideeën zich in de
jongste tijd versneld doorzetten.
De betoging van 5 november was ingericht door een niet-partij-politiek comité
waarvan de top gevormd was door het Davidsfonds, het Vermeylenfonds, het
Willemsfonds en de Vlaamse Volksbeweging. In partijpolitieke kringen gaf het
initiatief aanleiding tot tegenstrijdige reacties, die er tenslotte toe geleid hebben dat
de Volks-Unie voltallig, de C.V.P.-ers door een dertigtal parlementsleden, de B.S.P.
door een vijftal mandatarissen en de P.V.V. door geen enkel mandataris
vertegenwoordigd waren.

Internationaal: deining
Van 2 tot 6 november voerde de Poolse minister van buitenlandse zaken Rapacki te
Brussel besprekingen met zijn Belgische collega Harmel. Luidens het slotcommuniqué
werd vooral gehandeld over de veiligheid in Europa en de Duitse kwestie. Harmels
bemoeiingen vloeien voort uit een internationale opdracht die hem gegeven werd in
het perspectief van een mogelijk geachte ontspanning tussen de landen van het
oostelijk en van het westelijk blok. De kleinere Staten zouden hierin een bemiddelende
rol kunnen spelen. Dit leidde tot periodieke ontmoetingen tussen Belgische, Poolse
en Roemeense politici. Een merkbaar resultaat werd in dat opzicht tot nog toe niet
bereikt.
De Franse minister van landsverdediging Pierre Messmer heeft op 3 en 4 november
in België besprekingen gevoerd met minister van buitenlandse zaken Harmel, minister
van landsverdediging Poswick en minister van economische zaken Van Offelen.
Thema van de besprekingen was de eventuele aankoop van Mirage-straaljagers door
de Belgische luchtmacht.
Het nauwst was België betrokken bij de crisis in de Europese Economische
Gemeeenschap, ontstaan naar aanleiding van het Britse verzoek tot toetreding en het
Franse verzet daartegen. Psychologisch vond deze crisis haar dubbel hoogtepunt in
de devaluatie van het pond sterling op 18 november en de persconferentie van generaal
de Gaulle op 27 november. Als lid van het Internationaal Monetair Fonds, lid van
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stuurde op het op peil houden van de pariteit van het pond sterling en de verdediging
van de dollar. De verruiming van de E.E.G. door het lidmaatschap van Engeland en
van andere landen van de EFTA-groep, is eveneens steeds een integrerend deel van
de Belgische politiek geweest. De verstrakking van het Franse standpunt tegen de
Britse toetreding en de toenemende onenigheid tussen Frankrijk en de V.S. inzake
het monetair beleid op wereldschaal hebben tot nog toe geen afbreuk gedaan aan de
Belgische standpunten terzake, ofschoon Parijs in Belgische milieus meer gehoor
vindt voor zijn opvattingen en belangen dan bijvoorbeeld in Nederland, dat in zijn
reflexen dichter bij de Angelsaksers staat.
Uit alles bleek dat de invloed van kleine landen als België en Nederland gering is
en dat een van de weinige mogelijkheden tot versterking van hun impact op de
gebeurtenissen de Benelux-verbondenheid zou kunnen zijn indien deze efficiënter
beleefd werd. Weer had een ontmoeting plaats tussen de Benelux-ministers (30
november en 1 december). Weer raakte ze niet de kern van de gebeurtenissen en van
de ontwikkeling, ondanks de inspanningen die hiervoor werden gedaan door minister
Van Elslande. Zelfs in haar huidige te zwakke vorm is de Benelux-solidariteit
niettemin een factor die een zekere invloed heeft op de ontwikkeling van de
E.E.G.-crisis en op de pogingen om met Engeland, ondanks het Franse veto, tot een
dialoog te komen.
5-12-'67.
Hektor de Bruyne
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Forum
Béjart: ‘Messe pour le temps présent’
In welke zin kan het nieuwe ballet/schouwspel van Maurice Béjart verstaan worden
als een ‘mis’? Béjart heeft daar zelf het volgende op geantwoord: ‘De term moet
genomen worden in de zin van een “liturgie”. Onze tijd wordt gekenmerkt door een
terugkeer van de jeugd naar de religie. Dat is iets wat mij telkens weer opvalt als ik
jonge mensen bezig hoor. De christelijke cultuur, die ten grondslag ligt aan onze
westerse beschaving, staat in een ontwikkeling; in de loop daarvan heeft ze
achtereenvolgens verschillende fasen doorgemaakt: het vurige geloof van de
middeleeuwen, de angstige vragen van het humanisme, de geborneerde levensvisie
van de Reformatie en de Contrareformatie, een klimaat van afbraak in de 18e eeuw,
de materialistische en atheïstische stromingen van de 19e eeuw. Op het ogenblik
erkent iedereen dat deze oude structuren niet meer beantwoorden aan ons
levensgevoel. Kijk naar de onrust in de Kerk, alles wat daar verandert, het Concilie,
het Oecumenisme. En men gaat op zoek naar een vernieuwd geloof, een geloof dat
zich losmaakt van de façade die het tot nu toe gestalte heeft gegeven’ (Le Soir,
16-11-'67).
Wie echter voortgaat op de titel en op Béjart's verklaringen en meent hier te doen
te hebben met een soort nieuw religieus schouwspel, zit op een verkeerd spoor.
‘Liturgie’ en ‘mis’ worden hier uitsluitend in een esthetische context gebruikt. Tussen
godsdienst en theater hebben er weliswaar in de loop van de eeuwen altijd parallellen
bestaan en op sommige ogenblikken in de geschiedenis is het zelfs zo geweest dat
beiden op een eigenaardige wijze samenvielen in één uitdrukkingsmiddel. Maar ook
het theater is vandaag de dag aan een desacralisatie toe. De vieringscomponenten
waaruit ieder schouwspel nu eenmaal bestaat, het soort ideale verbinding tussen
toeschouwers en executanten (respectievelijk gelovigen en celebranten) staat in
wankel evenwicht. De vanzelfsprekende binding tussen de scène en de zaal, gebaseerd
op de overeengekomen conventie (respectievelijk het vertrouwde geloof) is aan het
verbrokkelen, wordt - aan beide zijden van het voetlicht - in twijfel getrokken. Het
theater twijfelt aan zichzelf, de toeschouwer gaat twijfelen aan zijn toeschouwersrol.
Juist dát: de toeschouwer doen twijfelen aan de blijkbaar vanzelfsprekende
geborgenheid die hij zovele eeuwen lang in het theater heeft kunnen vinden - lijkt
mij een van de constanten te zijn in de meest geëngageerde vormen van het
hedendaagse theater. Het vertrouwde mens-zijn-in-deze-wereld in opspraak brengen
en dus ook de - misschien wel belangrijke - belangeloosheid van het spektakel
beklemtonen, is een van de hoofdbekommernissen van het ‘theater van de produktieve
twijfel’ in post-Brechtiaanse lijn.
De volbloed theaterman die Béjart is, zit in deze paradox gevangen: hoe kan ik
mijn zucht naar het theatralisme - waarvan de opera, met de pseudo-ernstige
Wagneriaanse zangstukken en de 19e

Streven. Jaargang 21

401
eeuwse balletmonteringen duidelijke exponenten zijn - koppelen aan mijn obsessie
om toch maar ‘actueel’ te zijn, om aanwezig te zijn in deze tijd en, voor zover het
een theaterman gegeven is, dat ook te doen blijken?
Deze ambivalentie is ook terug te vinden in Messe pour le temps présent. Enerzijds
voel je de duidelijke poging om het schouwspel zijn waardigheid terug te geven, het
te ‘resacraliseren’. Vandaar de verwijzing naar de mis-liturgie. Anderzijds staat de
bekommernis op de voorgrond om de mens van vandaag als toeschouwer aan te
spreken, meer nog: te overweldigen, tot reactie te dwingen. Deze twee bedoelingen
zijn niet makkelijk te verzoenen: de eerste steunt op een eensgezindheid, de tweede
gaat daar juist tegen in. Anders uitgedrukt: het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk,
om tegelijkertijd alle toeschouwers samen in een schouwspel te laten communiceren
en ieder van hen er actief aan te doen twijfelen.
Het meer ingetogen celebratie-gedeelte van de avond lijkt mij het meest geslaagde.
Het ballet begint met een erg moeilijke episode, de adem (de eerste in een reeks van
negen). Een gedecanteerde choreografie, het skelet van een dans, de essentie van
beweging, gevat in drie eenzame figuren die langzaam tot leven ontwaken. Enkele
percussie-slagen op Oosterse instrumenten (buiten een paar militaire marsen en wat
beatmuziek bestaat heel de muzikale achtergrond uit dergelijke Oosterse
klankfragmenten) punctueren wat men schaduwen van bewegingen zou kunnen
noemen. Béjart is op zijn best wanneer hij de mens-danser behandelt in de
eenzaamheid van zijn eigen ontplooiing. Maar zodra de eerste gevoelens van
mede-leven, de eerste bewustwording van een ander opduiken, wordt dit fragment
brutaal afgebroken.
Een brutale overgang, waarvan de logica direct duidelijk wordt in het volgende
kapittel, het lichaam. Hier getuigt Béjart van een bijzondere handigheid in het naast
elkaar leggen en op elkaar doen inwerken van verschillende elementen van zeer
uiteenlopende aard. Elders (in De Spectator, 25-11-'67) heb ik een gedetailleerde
analyse proberen te geven van deze manier van werken, waarin ieder onderdeel
(muziek, dans, poëzie) het andere niet zonder meer aanvult, maar door zijn soms
antithetische présence een nieuw spanningsveld doet ontstaan. Het samengaan van
een filosofische beschouwing van Boeddha over het lichaam met nogal gladde
klassieke balletevoluties op flarden Oosterse muziek schept geen (nieuwe) totale
indruk, maar roept een reeks dialectische reflecties op, die elkaar voortdurend
aanvullen, verrijken en tegelijkertijd tenietdoen, om weer nieuwe reflecties naar
voren te halen. En ‘reflecties’ kan hier dan verstaan worden zowel in de zin van
‘materiële weerspiegeling’ als van ‘intellectuele bespiegeling’, zowel van de ene
kunstvorm op de andere (Oost en West bijvoorbeeld) als van hun inhoudelijke
betekenis (materie en ziel, dans en literatuur, het concrete en het abstracte, enz.). Het
is vooral in dit deel dat Béjart op een schitterende wijze blijk geeft van zijn
intelligentie. Vaak heeft men hem een zeker cerebralisme verweten. Maar het wonder
is, dat de rijke bespiegelingen waartoe hij de toeschouwer hier aanzet, hun impuls
vinden in een tamelijk eenvoudige vorm (beter kan men zeggen redeneertrant). Als
er hier van intellectualisme sprake is, dan is het niet te vinden bij de choreograaf,
maar het wordt verlegd naar de toeschouwer. En deze verschuiving lijkt mij uiterst
positief.
De andere episodes waarin gebruik gemaakt wordt van teksten, zijn niet even rijk:
ze zijn meer illustratief. Het zijn meditaties in één richting, op één gegeven thema.
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Zo het gedeelte waarin een Zarathustrafragment choreografisch gestalte krijgt (de
nacht) en het andere waarin paartjes evolueren op het Hooglied (het paar).
Een gewoon, maar dan heel goed, dansfragment is het hoofdstuk de dans. Hier
neemt Béjart al de (al zijn) bekende choreografische themata weer eens op om ze,
op een erg leuke ‘jerk’ van Pierre Henry, in een verrasend nieuwe vorm te gieten.
De kapittels waarin hij de actualiteit op de korrel neemt (de wereld, Mein Kampf)
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zijn minder geslaagd. Ook dat is een bijna constant verschijnsel bij de Franse
choreograaf. Het blijft hangen rond een paar vondsten die het wereldgebeuren
herleiden tot een pittige sketch, maar die naar mijn gevoel te weinig echte agressiviteit
bevatten om de toeschouwer tot iets anders aan te zetten dan een begrijpende
hoofdknik.
Ook het zwevende slotbeeld - op zichzelf heel fraai: alle dansers, op de
donkerblauw belichte schijf van het Koninklijk Circus, met een rood flikkerende
lamp, wachten, wachten zondermeer - lijkt van een vals estheticisme. Hiermee wordt
door de acteurs geen eindpunt achter de show gezet. De toeschouwer wordt
gedwongen ‘iets te doen’. Een esthetisch middeltje dat naar bedrog ruikt Dit soort
onlustgevoel bij de toeschouwer wekken, is al te gemakkelijk: je plaatst hem voor
een probleem waar hij geen oplossing voor heeft. De theatrale spelregels hebben dit
brutale binnendringen van de buitenwereld, van de niet-theatraliteit, van de
werkelijkheid dus, nooit voorzien. Dit louter esthetisch onlustgevoelen, dat ik op
zichzelf niet wil verwerpen, gelijkstellen - want daar komt het tenslotte op neer en
nog erger dan in US van Peter Brook - met het onlustgevoelen dat ons pakt wanneer
wij onze onmacht tegenover het wereldgebeuren beseffen of dan toch maar besluiten
die onmacht in te zetten of te gebruiken, m.a.w. het esthetische - en als dusdanig ook
gewilde - samen doen vallen met het on-esthetische, vind ik een schijnheilige
gemakkelijkheidsoplossing. Deze randopmerkingen over een spektakel dat voor
kritiek vatbaar is, maar van het begin tot het einde verrassend boeiend blijft, willen
geen definitief oordeel vellen over iets wat blijkbaar nog in de maak is: er kunnen
nog vele andere vormen of kapittels bij komen. Kritiek is hier eigenlijk onbelangrijk
geworden. Als we dan toch voort moeten leven met ‘theater’, laat het dan maar met
deze bonte, fragmentarische, gewild dubbelzinnige, principieel onafgewerkte en
toevallig slordige, ‘reactionaire’ en ‘progressieve’, in ieder geval voorlopige vorm
zijn. Een show voor onze tijd? Beslist. En in de goede zowel als in de slechte
betekenis. Maar ook dat is niet belangrijk.
Eric De Kuyper

Nieuws in de Nederlandse literatuur
Vondsten en bevindingen (Polak en Van Gennep) is de titel van een bundel essays
van Merlyn-redacteur H.U. Jessurun d'Oliveira waarin deze volgens de methode van
dit onlangs ter ziele gegane tijdschrift gedichten analyseert van Slauerhoff, Bloem,
Lucebert, Hoornik, Hamelink, Ten Berge en Vestdijk.
Na een lange tijd ook weer een nieuwe bundel van Garmt Stuiveling, Willens en
wetens (Querido) met een twaalftal stukken over Thomas Mann, Wolff en Deken,
Van Lennep, Conscience, Couperus, Gorter, Henriètte Roland Holst, Teirlinck, Leo
Polak, Elsschot en Herman van den Bergh.
C. Buddingh' bundelde een aantal stukjes over schrijvers en schrijven tot Een pakje
per dag (Bruna).
De bioloog-dichter D. Hillenius ontwikkelt in De vreemde eilandbewoner
(Arbeiderspers) een aantal theorieën over de dierenbevolking van verschillende
eilanden en beschrijft hun gedrag.
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Legt uw hart daarop (Querido) is het debuut van Judicus Verstegen dat handelt
over een deel van het leven van een jongeman, dat tussen de dood van zijn vader en
die van zijn vriendin. Een voor-publikatie in het tijdschrift Maatstaf trok sterk de
aandacht.
Ook een debuut van iemand die reeds in verschillende tijdschriften publiceerde,
is de bundel verhalen van Dick Walda, Klein frontnieuws (Sijthoff).
De dichter Jan Hanlo bracht zijn prozastukjes van de laatste jaren samen in Moelmer
(Querido). Moelmer is Limburgs voor ‘praat maar’.
Over de dood en gevulde kip (Contact) is het nieuwe boek van Steven Membrecht,
waarin deze zich rekenschap
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geeft van de problemen van leven en dood.
Bij Bosch en Keuning twee nieuwe poëziebundels. Van Cor de Back Lieve aarde
en van Ido Keekstra Huis van Nobi.
Voor zijn prozadebuut in 1962 was Gerrit Krol reeds bezig met een
gedichtenbundel, die ‘Killroy was here’ zou gaan heten. De bundel is nu verschenen
en draagt als titel Een morgen in maart (Querido).
De mens is een dier maar hij zou het kunnen weten (Bakker/Daamen) is het
poëziedebuut van J.P. Guépin. Deze is volgens zijn uitgever numismaat en mytholoog.
Bij Meulenhoff een nieuwe bundel van Herwig Hensen Geworpen in deze wereld
en bij het Wereldvenster nieuw werk van Louise van Santen Eerst was er niets. De
pyromaan (Querido) is degene die in 1959 Karlstad (Zweden) op stelten gezet heeft.
Dit gebeuren is door drie verschillende personen onafhankelijk van elkaar beschreven,
te weten de auteur Bernlef, de Zweedse journalist Bernhardson en de filmer
Langestraat. Geïllustreerd met foto's en kaarten.
In de film ‘Laurel en Hardy als struikrovers’ komt een scène voor waarin beiden
plotseling uit het struikgewas tevoorschijn komen om iemand te beroven, waarop
deze in het halfduister roept ‘Wie is daar?’ Hardy zegt dan Zakenmensen eerlijk als
goud. Deze zin heeft auteur J.W. Holsbergen als titel gegeven aan zijn laatste boek
dat speelt in de reclamewereld, die Holsbergen, als tekstschrijver, goed kent. Het
boek is uitgegeven door de Bezige Bij.
J. Groot

Beeldende kunst in Nederland
Jeroen Bosch
In Streven no. 2 (november '67) heeft T. van der Stap al geschreven over het
experiment van Jeroen Bosch. De tentoonstelling in 's-Hertogenbosch is inmiddels
afgelopen en heeft een buitengewoon hoog aantal bezoekers getrokken. Ik heb mij
met 270.900 anderen voor de doeken verdrongen en moet inderdaad zeggen dat het
een bijzondere expositie was waarvoor de organisatoren veel lof verdienen. Maar
toch lijkt het mij op zijn plaats ook enkele kritische geluidjes te laten horen. Waarom
bijv. was de - naar mijn smaak te dure - catalogus zo snel uitverkocht? Waarom liet
de herdruk zo lang op zich wachten? Waarom werd men al die tijd opgescheept met
een onhandelbare nooduitgave, die nog ‘nood-kataloog’ heette ook? En waarom
werd voor de mensenzee (waarin geen ‘nood-kataloog’ te hanteren viel) eigenlijk
verstopt dat er zo veel kopieën naar Jeroen waren en verhoudingsgewijs zo weinig
originelen? Waarom werd hier niet rond voor uitgekomen op de
aankondigingsbordjes? Het echte Jeroen Bosch-bestand was de reis naar het museum
immers al dubbel en dwars waard. Wat me nu nog wel interesseert is de besteding
van de enorme winst (sommige berichten spreken van vier tot zeven ton) die de
expositie heeft opgeleverd (merkwaardige zaak voor een museum). Komt het geld
straks beschikbaar voor verbetering van de museum-outillage dan is de Jeroen Bosch
tentoonstelling ook in dit opzicht een (onverwacht) succes geweest.
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Hannes Postma
Hij werd in 1933 in Haarlem geboren, is autodidact en reisde in 1954 naar Senegal.
In 1964 kreeg hij een eerste prijs op de Triennale in Grenchen, in 1965 de ‘Prix de
la Critique’ op de Biennale van Parijs en in 1966 de Grand Prix op de Biennale in
Krakau. Hij werkt in Haarlem, exposeerde enkele malen in buitenen binnenland en
is eigenlijk vrij onbekend. Dat is jammer en onverdiend, want Hannes Postma is een
opmerkelijk kunstenaar. Dat bleek overduidelijk toen een paar van zijn werken vorig
jaar mei in Galerie Pribaut hingen en dat is nu tweevoudig bevestigd door twee
tentoonstellingen die tegelijkertijd in Amsterdam zijn gehouden: schilderijen in
Galerie 20 d op de Keizersgracht en tekeningen in
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het prentenkabinet van het Stedelijk Museum. Het is met het beschrijven van
beeldende kunst een moeilijke zaak. Het is beter te zien dan te lezen. Toch lukt het
zo af en toe iemand in heel eenvoudige bewoordingen de sfeer van het werk duidelijk
op te roepen. C. Blok is die iemand in het voorwoord tot de museumcatalogus en ik
maak hem het beste compliment door de eerste van zijn alinea's over Postma te
citeren: ‘Van dichtbij bekeken is het niet zo leuk wat de mensen in de tekeningen
van Hannes Postma overkomt. Op zijn minst worden ze uitgerekt tot een soort
broodjes, of samengeperst tot pakketjes armen en benen. Ze zijn steeds in heftige
beroering, rijzen op (eventueel geassisteerd door een fietspomp), zweven of worden
over het vlak geschoten, botsen, raken verzeild in explosies en worden door vlakken
met scherpe kanten in repen verdeeld. Hun handen en voeten laten los,
vermenigvuldigen zich en vliegen de ruimte in. Hun hoofden gaan over in balloons,
die een eind verder weer tot lichamen uitzetten’. En zo is het precies. Postma's werk
is bevolkt met vormen. Wezens en voorwerpen. Mannen en vlaggen. Kisten en
klerenhangers. Hoeden en broeken. Schuttingen en fallussen. En dat alles in een kleur
en een lijn, die zo overtuigend zijn, dat het mij een compleet raadsel is waarom deze
man zo lang zo onbekend gebleven is.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
Prof. Dr. P.J. Roscam Abbing
Actuele uitdagingen aan de christenheid
Over vragen die door onze tijd aan het christendom ter beantwoording worden
voorgelegd
Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1967, 320 pp., f 12,50.
Ontstaan uit kringwerk onder studenten gaat dit boek voor een groter publiek ‘gemeenteleden’ - kritisch in op een aantal ‘uitdagingen’ aan het hedendaags
christelijk geloven: de huidige Godsproblematiek, openbaringsgeloof volgens R.
Bultmann c.s., hedendaagse vroomheid, scheppings- en zondetheologie tegen de
achtergrond van de evolutietheorie, Voorzienigheid Gods, de zin van het leven,
‘Nieuwe Moraal’, welvaart en waakzaamheid, christelijke eis tot sociale
rechtvaardigheid. Hoewel het gehele boek beslist waardevol lijkt, verschillen de
diverse hoofdstukken merkwaardig van opzet en inhoud. Zo tracht het eerste hfdst.
kort en bondig te antwoorden op liefst twaalf moeilijkheden tegen het theïsme;
hetgeen het voordeel heeft dat de antwoorden helder zijn; nadeel is echter dat ze niet
diep genoeg graven. Het vierde hfdst. echter over scheppingsgeloof en zondetheologie
in een evolutionistisch wereldbeeld vertoont een verrassende diepgang en geeft zeer
suggestief antwoord op gerezen moeilijkheden. Praktisch en veilig is ook het standpunt
dat wordt ingenomen t.a.v. de ‘nieuwe moraal’ (hfdst. 7). Nergens worden de
beschouwingen goedkope popularisatie. Inderdaad waardevol voor bestudering in
gespreksgroepen.
S. Trooster

Ved Metha
Over God gesproken
Ambo, Utrecht, 1967, 215 pp., f 10,90.
Laat ik mogen beginnen met te zeggen dat ik deze verzameling van - doorgaans korte
- interviews met vertegenwoordigers van de moderne theologie geboeid heb gelezen.
Na een uitvoerige samenvatting van de deining rond het boekje Honest to God van
bisschop Robinson, samengesteld uit de geschriften uit die tijd, formuleert schr. de
bedoeling van zijn boekje als volgt: ‘Naar aanleiding van dit geval heb ik niet
geaarzeld zelf op onderzoek uit te gaan om erachter te komen wat nu precies schuilt
achter die godsdienstige puzzels die de bisschop en anderen zoals hij hebben
voorgelegd....’ (p. 46). Globaal zijn de gesprekken als volgt geordend: een eerste
hoofdstuk bevat interviews met moderne Amerikaanse theologen (o.a. nog met Paul
Tillich), een tweede die met Engelse theologen en zielzorgers (o.a. de mannen van
Cambridge en die rond bisschop Robinson), terwijl het laatste hoofdstuk Duitse
theologen bespreekt (gesprekjes met K. Barth en R. Bultmann; maar toch vooral over
D. Bonhoeffer, van wie een uitvoerige biografie is toegevoegd). De betrekkelijke
waarde van dit boek wordt vooral geïllustreerd door de anekdote die schr. aan zijn
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gesprek met aartsbisschop Ramsey van Canterbury laat voorafgaan: daar waarschuwt
de secretaris schr. vooraf geen voorbarige conclusies te trekken uit de antwoorden
van de aartsbisschop: ‘Omdat hij zowel een geestelijk als een politiek leider is, doet
het er veel toe in welke contekst hij zijn opmerkingen maakt. Men kan de
aartsbisschop de vraag stellen: “Gelooft Uwe Eminentie in de maagdelijke geboorte?”
Hij kan dan antwoorden met nee, maar als je de theologische motieven achter dat
antwoord niet kent, dan begrijp je de aartsbisschop verkeerd
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....’ (p. 96). Hiermee zijn de grenzen van dit boek aardig aangegeven: deze gesprekken
veronderstellen het werk van deze theologen. Beslist lezenswaardige en boeiende
lektuur, maar voor lezers met zin voor betrekkelijkheid.
S. Trooster

Prof. Dr. K. Rahner, e.a.
Christendom en wereld
J.J. Romen & Zonen, Roermond/Maaseik, 1966, 168 pp., f 7,90.
In dit boekje zijn voordrachten bijeengebracht, in de winterperiode 1965/66 onder
de titel ‘Ontmoetingen christendom en wereld’ te Brussel door ter zake kundigen
gehouden. K. Rahner werkt het nieuwe Kerkbeeld van Vaticanum II uit: ‘de
plaatselijke altaargemeenschap.... als concrete verschijningsvorm van de Kerk, haar
hoogste voltooiing ....’ (p. 13), en deze weer als ‘heilssacrament van de wereld’ (16
ss.). E. Schillebeeckx spreekt over ‘Christen-zijn, nú’, in onze geseculariseerde
wereld. Mgr. J. Willebrands behandelt de oecumenische perspectieven in Vaticanum
II; Dr. W.A. Visser 't Hooft vergelijkt deze met het standpunt van de oecumenische
beweging buiten de Kerk van Rome. Het meest aangesproken heeft mij de rustige
beschouwing van D. de Lange over de dialoog van gelovigen en niet-gelovigen. Na
een wat erg pathetisch uitgevallen inleiding bespreekt Dr. C. Trimbos de veranderde
man-vrouwverhouding. De rij wordt gesloten met enkele gedachten van W.J. Schuijt
over ‘Vrede in de huidige wereld’. Belangrijk.
S. Trooster

Dr. H. Berkhof
Protestantse verkenningen na ‘Vaticanum II’
Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1967, 234 pp., f 16,90.
In het ‘Woord vooraf’ op deze bundel wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze studies
van de hand van tien vooraanstaande reformatorische theologen uitdrukkelijk bedoeld
zijn om ‘na te gaan waar wij ons vandaag de dag bevinden in het gesprek tussen de
Rooms-Katholieke Kerk en de Reformatie’. De tendens tot ‘aggiornamento’ in de
Constituties en Decreten van Vaticanum II hebben tot het opmaken van deze balans
gerede aanleiding gegeven; ook waar problemen aangesneden worden die niet
uitdrukkelijk op dit Concilie aan de orde zijn geweest, als daar zijn:
rechtvaardigingsleer (Prof. A.F.N. Lekkerkerker), natuur en genade (Prof. G.E.
Meuleman). De auteurs hebben zich geen moeite en diepgaande studie gespaard om
de ontwikkeling in het theologisch denken in de Kerk van Rome te registreren en te
verstaan, om vervolgens dit vernieuwde geloofsdenken aan dat der Reformatie te
toetsen. Steeds ook wordt de grootste welwillendheid betracht, gepaard aan een
kritische houding tegenover het eigen bezit. Dit alles wekt wel zozeer de indruk van
volslagen eerlijkheid en gelovige openheid, dat lezing van deze studies een uitermate
boeiende aangelegenheid wordt, en er vaak momenten van dankbaar verstaan te
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beleven vallen. Goed, daarmee zijn uiteraard niet alle verschillen weggepraat; ook
die worden nog op vele punten zichtbaar. Maar wanneer deze aangesneden worden
op de waarlijk oecumenische wijze waarop het in dit boek gebeurt, mag men het
volste vertrouwen hebben in het slagen van de opzet van deze bundel: ‘uitgangspunt
worden voor de voortgang van de dialoog en voor de groei naar een
gemeenschappelijk verstaan van de heilsopenbaring’ (p. VI). Ter informatie een
opsomming van de nog niet genoemde studies in dit boek: Dr. C.A. de Ridder, Schrift
en traditie; Prof. G. Sevenster, Vroeg-katholicisme en de eenheid van het Nieuwe
Testament; Prof. H. Berkhof, De Kerk; en: Wereldraad en Concilie over de verhouding
van Kerk en Wereld; Prof. A.J. Bronkhorst, Het Ambt; Prof. W.F. Golterman,
Eucharistie en offer; Prof. H. Jonker, De eredienst; Dr. C.J. Dippel, De Kerk in de
wereld.
S. Trooster

De hinkende mens
Gedachten over mens en God
Ambo, Utrecht, 1967, 132 pp., f 7,50.
Na de verzameling Osmose hebben een aantal professoren van Rijsenburg thans een
nieuwe bundel samengesteld met ‘gedachten over mens en God’. De kern wordt
gevormd door studies die de invloed van culturele, sociale (P. van Hooijdonk) en
psychologische factoren (J.H. Plokker) op de vorming van ons Godsbeeld bestuderen.
Waarna W. Zandbelt op basis van hedendaags wijsgerig denken aantoont dat deze
subjectieve elementen in onze Godsbenadering de ‘objectiviteit’ van Gods bestaan
en werkelijkheid niet aantasten of zelfs maar verduisteren. Vooraf gaat een
beschouwing
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van Th. C. de Kruijf over het schriftuurlijke Godsgeloof zoals dat zich ontwikkeld
heeft uit de Godservaring van individu en gemeenschap in het oude Israël. W.J.
Veldhuis onderneemt ‘een poging om God te vinden in de wereld’. De bundel wordt
afgesloten met een psychologische notitie van J.H. Huijts over de ontwikkeling van
‘persoonlijk geloven’. Onze beknopte samenvatting van deze geslaagde bundel doet
geen enkel recht aan de ongemeen belangrijke thema's die hier worden aangesneden,
en die bijzonder waardevol licht werpen op de huidige problematiek inzake de
Godsbenadering. Bovendien is de wijze van behandeling rustig en uiterst betrouwbaar.
Deze eerste origineel-nederlandse afgeronde bijdrage in het zoeken naar een antwoord
op de hedendaagse Godsproblematiek zij sterk ter lezing en bestudering aanbevolen.
S. Trooster

Theologie na de dood van God
G-3 centrale, Ubbergen, 1967 (- Ter Diskussie, 2e jrg. n. 4), 104 pp., f 2,90.
Dit bundeltje bevat inleidingen, gehouden op een tweetal weekenden over dit
onderwerp in de Volkshogeschool Schaloen bij Valkenburg. Het beste is de
samenvatting van de discussies, in een ‘nabeschouwing’ door Drs. L. Boer
geformuleerd. De inleidingen zelf - hoewel soms goed gesteld - dringen m.i. te weinig
tot de kern van de zaak door, blijven teveel aan de oppervlakte.
S. Trooster

B. Häring
La Morale après le Concile
Traduit de l'allemand par A. Liefooghe, Desclée, Doornik, 1967, 153 pp..
De bekende moraaltheoloog Pater Häring, schrijver o.a. van het grote werk De Wet
van Christus, publiceert in dit boekje een aantal opstellen, door hem geschreven
tijdens en na afloop van het 2e Vaticaans Concilie. In het voorwoord verwijst hij
naar het Decreet over de priester-opleiding, waarin nl. grote nadruk wordt gelegd op
de vernieuwing van de moraaltheologie; hij tekent daarbij aan: ‘il nous est sans doute
permis, sans manquer à la modestie, d'y voir l'approbation de nos efforts des quinze
dernières années, ainsi qu'un encouragement à poursuivre notre travail dans la voie
où nous nous sommes engagé’ (p. 5). Zo valt het te begrijpen dat dit boekje, voor
degenen die met zijn oeuvre vertrouwd zijn, niet veel nieuws bevat. Pater Häring
heeft een bijzondere feeling voor wat er leeft in deze tijd en hij weet dit met grote
vaardigheid onder woorden te brengen. De nieuwe richting die hij voorstaat wordt
goed uiteengezet en de kritiek die hij daarbij levert op de traditionele
handboekenmoraal blijft gematigd, afgezien van enkele overdrijvingen. Vanwege
de veelvuldige herhalingen en de abundante stijl, kost het enige moeite dit boekje
ten einde toe door te lezen.
A. van Kol
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Godsdienst
Raymond Hostie e.a.
Menselijke verhoudingen in de communiteit
Bibliotheek voor pastoraaltheologie, 156 pp., ing. 110 frs., geb. 140 frs.
La communauté, relation de personnes
Bibliothèque d'études psycho-religieuses. 173 pp., 123 frs.
Desclée de Brouwer, Brugge, 1967.
De methode van trainingsgroepen wordt niet alleen in het bedrijfsleven toegepast,
maar kende ook enkele zeer geslaagde vormen in de hernieuwing van het religieuze
leven. Gedragen door de leer van het Concilie, en haast gedwongen tot deze
oplossingen door een toenemend functieverlies, richtte de Unie van hogere oversten
(van vrouwelijke orden en congregaties) in België een reeks ‘studiedagen’ in met
als thema het probleem van het communiteitsleven. Bekend als de dagen van Heikruis
waren deze samenkomsten meer dan academische informatie. De referaten die als
inleiding dienden voor het verdere groepswerk zijn hier bijeengebracht. Een eerste
deel behandelt de verwachting van de jonge vrouw die aan religieuze roeping denkt,
vooral in verband met een ‘leefgroep’. Een psycho-sociologische bezinning volgt in
een tweede deel, waar de verschillende aspecten van het gemeenschapsleven worden
belicht. Een proeve van synthese besluit dit interessante werk, dat in de
post-conciliaire vernieuwing van de Kerk een nieuwe impuls geeft aan het
kloosterleven.
J. Vanneste
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J. Yperman
Gedenken wij dankbaar
Een catechese over de Eucharistie
Patmos, Antwerpen, 1966, 76 pp.
De ondertitel van dit boek geeft zeer goed de opzet van Schr. weer: vanuit een
bezinning over de tekenactiviteit en het dankbaar gedenken, de inhoud, de
grondstructuur en de draagwijdte van de eucharistieviering doorzichtig te maken.
Na een inleidend hoofdstuk over ‘de wereld der tekenen’, wordt de rijkdom van
betekenissen van de eucharistieviering diepgaand en toch helder uiteengezet, als
dankzegging, als gedachtenismaal, als realiserende openbaring van Christus' heilswerk,
als actualisering in de Kerk van Christus' profetisch gebaar, als werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de eucharistievierende gemeenschap.
Voor de leek en voor de priester wordt hier op bevattelijke wijze een persoonlijke
synthese geboden van wat vaklieden als Jungmann de laatste jaren over dit onderwerp
hebben gepubliceerd. Het werk is geschreven vanuit een hedendaagse mentaliteit en
tevens komen de H. Schrift en de geschiedkundige ontwikkelingen (en misvormingen)
tot hun recht. Waar schr. op pp. 61-64 de minder belangrijke vraag naar de wijze van
Christus' werkelijke tegenwoordigheid in de tekenen van brood en wijn behandelt,
is zijn uiteenzetting nogal zwak. Hij affirmeert wel dat de betekenisverandering een
zijnsverandering is, doch toont dit niet aan. Zoals hij zelf schrijft, zal deze vraag wel
nooit in mensenwoorden bevredigend geformuleerd kunnen worden. Als catechese
voor de ontwikkelde leek is dit boek buitengewoon geslaagd, het brengt inzicht bij
en voedt het geloof.
F. Vandenbussche

J. Brouwers
Gods ruimtevaarder, Oecumenische fantasie
Lannoo, Tielt/Den Haag, 1966, 272 pp. F. 125.
Theologie en fantasie gaan jolig samen in deze ‘roman’, die wil beschrijven hoe de
Kerk eruit zal zien tegen de volgende eeuwwisseling. De Kerk zit nog steeds met
problemen. Deze betreffen hoofdzakelijk de hereniging van alle christenen, de
emancipatie van de leek, de verhouding van de Kerk tot de moderne wereld. Nu
fantaseert pastoor Brouwers hoe een nieuw gekozen paus, die providentieel Adriaan
zal heten, die problemen opgelost krijgt. Er steekt wel humor in het verhaal. Ook
stemmige natuurbeschrijvingen (zonnige vakantieherinneringen aan Rome, Constanz,
Tivoli, Assisi en Sicilië?) en lyrische ontboezemingen ontbreken niet. Daarmee
contrasteren dan gewichtig aandoende theologische discussies waarbij uitgepakt
wordt met geleerde citaten en historische eruditie. Het is alles wel een beetje ‘wit’
of ‘zwart’. Wit is natuurlijk de progressieve Paus, ‘Gods niimtevaarder’. Wit zijn
ten slotte ook alle niet-katholieke gesprekspartners die de auteur aan het woord laat
komen. Zij zijn zo goedwillig. Zwart is alleen maar de kleine minderheid (de auteur
specificeert: ongeveer één honderdtal op meer dan twee duizend) van ‘boze’,
katholieke bisschoppen, die halsstarrig gekant blijven tegen iedere verzoening. Maar
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ook zij blijken uiteindelijk niet bestand tegen een ‘intiem souper’, hun aangeboden
door de ‘goede’ Adriaan. Een oecumenisch of pastoreel gesprek dient trouwens steeds
begeleid te worden door een aangepaste ‘drink’: voor Kardinalen een ‘glaasje purperen
wijn’, voor Lutheranen een ‘goed wijntje van 1964’ of een ‘kroes schuimend Duits
bier’, voor een Italiaans communist natuurlijk een fles Chianti. Voor een zondige
pastoor volstaat een kopje koffie maar na zijn ‘bekering’ wordt het een ‘roemer
heiligenwijn’! Het spreekt vanzelf dat de ‘goede’ paus tegen het verplichte
priestercelibaat is en ook dat hij voor de benadeelde, onschuldige partij de
onontbindbaarheid van het huwelijkssacrament niet wil ‘op de spits drijven’. Maar
voor doctrinele kwesties wil pastoor Brouwers, pardon Paus Adriaan, opmerkelijk
niet de meest extremistische posities verdedigen. Alleszins blijft hij geloven aan de
lichamelijke opstanding van de Heer en aan het mysterie van de Drieëenheid. Wat
hij precies denkt over de godheid van Christus en over dat ander dogma van de
erfzonde is niet zo duidelijk, kan ook niet duidelijk zijn in een theologische roman,
die zich ten slotte enkel aanmeldt als ‘luchtige fantasie’. Hoe onberispelijk en devoot
Paus Adriaan dan ook moge zijn in zijn privaat leven, hoe sympathiek ook zijn
interpretatie van het dogma van het pauselijk primaatschap en hoe begrijpend en
grootmoedig ook zijn houding tegenover de ‘celibataire’ Siciliaanse pastoor, toch
voelen wij persoonlijk weinig voor theologische ‘Jules Verne’ literatuur. Wellicht
toch zal het boek menig lezer verpozende lectuur bezorgen.
J. Van Torre
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Aug. Card. Bea
De Kerk en het Joodse volk
P. Brand, Hilversum-Antwerpen, 1967, F. 165.
De wereldpers heeft voldoende de wisselvalligheden in het licht gesteld waaraan de
Concilieverklaring over de Joden op Vaticanum II onderworpen werd. Kard. Bea,
die het met zijn secretariaat voor de eenheid onder de christenen voor dit document
had opgenomen, schetst hier, na een algemene inleiding, de veelbewogen geschiedenis
van het document. Bovendien zijn zijn uitvoerige bijbel-theologische beschouwingen
een eerlijk gewetensonderzoek, dat ieder christen samen met en na hem mede
voltrekken moet. In aanhangsel wordt de tekst afgedrukt van de verklaring over de
houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten, waarin par.
5 uitdrukkelijk handelt over de Joodse godsdienst (vertaling Kath. Archief), alsmede
de vier toespraken die de auteur, in zijn hoedanigheid van referent van het schema,
voor het Concilie, hield tussen de jaren 1963 en 1965.
J.-M. Tison

G. Martelet S.J.
Les idées maîtresses de Vatican II
Initiation à l'esprit du Concile
(coll. Présence chrétienne), Desclée De Brouwer, 1966, 280 pp., F. 180.
Menig werk dat zich aanmeldt als ‘moderne’ theologie, wil schijnbaar van het Concilie
enkel overhouden dat het niet over alles het definitieve woord bedoelde te zeggen.
De auteur hier beoogt juist vanuit de concilieteksten de nieuw gewonnen theologische
inzichten en de rijke verworvenheden te belichten zonder echter de daarbij geopende
toekomstperspectieven ooit uit het oog te verliezen. Hij was daarvoor wel speciaal
competent want, vanaf de eerste zittingstijd, werd hij bij de conciliewerkzaamheden
betrokken als ‘privaat theologisch adviseur’ van de franssprekende bisschoppen van
Equatoriaal Afrika. Alle grote conciliaire themata komen achtereenvolgens ter sprake.
Tevens blijkt de grote eenheid in de menigvuldige verscheidenheid van de zestien
conciliedocumenten, zowei op gebied van inspiratiebronnen als van leerstellige
inhoud en meegedeelde concrete opdrachten. Telkens opnieuw wordt deze ‘union
paradoxale des contraires’ beklemtoond. Als ‘peritus’ van de missiebisschoppen
toont de auteur vanzelfsprekend een bijzondere belangstelling voor het aspect
katholiciteit, de openheid van de Kerk voor de wereld, de plaats van de leek in de
Kerk, en het probleem van de ‘godsdienstvrijheid’ (‘godsdienstvrijheid’ of
‘geloofsvrijheid’, beter dan ‘gewetensvrijheid’). Even verrijkend is de uiteenzetting
van het aspect heiligheid van de Kerk, in confrontatie met haar zondigheid. Als
diepste fundament van het theologisch en kerkelijk ‘aggiornamento’ en als
onderliggend stramien van heel de gedachtengang van de concilievaders releveert
de auteur, naast een vernieuwde beschouwing van de werking van de Geest, een
uitgesproken christocentrisme, geïnspireerd op Irenaeus' recapitulatieleer.
J. Van Torre
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W. Bühlmann
Afrique. Visages de l'Eglise
Desclée, Paris, 1967, 328 pp..
Dit uit het Duits vertaalde werk geeft de stand van zaken weer in de Afrikaanse
missie tot 1963. Zonder te verzwijgen wat bereikt werd, schuwt de S. netelige
problemen niet, zoals de herwaardering van het heidendom, onvoldoende politieke
geïnteresseerdheid, houding t.a.v. arbeidersproblemen, koloniale mentaliteit. S., die
zich soms meent te moeten verontschuldigen voor zijn kritische toon, wil de missie
allerminst gereduceerd zien tot hulp aan arme landen. Voor de assistentie uit Europa
ziet hij nog een onmisbare taak. De beschrijving van de overgang van missie naar
lokale Kerk bevat vervoerende bladzijden.
J. de Wit

Au Coeur même de l'Eglise
Desclée de Brouwer, Brugge, 1966, 208 pp., F. 132.
Tien jaar geleden vestigden zich drie monniken te Pontenx-les-Forges in de Franse
Landes op zoek naar vernieuwing van hun Benediktijnenideaal. Nu publiceren de
vijfendertig ‘Broeders van de Maagd der Armen’ hun Regel. Deze bevat een proloog
over de roeping, en twee delen: het eerste (Mystère Pascal) handelt over het
woestijnleven en de drie geloften; het tweede (‘Blijft in mijn liefde’), over gebed en
broederliefde. Een boek van uitzonderlijk geestelijk gehalte; geen propagandaschrift,
geen afgewerkt ascetisch tractaat, maar een eenvoudig, diep evangelisch, en iedereen
tot nederige bezinning uitnodigend gebedenboek. Men vindt er ook een kort Bericht
over oorsprong en ontwikkeling van de Fraterniteit van de Maagd der Armen (pp.
195-199).
G. Neefs
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Saint Ignace
Constitutions de la Compagnie de Jésus
I. Traduction du texte officiel, notes et index par François Courel s.j.
II. Introduction à une lecture par François Roustang s.j. Traduction du
texte primitif par Francois Courel s.j.
(Collection Christus no. 23-24. Textes.)
Desclée de Brouwer, 1967, 320-296 pp., F. 438-530.
In de inleiding tot deel I (pp. 1-12) verklaart F. Roustang waarom de Franse Jezuïeten
het nuttig geacht hebben aan de gewone lezer een vertaling van de Constituties van
hun orde aan te bieden. (Tot nog toe hebben alleen tegenstanders van de Sociëteit
dat gedaan). Hij geeft de volgende redenen aan: 1) het feit dat de Constituties in de
Latijnse tekst haast niet meer gelezen - laat staan begrepen - worden door hen voor
wie zij zijn gemaakt; 2) de overal in de Kerk aanwezige tendens om naar de bronnen
van de Traditie terug te grijpen; 3) de zekerheid dat deze uitgave van nut kan zijn
voor de talrijke religieuze Instituten en Congregaties die de ignatiaanse spiritualiteit
als grondslag en voornaamste stuwkracht hebben gekozen, waar dan nog bij komt
de hoop dat vele leken door de lezing van deze Constituties tot een diepere kennis
zullen worden gebracht van de spiritualiteit waarin zij onbewust hun christelijk leven
leiden.
Deel I bevat - behalve een heel goede ‘Index analyticus’ (pp. 261-307) - de vertaling
van de ‘officiële’ tekst van de Constituties (pp. 13-259) en de in 1594 (meer dan 25
jaar na de dood van Ignatius) door de 5de Algemene Congregatie van de Orde
goedgekeurde versie. Deel II bevat de vertaling van de Spaanse zgn. ‘primitieve’
tekst (pp. 140-286), voorafgegaan door een diepgaande studie (pp. 1-138), waarin
F. Roustang de historiek van de tekst uiteenzet en de specifiek van Ignatius afkomstige
elementen achterhaalt. Daarvoor juist biedt de ‘primitieve’ tekst een grote hulp, daar
hij in de jaren 1547-50 is ontstaan, in een tijd waarin Ignatius, in nauwe samenwerking
met zijn secretaris Polanco, zeer actief aan het opstellen van de Constituties
deelgenomen heeft.
Deze uitgave wordt ongetwijfeld een uitzonderlijk werkinstrument in de handen
van al wie reeds met Ignatius vertrouwd is. De nog niet ingewijde ‘leek’ zal zich in
deze twee boekdelen niet zo direct thuis voelen: waar moet hij de lectuur beginnen?
Met de zeer degelijke inleiding van deel II? Met de ‘primitieve’ tekst? Of toch maar
met deel I? Zoals het gewoonlijk met Ignatius gaat, valt de kennismaking zwaar; en
in dit geval worden de zaken nog bemoeilijkt doordat de Constituties, anders dan de
Geestelijke Oefeningen, geschreven zijn als een vaste onveranderlijke Regel, waar
de belangstelling meer gericht is op de instelling dan op de personen. Welke zijn dan
juist Ignatius' inzichten geweest met zijn Orde als instelling? In tegenstelling met de
officiële tekst schijnt de primitieve juist op vele plaatsen erop te wijzen dat Ignatius
zelf zijn Constituties heeft willen opvatten minder als een ‘Regel’, en meer (zoals
de Geestelijke Oefeningen) als de beschrijving van een dynamische ervaring, van
een creatief uit te bouwen levenswijze. Het is een van de boeiende kanten van deze
uitgave, dat uit de aandachtige vergelijking van de twee versies van de Constituties
heel scherp de vraag naar voren treedt: door welke versie moet hij die zo trouw
mogelijk wil blijven aan de geest van Ignatius, zich hoofdzakelijk laten inspireren?
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G. Neefs

A Monk of the Eastern Church
The prayer of Jesus
Desclée Comp., New York, 1967, 125 pp..
Dit boekje is de vertaling - door een monnik van de Westerse Kerk - en uitbreiding
van La prière de Jésus, voor het eerst gepubliceerd in het bekende tijdschrift Irenikon
(n. 3 en 4 van 1947) door een monnik van de Oosterse Kerk. Deze anonieme schrijver
heeft zich sinds jaren heel intens met de Byzantijns-Slavische spiritualiteit bezig
gehouden. Ongetwijfeld zal de Engelse vertaling ook in Amerika veel gelezen worden
want ook andere geschriften van die anonymus horen tot best-sellers, o.a. ‘A Dialogue
with the Saviour’ en ‘A Day with Jesus’. In ‘The prayer of Jesus’ wordt, met
verwijzing naar de allerbeste bronnen, de oorsprong, de ontwikkeling en de praktijk
nagegaan van het in het Christelijk Oosten zo geüefde Jezus-gebed, aldus geheten
naar de aan het gebed zo eigen, aanroeping van de naam Jezus. Hoofdstuk I (p. 11-24)
behandelt de aanroeping van de naam Jezus in de H. Schrift en patristische traditie.
In hoofdstuk II (p. 25-44) wordt het gebed gezien binnen het kader van Sinaïtisch
(zonder geografische beperking) hesychasme. Hoofdstuk III (p. 45-58) gaat diep in
op de praktijk van het Jezus-gebed in het hesychasme op de berg Athos, rond de kern
in de formulering: ‘Heer, Jezus Christus,
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Zoon Gods, ontferm U over mij’. Hoofdstuk IV (p. 59-80) bespreekt de Philokalia:
de prachtige verzameling teksten van geestelijke schrijvers over het gebed en de
waakzaamheid van 's mensen hart. Hoofdstuk V (p. 81-96) behandelt ‘de verhalen
van de Russische pelgrim’: de roman van een geestelijk leven, een simpel maar
innigvroom relaas, honderd jaar geleden geschreven. Daarmee worden beschouwingen
verbonden over het gebruik van het Jezus-gebed in onze tijd. In hoofdstuk VI (p.
97-117) komen diepzinnige beschouwingen ter sprake over de wezenselementen van
het gebed en over de formulering in verschillende aspecten. De oudste is de aanroeping
van de naam ‘Jezus’ zonder meer.
In een eerste aanhangsel (p. 117-120) wordt - gelukkig! - ook een juiste houding
inzake de vaak zo onbegrepen psycho-physiologische techniek aangegeven. Wellicht
dat daar o.m. de reden ligt waarom in het Westers Christendom het gebed niet dié
waardering heeft gevonden die het toch werkelijk verdient. In een tweede aanhangsel
(p. 121-125) wordt de aanroeping van de naam Jezus in het Westen besproken.
The prayer of Jesus is een boekje dat overvloed heeft aan charismata. Het maakt
ons bewust van Jezus, van Diens God-Menselijke Tegenwoordigheid. Het Jezus-gebed
is een op de Bijbel gebaseerde gebeds-methode en geschikt voor de noden van de
meest moderne mensen. Ongetwijfeld: 'n gebeds-methode reikt niet tot de substantie
van het ‘geestelijk gebed’. De innige vereniging met de God-Mens Jesus Christus is
vóór alles een genadegave waarop terecht door de schrijver wordt gewezen. Voor
orthodoxe Christenen is het gebed vol mysterieuze inhoud. Ondergetekende weet
hoe het Jezus-gebed bij eremieten op de H. Berg Athos gebeden wordt en het heeft
onvergetelijke indruk op hem gemaakt. Het is ‘het hart der orthodoxie’ zei mij een
bejaarde Russische monnik. Me dunkt dat het in hoge mate ook de Christelijke
Eenheid dient.
W. Theunissen

Sociologie
R. Blijstra
Wij wonen / wonen wij?
Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1967, 128 pp., f 2,50.
Naar aanleiding van de tentoonstelling te Doorwerth (Ned) Plan International, waar
een aantal elementhuizen te zien waren, heeft R. Blijstra een vlot boekje geschreven.
Daarin zet hij problemen en mogelijkheden van het hedendaagse wonen uiteen. Hij
dringt niets op, maar geeft aan hen die er interesse voor hebben stof tot nadenken en
tot onderscheiden. Het rijk geïllustreerde werk is in elk geval heel wat stimulerender
dan de tentoonstelling het geweest is.
G. Bekaert

Demain, nos villes....
Editions Desoer, Luik, 1965, 260 pp., 350 Fr.

Streven. Jaargang 21

In 1964 werd te Luik een belangrijk colloquium gehouden over de toekomst van
onze steden onder de titel Liège en l'an 2000. Personaliteiten uit de wereld van de
politiek, economie en stedebouw belichten er de ontwikkelingsperspectieven van de
stedelijke agglomeratie en van de mens in deze agglomeratie. De imaginaire toekomst
werd gesitueerd in het jaar 2000. De verdienste van de nu uitgegeven uiteenzettingen
ligt niet zozeer in hun originaliteit als in het feit dat ze afgestemd zijn op een
niet-gespecialiseerd, maar daarom niet minder voor de toekomst van het menselijk
woonmilieu verantwoordelijk publiek uit politieke, economische, financiële kringen.
Ze betekenen in de eerste plaats een bewustwording van de immense taak voor de
mens van vandaag om zich een bewoonbaar milieu te bouwen en een oproep tot
grotere moed en meer fantasie in de aanpak van die taak. Het gaat er immers niet
alleen maar om sanering van het bestaande, maar om een geheel nieuw concept.
G. Bekaert

Steffen Harbordt
Die Subkultur des Gefängnisses
F. Enke Verlag, Stuttgart, 1967, VIII-107 pp., DM. 24.
Dit boek brengt een sociologische analyse van de subcultuur der gevangenis. Het is
een uiterst boeiende, luciede en interessante beschrijving van het milieu waarin een
gevangene terechtkomt, de invloed die dit milieu op hem uitoefent en de wijze waarop
de gevangene in dit milieu opgenomen wordt. Men zou de hoofdthese van deze studie
kunnen samenvatten als volgt: de gevangenis is werkelijk de hogeschool van de
misdaad, en dat is zij wegens haar inwendige structuur.
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Om deze thesis te bewijzen schildert de auteur achtereenvolgens het
ontpersoonlijkingsproces van de ‘intrede’, de waarden, normen en instellingen die
in de gevangenis gelden, het systeem van dogmas over politie, gerecht, godsdienst,
arbeid, resocialisering, dat opgedrongen wordt door de structuur zelf van de
gevangenis, de sociale structuren van de gevangenen: de machtsverhoudingen, de
erotische en economische verhoudingen, de groepsvorming en de vereenzaming,
tenslotte de ‘prisonering’ en de ‘resocialisatie’. Het waardevolle in deze studie is
niet alleen de bijzonder inzichtsvolle uiteenzetting, doch ook het feit dat zij
mogelijkheden toont waardoor men door structuurveranderingen in het
gevangeniswezen, die veel grondiger zijn dan de gewone educatieve of caritatieve
hervormingen, ook bepaalde toestanden effectief kan beïnvloeden. Men kan het boek
aanbevelen aan al degenen die met het gevangeniswezen te doen hebben, als
magistraten, advokaten, dokters, psychologen, aalmoezeniers en sociale werkers.
H. Somers

Wetenschap
Richard Fiennes
Ziekten en moderne leefgewoonten
Aula, Utrecht / Antwerpen, 1967, 282 pp..
De auteur, die na zijn veterinaire opleiding ruim 20 jaar in Oost-Afrika werkte alwaar
hij onderzoekingen verrichtte bij wilde dieren en studie maakte van problemen van
menselijke en dierlijke ecologie, schreef na zijn terugkeer in Engeland ‘Man, Nature
and Disease’ (1964), dat nu in een goed bruikbare vertaling van M.D. Luning Prak
voor ons ligt.
In zijn inleiding zet hij uiteen dat ziekten bij mensen onder natuurlijke
omstandigheden een regulerende rol spelen maar dat de invloed van infectieziekten
in zich verdichtende concentraties van mensen enorm is toegenomen.
In de drie delen van zijn boek behandelt Fiennes achtereenvolgens de catastrofale
uitwerking van endemische en epidemische infectieziekten in de geschiedenis
(melaatsheid, kinderverlamming, hondsdolheid, pest, vlektyfus, gele koorts,
slaapziekte, malaria), het ontstaan van het verschijnsel parasitisme in verband met
de ontwikkeling van natuurlijke gemeenschappen, en tenslotte de accentverschuiving
in de veelheid van ziekelijke aandoeningen na de inperking van de infectieziekten
met behulp van moderne geneesmiddelen en vaccinaties. De schrijver wijst er op dat
ettelijke nieuwe geneeskundige problemen nabij een oplossing zouden kunnen worden
gebracht door onderzoek van het leven in natuurlijke leefgemeenschappen en van
de mate waarin de hedendaagse mens daarvan is afgeweken.
De gedachtengang van Fiennes is niet nieuw. De vorm waarin hij zijn stellingname
heeft gegoten en de ordening van het uit eigen onderzoek alsmede uit literatuurstudie
verkregen argumentatiemateriaal, rechtvaardigen echter deze publikatie ten volle.
Toevoeging van een verklarende woordenlijst en van een uitvoerige bibliografie
opent de weg voor zelfstudie en voor verdergaande exploratie van dit interessante
wetenschapsterrein.
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J.J.C. Marlet

Paul B. Sears
Leven en samenleven in de natuur
Een inleiding tot de ecologie
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1967, 185 pp., f 2,90.
Een gezellig, keuvelend boekje, waarvan de inhoud door de oorspronkelijke titel
‘The biology of the living landscape’ beter wordt weergegeven dan door de
nederlandse titel. Ook de ondertitel is misleidend. In feite gaat het in dit boekje over
botanie en over de invloed van klimaat, bodem, atmosfeer, op de landbouwprodukten.
Zoölogische gegevens en invloeden verdwijnen naar de achtergrond, behalve dan de
invloed van de mens. Een groot deel wordt ingenomen door geschiedkundige
gegevens, die op een prettige manier worden verteld. De liefde voor de botanie zal
wel de reden zijn, dat Theofrastus hoger wordt aangeslagen dan Aristoteles (p. 48),
van wie overigens de botanische werken verloren zijn gegaan.
M. Jeuken

Niels Bohr
Atoomfysica en menselijke kennis
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1967, 159 pp., f 2,50.
Deze verzameling van 7 artikelen en voordrachten van Bohr vormen het vervolg van
de ook in de Aula-reeks verschenen eerste
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bundel (Aula 245, Atoomtheorie en natuurbeschrijving). De opstellen in deze nieuwe
bundel dateren van 1932 tot 1957, en handelen over biologische en anthropologische
problemen, over kennis-theoretische problemen en over het probleem van het leven.
Dit alles dan in verband met de quantumfysica. Speciale aandacht wil ik vragen voor
het vierde opstel: Gedachtenwisseling met Einstein over kennis-theoretische
problemen in de atoomfysica, van 1949. Voor de controverse Einstein-Bohr is deze
bijdrage van wetenschappelijk belang, maar ze is tevens een menselijk document
van de eerste orde.
M. Jeuken

Gerhard Gollwitzer
Die Menschengestalt
Anregungen zu einer anschaulichen Anthropologie
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1967, 119 pp., DM. 9,80.
De auteur, zelf een beeldend kunstenaar en als leraar verbonden aan de Staatsakademie
voor Beeldende Kunsten te Stuttgart, heeft zich bezonnen op de vraag wat de gestalte
van de mens zegt over diens wezen.
Aan de hand van 70 figuren (linoleumsneden) leidt hij de lezer binnen in deze
gedachtenwereld en brengt hem van het aanschouwen van de mens tot het beschouwen
en tot het schouwen.
Wat hij schrijft over de zin van de gestalten in natuur en kunst, over het verschil
tussen gestalte en vorm, over de relatie tussen het zichtbare en onzichtbare, is zoveel
als een meditatie over de mens in zijn wereld.
Hier is een kunstenaar aan het woord die zijn wijdreikende gedachten goed
formuleert. Een genoegen om ze te volgen.
J.J.C. Marlet

H. Jahn (herausgeber)
Chemie Heute, Chemie Morgen
Urania Verlag, Leipzig, 1967, 288 pp., MDN 6,80.
Populariserende hoofdstukken uit de toepassing van scheikunde in de industrie, met
de nadruk op die van Oost-Duitsland. Er is gestreefd naar begrijpelijkheid, maar
enige kennis van natuur- en scheikunde is voor lezing wel gewenst.
J. de Wit

Geschiedenis
H. Todts
Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden II
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Davidsfonds, Leuven, 1967, 360 pp., 8 pl., ing. F. 96, geb. F. 125.
Het vrij omvangrijke tweede deel van deze kroniek van de Vlaamse beweging
behandelt de periode 1954-1965. Het laat op treffende wijze zien hoe de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd een van de dominante factoren is van het sociale, culturele,
politieke en zelfs godsdienstig leven in ons land. Hoewel de eigen sympathieën van
de schrijver hier en daar duidelijk naar voren komen, is het boek een trouw relaas
van feiten, documenten, resultaten en mislukkingen. Niettemin is het voor iemand
die zich voor die kwestie interesseert boeiend van 't begin tot het einde. Een uitgebreid
deel met referenties, bibliografie en personenregister aan het einde is een niet geringe
bijdrage tot de waarde van dit boek, dat ieder vlaamsgezinde, die wenst
gedocumenteerd te zijn, in zijn bereik moet hebben.
E. De Graeve

Carl Bridenbaugh
Mitre and Sceptre
Transatlantic Faiths, Ideas, Personalities, and Politics. 1689-1775
Oxford University Press, London-Oxford-New York, 19672, 354 pp., $1,95.
Levendig en degelijk geschreven krijgen we een verhaal over mensen en meningen,
feiten en fouten van die langdurige strijd tussen Episcopalen en Dissenters in de
Engelse koloniën in Noord-Amerika aangaande de vestiging van anglicaanse
bisschoppen. Als interessante gegevenheden komen naar voren - schr. heeft daaraan
aandacht besteed - de contacten tussen moederland en koloniën, waarbij vooral de
transatlantische samenwerking van de Dissenters moet worden genoemd, en de zeer
belangrijke rol van de publiciteitsmedia van die dagen, pamflet en krant, in deze
strijd die zeer lang volkomen de publieke opinie in de koloniën bezig hield. Maar
nog interessanter dan deze gegevenheden en de personen die we zien optreden is de
dimensie die schr. in dit verhaal van een strijd - au fond over de verhou-
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ding kerk/staat - heeft gelegd. Hij kan laten zien hoe in die strijd bij de Dissenters
een Amerikaanse kijk op de geschiedenis wordt geboren, hoe het Amerikaanse
zelfbewustzijn gaat groeien. En zo kan hij het verband laten zien tussen deze kerkelijke
strijd en de Amerikaanse Revolutie. Immers voordat het tot politieke verwikkelingen
kwam en zelfs oorlog, had er al een revolutie plaats gevonden in de geest van de
Amerikaanse mens juist in die strijd om religieuze zaken. Overigens had het politieke
element nooit ontbroken. De Dissenters stelden zich immers teweer tegen iets dat ze
symboliseerden met: Mijter en Scepter. Zij vreesden door de bisschoppen van de
Kerk van Engeland niet alleen in hun religieuze, maar ook in hun politieke vrijheid
aangetast te worden. Toen het parlement in Londen zijn ondraaglijke wetten ging
uitvaardigen, konden zij die niet los zien van de pogingen om bisschoppen te vestigen.
Toch blijkt nergens in het boek dat parlement of regering via bisschoppen hun
politieke greep op de koloniën wilden verstevigen. De Kerk van Engeland van haar
kant verkondigde wel, door een hiërarchie de loyaliteit van de koloniën te kunnen
vergroten. Zo draagt zij mede schuld aan de vervreemding van die koloniën ten
opzichte van het moederland. Wanneer de onafhankelijkheidsoorlog losbarst, is de
kerkelijke strijd al geluwd. Dat zou ons kunnen doen vergeten dat niet lang daarvoor
de strijdleus was geweest: No bishop, no King. Het is de grootste verdienste van
schr. weer eens op de rol van de religie aangaande de revolutie te hebben gewezen.
Jammer dat schr. zijn schets over het ontstaan van het Amerikaanse zelfbewustzijn
zo beknopt heeft gehouden. Dit bedoel ik niet als kritiek, maar als compliment.
M. Chappin

Literatuur
Harry Mulisch
Wenken voor de jongste dag
Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 336 pp., f 9,50.
Zoals bekend heeft schrijver, die indertijd op eigen kracht en zonder de werken van
de denker waar hij niet door kon komen, te lezen, de leer van Hegel herontdekt en
de laatste tijd te kennen gegeven aanhanger te willen worden van de leer van
Chomsky. In dat geval dateren al de stukken die in deze bundel zijn samengevat van
B.C.. Mulisch heeft hier een aantal van zijn oudere en nieuwere stukken die alle
spreken van een groot engagement bij het wereldgebeuren samengevat en verbonden
door een kalender. Het is vooral de dood die het middelpunt vormt van alle bijdragen,
maar waarover in de verbindende stukken weinig wordt gezegd. Deze kalender-delen
geven vooral autobiografische en bibliografische gegevens.
C.J. Boschheurne

J. Bernlef
De schaduw van een vlek
(Salmander), Querido, Amsterdam, 1967, 158 pp., f 7,90.
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Het zijn de kleine, merendeels onogelijke dingen, bijvoorbeeld een vlek op het
plafond, die wel geen grote rol spelen in het bestaan, maar het intrigerend decor
vormen waartegen ons leven zich afspeelt, en soms is het leven niets dan dat decor.
B. besteedt een hele verhalenbundel aan de rol van die vanzelfsprekend aanwezige
dingen (De waarde van wasgoed heet een verhaal) en aan de kleine toevalligheden
en coïncidenties die in het dagelijks leven telkens weer op onverklaarbare wijze
opduiken. Zijn verhaalprocédé is daarbij interessant, maar soms te doorzichtig. B.
doet op ongewone wijze recht aan de banale alledaagsheid, maar omdat hij het teveel
met een bedoeling doet, worden die gewone dingen gelicht uit de bedding van het
onopgemerkt er-zijn, waarin ze gewoonlijk wel worden waargenomen, maar
schuinsweg, in het voorbijgaan, en juist daardoor intrigerend kunnen zijn. B. moet
er de schijnwerper op richten en ze toch onopgemerkt laten, en dat is een kunststuk
dat snel tot kunstmatigheid leidt. B. ontkomt daar niet altijd aan, hoewel hij bij tijd
en wijle voortreffelijke beschrijvingen heeft.
T. van der Stap

A.H. Nijhoff
Het veilige hotel
(Salamander), Querido, Amsterdam, 19675, 191 pp., f 2.25
Dit is een herdruk van ‘Medereizigers’. De verhalen zijn goed geschreven, maar nog
al erg geconstrueerd. Philip is weinig meer dan een kapstok, maar wordt zelf geen
levend mens.
R.S.
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J.C. Noordstar
De Zwanen en andere gedichten
Querido, Amsterdam, 19672, 68 pp., f 9,90.
In de hier genoemde uitgave zijn voor de eerste maal alle gedichten van J.C. Noordstar
bijeengebracht. R. Escher heeft deze bundel voor de druk gereedgemaakt, daar de
maker zelve nog nauwelijks belangstelling heeft (en had) voor de verzen uit zijn
jonge jaren.
Hoe deze uitgave tot stand is gekomen, kan de lezer vinden in de ‘verantwoording’
van Rudolf Escher, waarin ook aangegeven is in welke periodieken indertijd de
gedichten verschenen zijn. Er wordt verder over rang-schikking der verzen gesproken,
over interpunctie, e.d..
De dichterlijke periode van Noordstar ligt tussen de jaren 1928-1936. Daarna
zweeg de stem van de dichter. Gedichten hoogstwaarschijnlijk uit Noordstar's
studententijd. De verzen tonen wel degelijk de wezenlijk poëtische begaafdheid van
de maker. Zeer persoonlijk van visie en expressie zijn deze gedichten; meestal
verhalend van aard en vaak met een humoristische inslag. Levendig, fris, raak van
zegging is deze poëzie nog ten volle te genieten. De tijd van deze poëzie is een
‘verleden tijd’, maar een verleden tijd waarnaar de aandacht zich gaarne keert, hetgeen
getuigt van de gaafheid der verzen en de begaafdheid van hun maker.
Joh. Heesterbeek

W.L.M.E. van Leeuwen
Nederlandse auteurs van vijf generaties
De Haan, Hilversum, 19672, 255 pp., f 6,50.
Een herdruk van een keuze die Van Leeuwen maakte uit de enorme hoeveelheid
kritieken en essays die hij gedurende 40 jaar in verschillende kranten en tijdschriften
publiceerde. Die keuze is vrij willekeurig. Vergeefs zoekt men de namen van
bijvoorbeeld Bernlef, Heeresma, Holsbergen en Hermans. Auteurs die toch o.i.
minstens zo belangrijk zijn als de wel opgenomen Jaap Koopmans en Frans Bijlsma.
De dichter Bloem is reeds lang overleden, terwijl hier alleen zijn geboortedatum
opgenomen is. G.K. van het Reve schrijft al een tiental jaren niet meer onder de naam
Simon van het Reve. Wel wordt van hem ‘De Avonden’ besproken, maar niet ‘Op
weg naar het einde’ en ‘Nader tot U’.
R.S.

Carry van Bruggen
Vier jaargetijden
(Salamander), Querido, Amsterdam, 19673, 160 pp., f 2.25
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De jeugdherinneringen van Carry van Bruggen, daterend van 1924 en opgedragen
aan de nagedachtenis van haar toen juist overleden broer Jacob Israël de Haan, zijn
in dit boekje herdrukt.
R.S.

Erich Kästner
Fabian
(Salamander), Querido, Amsterdam, 19674, 222 pp., f 2.25
Deze roman uit de dertiger jaren, in Duitsland herdrukt in 1950 en nu hier, geeft
eenzelfde troosteloos, decadent beeld van het Duitsland na de eerste wereldoorlog
als de tekeningen van George Grosz, waarvan wij er een aantal als satyrisch tijdsbeeld
brachten in Streven, maart 1967. Overigens lijkt deze herdruk meer historische waarde
te hebben dan lectuur voor nu te zijn.
R.S.

Bertrand Russell
The Autobiography
George Allen and Unwin Ltd, London, 1967, 230 pp., 42/-.
De omgeving waarin de eerste jaren van het leven van deze denker zich afspelen,
zal de meeste lezers wel alleen maar bekend zijn uit Wodehouse's vertellingen over
Bertie Wooster en Blanding Castle. In de tweeenveertig jaar die dit boek behandelt,
blijft een onwerkelijke sfeer over zijn persoonlijk leven hangen. Het is dan ook te
begrijpen dat zijn eerste huwelijk op een onbegrijpelijke manier stuk liep. Op een
dag was ik aan het fietsen en bemerkte opeens dat ik niet meer van haar hield....
De benadering van het sociale vraagstuk is eigenlijk even vreemd. Russell kwam
nooit met de maatschappelijke ellende in aanraking, maar wordt pacifist en links
radicaal als hij de vrouw van zijn vriend en leermeester Whitehead aan een ernstige
ziekte ziet lijden.
Zijn belangrijke mathematische werken worden in deze studie niet behandeld,
maar wel wordt duidelijk gemaakt onder welke omstandigheden zij geschreven zijn.
Duidelijk wordt echter gesteld dat Russell oor-
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spronkelijk het ideaal gehad heeft om werkend vanuit zijn sociale opvattingen en
vanuit zijn mathematische beschouwingen te komen tot een filosofisch systeem à la
Hegel. Dit verwerpt hij dan ook niet in de Duitse idealisten, wat zijn navolgers juist
meestal wel doen. Voor het overige krijgt men de indruk dat het hem niet helemaal
duidelijk is dat het idealisme zich niet noodzakelijk over de werkelijkheid hoeft uit
te spreken en die zeker niet hoeft te ontkennen, maar zich alleen maar hoeft bezig te
houden met de realisatie van de dingen in het bewustzijn. De opmerking dat hij toen
hij zich van het idealisme afkeerde, blij was omdat er toen weer echt tafels en stoelen
waren is dan ook juist. Daarbij moet men echter bedenken dat het Engelse filosofische
onderwijs in die jaren zeer slecht was.
C.J. Boschheurne

Ira Levin
Rosemary's baby
Michael Joseph, London (imp. Meulenhoff & Co., Amsterdam), 1967, 222
pp., f 14.50
Dit boek is een voortreffelijke combinatie van een roman en een ‘detective’. Het
enigszins wonderlijke verhaal: een jonge vrouw, die met haar man in een flat trekt,
waarvan een oudere vriend zegt dat er allerlei lugubere dingen gebeurd zijn, beleeft
het verblijf in haar huis met de argwaan en de angst die een dergelijke waarschuwing
veroorzaakt. Haar zwangerschap - die al op een wonderlijke wijze begint - verloopt
onder merkwaardige omstandigheden en wanneer de baby geboren is, zegt men haar
dat die dood is. Ze ontdekt dat die leeft en door een groep buren (waar haar man ook
deel van uit maakt) gehouden wordt voor ‘satanaanbidding’. Bijzonder knap
geschreven.
R.S.

József Lengyel
Die Attraktionen des Herrn Tördeky und andere Erzählungen
Deutsch von Friederika und Elemer Schag. Rowohlt, Reinbek-Hamburg,
1967, 278 pp., DM. 19,80.
Het is eigenlijk vreemd, dat van de nu 71-jarige Hongaarse schrijver József Lengyel
tot voor kort nog niets in het Duits vertaald was. Deze man - een van de oprichters
van de Hongaarse communistische partij - behoort immers samen met Tibor Déry
tot de werkelijk grote schrijvers van Hongarije. Het feit, dat hij jarenlang in een
Sovjet-russisch kamp heeft doorgebracht en pas na Stalins dood werd gerehabiliteerd,
geeft hem nog een extra aureool.
Aanvankelijk expressionistisch dichter, begon Lengyel vooral in zijn Siberische
tijd steeds meer verhalen te schrijven, waarbij hij meestal hetgeen hij in zijn
onmiddellijke omgeving meemaakte tot onderwerp van zijn schrijven maakte.
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Men heeft Lengyel wel met Kafka vergeleken en in sommige verhalen ontdekt
men inderdaad diezelfde mysterieuze sfeer van een gemechaniseerde macht waartegen
het individu zich niet meer verdedigen kan. De vergelijking met Breughel is wel
gemaakt en ook daarvan zijn voorbeelden te vinden in deze bundel. Vooral waar
Lengyel lichamelijk gehandicapten beschrijft gebruikt hij Breugheliaanse beelden.
Lengyels wereld schijnt voornamelijk te bestaan uit gevangenen en bewakers. Dat
een schrijver met een dergelijke thematiek in Hongarije gedrukt wordt - in 1962
kreeg hij zelfs de Kossuth-prijs - is verheugend. Werkelijk grote schrijvers overstijgen
de ideologie. Lengyel is zulk een schrijver.
J.P. Schuyf

O Bojan, du Nachtigall der alten Zeit Sieben Jahrhunderte altrussischer
Literatur
Herausgegeben von Helmut Grasshoff, Klaus Müller und Gottfried Sturm.
Rütten & Loening, Berlin, 1967, 623 pp., MDN. 15.-.
Voor de gemiddelde Westeuropeaan begint de Russische literatuur ongeveer met
Poesjkin, waarna vrij spoedig het hoogtepunt (Dostojewski, Tolstoj, Tsjechow)
bereikt wordt. Dat ook het Rusland van vóór Poesjkin een rijke literatuur had, is
eigenlijk alleen de vakmensen, slavisten, bekend. Toch is die oud-Russische literatuur
bijzonder interessant, misschien wel vooral omdat zich in de literatuur van het
toenmalige Rusland een veelvoud aan stijlen en verschillende beschavingen
weerspiegelen.
Een Oostduits ‘Kollektiv’ heeft zich naarstig aan het vertalen gezet en dat heeft
tot resultaat gehad dat er nu zeshonderd pagina's oud-Russische kronieken, legenden,
verhalen, sprookjes, romans en verzen voor een breder publiek toegankelijk zijn
gemaakt. De opbouw van deze bloemlezing is min of meer chronologisch. Eerst kan
de lezer kennis maken met een van de alleroudste oud-Russische teksten die ons
bekend zijn, de
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Nestorkroniek. Daarna komen de legenden over heiligen en vorsten en de
heldendichten over de strijd tegen de Tataren. Via de beroemde briefliteratuur en de
morele vermaningen belandt men tenslotte bij de autobiografie en de satiren.
Het is kostelijke literatuur en tegelijkertijd eigenlijk een onmisbare factor wanneer
men zich een oordeel wil vormen over het huidige Rusland. Wie de oud-Russische
verhalen leest zal niet alleen enige aangename uren hebben, maar ook merken dat
veel van die oude traditie een stempel heeft gezet op het Russische leven, om het
even of dit door de tsaar of door de partij beheerst wordt.
J.P. Schuyf

Toneel
Manfred Wekwerth,
Notate. Zur Arbeit des Berliner
Ensembles 1956-1966
Aufbau-Verlag, Berlin (-Ost) und Weimar, 1967, 219 pp., MDN. 7.20.
In navolging van Brecht, die voortdurend kritische beschouwingen over het in opbouw
zijnde werk tot zijn medewerkers richtte, schrijft Brechts opvolger als leider van het
Berliner Ensemble over die produkties die zonder het inspirerende gezag van de
geestelijke vader werden uitgewerkt (Arturo Ui, Frau Flinz, Die Tage der Commune,
Coriolan, In der Sache J. Robert Oppenheimer en Purpurstaub). Deze deels sterk
doctrinaire stellingnamen, deels constructief-dialectische raadgevingen worden
ingelijst door een persoonlijke visie op Brecht (sterk defensief, al ligt het zwaartepunt
andermaal op de politieke interpretatie) en een interview (door een Zweeds journalist)
waarin S. zijn 10-jarige arbeid in het teken van Brecht plaatst en zelfs de
stijlwijzigingen postuum als corresponderend met Brechts wil verklaart.
C. Tindemans

Jeanne Van Schaik-Willing
Uit de stalles. Reacties op toneel
Moussault, Amsterdam, 1966, 216 pp.. f 8,75.
S., bijna even lang theatercritica van De Groene Amsterdammer als dit blad bestaat,
bundelt hier een aantal recensies verschenen tussen 1957 en 1966. Zoals de ondertitel
pertinent aangeeft, zijn de bijdragen minder beschrijvende waardering van een
voorstelling dan contemplatieve reacties n.a.v. deze voorstelling. Zonder
literatuurkritiek te worden, hebben ze met het theater stricto sensu weinig uit te staan.
Dat maakt ze overigens niet minder boeiend omdat de vaak eigenzinnige, een enkele
keer ook eigenwijze gedachten altijd stimulerend uitvallen voor stuk én vertoning.
Zij levert a.h.w. het denkwerk waartoe een voorstelling geprikkeld heeft, kant en
klaar af en bewijst meteen, als dit nog nodig was, dat een intelligent beschouwer
altijd nog waardevoller is, ook voor het theater in zijn autonome inhoud, dan een
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alleen maar geïnteresseerd kijker. Bovendien is deze vrouw begaafd met een kordate
en vinnige pen, zodat ook langs die kant het genoegen gewaarborgd wordt.
C. Tindemans

Lothar Pikulik
‘Bügerliches Trauerspiel’ und Empfindsamkeit
Böhlau Verlag, Köln - Graz, 1966, (Literatur und Leben, Bd 9), 200 pp.,
Ln., DM. 22.
De polemische thesis die deze studie boeiend én belangrijk maakt, luidt dat het
ontstaan van het burgerlijke treurspel niet te verklaren is door sociologische
voorwaarden (zoals totnogtoe doorgaans aangenomen), maar door een wijziging in
mentaliteit en psychologisch klimaat, die meer met het sentimentalisme samenhangt
dan met sociaal-economische structuurrevolutie. S. gaat daarbij kritisch-releverend
in op allerlei motieftermen (zoals ‘zärtliche Liebe’, ‘Tugend’, ‘Gefühl’, met telkens
talrijke nuanceringen) en zijn pleidooi is, wanneer hij er dan nog een stoïsche
beïnvloeding uit de klassicistische tragedie als overschakelmoment bij betrekt,
zondermeer sluitend. S. geeft echter geen antwoord op de vraag of deze
psychologische verschuiving van begrippen en idealen niet meer een resultaat dan
wel een zelfstandig element is geweest, zodat de sociologische achtergrond toch wel
te sterk en zeker te eenzijdig buiten spel wordt gehouden. Niettemin is het evident
dat deze polemische correctie waardevol materiaal en blijvende gezichtspunten heeft
opgeleverd die het complexe begrip van het burgerlijke drama dichter bij zijn
oorspronkelijke waarheid hebben gebracht.
C. Tindemans
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Erwin Strittmatter
Stücke
Aufbau-Verlag, Berlin(-Ost) und Weimar, 1967, 251 pp., MDN. 6,90.
De twee toneelstukken van deze romancier-toneelauteur (geb. 1912) zijn karakteristiek
voor de huidige thema- en vormvoorkeur in de DDR. Katzgraben (1954) behandelt
de menselijke problemen bij de socialistische landhervorming. De fabel is uiterst
simpel en de karakters eveneens; de didactische draad is kabeldik en aan artistieke
inzet is alleen de versificatie (jambisch) op te merken die probeert van de gewone
spreektaal op te klimmen tot een onpathetisch en toch verheven idioom. In Die
Holländerbraut (1961) spelen heden en verleden door elkaar waarbij nazi-restjes de
heldin tot een bijna-tragisch lot verleiden. De partij waakt echter voorbeeldig.
Naïef-met-opzet, anecdotisch van inhoud, verraadt deze preoccupatie niettemin
voldoende over wat de nutsfactor van het drama in dit soort politiek bestel uitmaakt.
C. Tindemans

Alfred Günther
William Shakespeare. Band II: Tragödien und Historien
146 pp..
Elisabeth Brock-Sulzer
Gotthold Ephraim Lessing
160 pp..
Ernst Wendt
Eugène Ionesco
175 pp.. Klaus Völker
Irisches Theater I: William Butler Yeats-John Millington Synge
109 pp..
Henry Gerstinger Calderòn
138 pp..
Erhard Friedrich Verlag, Velber, 1967 (Friedrichs Dramatiker des
Welttheaters. Bd 2, 11, 15, 29 en 43). Ieder DM. 4,80.
Deze vijf nieuwe deeltjes kloppen met het geijkte schema van deze
encyclopedie-in-monografieën: biografie, inhoudsopgave, bijvalsgeschiedenis,
fotodocumenten, bibliografie. Het Shakespearedeel valt tegen, omdat het echt niet
meer weet te vertellen dan het blote verhaal, met vele citaten; over het tragisch concept
of de functie der history plays in tijds- en wereldbeeld niets. Het Lessingdeel
compenseert deze flater met een sterk afgewogen contrastering van werk, tijd en
mens; ook de bijvalsgeschiedenis is genuanceerd en kritisch, voortdurend met het
oog op de huidige ontvankelijkheid. Dat is ook zo met het Ionescodeel, opvallend
door uitgebreide interpretatie der stukken. Het Ierse deel comprimeert een
theatertraditie in essentiële punten, is misschien wat karig over Yeats' dramatologische
rol en distantieert zich vrij agressief van de consequenties in Synges oeuvre, al wordt
niets verzwegen over zijn invloed op wat na hem komt. Het Calderòndeel synthetiseert
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uitstekend de Spaanse baroktijd en heeft eveneens veel aandacht voor de congruentie
tussen tijdsgebonden theatraliteit en de huidige esthetischideële verschillen.
C. Tindemans

Kunst
S. Tschudi Madsen
Art Nouveau
De Haan, Hilversum / Meulenhoff, Amsterdam, 1967, 256 pp., f 9,50.
Nu wij een nouveau art nouveau beginnen te krijgen, vooral in de toegepaste kunst,
is dit boek voor ieder die zich in dit onderwerp wil verdiepen van groot belang.
Schrijver geeft de historische, de kunsthistorische, de ideologische en de sociale
achtergrond van deze stroming in de negentiger jaren grote aandacht. De verschillende
invloeden die er op werkten, pre-rafaelieten, oosterse invloed en verschillende
neo-stijlen worden uitvoerig besproken. Ook laat de schrijver de verschillende
stromingen binnen deze stijl, veelal nationaal bepaald, de revue passeren. Tenslotte
wordt de ondergang goed uiteengezet. De vele representatieve illustraties maken
voortdurend duidelijk waarover gesproken wordt.
Toch missen wij in dit boek een vergelijking met het maniërisme! Er is immers
veel overeenkomst met deze kunstvorm. Dat blijkt al onmiddellijk uit het grote belang
van de toegepaste kunst, die schrijver zeer uitvoerig behandelt. In beide kunstvormen
treffen wij buitendien een precieusheid aan die onze westerse kunst maar zelden te
zien gaf. Dit precieuze gebaar heeft iets schizofreens
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in zoverre er niet meer door middel van de hand maar met de hand als instrument
wordt geleefd. Toch klopt deze vaststelling wel met de feitelijke ondergrond van de
art nouveau zoals de schrijver die aangeeft. Hij spreekt van een aards dualisme dat
toen bestond tussen de enorme druk van de materialistische en technische
ontwikkeling enerzijds en de esthetische benadering van de kunstenaars anderzijds.
Duidelijk hebben zij in deze periode zoals hij aantoont zich niet aan dat dilemma
kunnen ontworstelen. In dat verband is het ook belangrijk dat schrijver, misschien
ten overvloede, afrekent met de bewering dat de art nouveau de bron is van de
moderne kunst zoals die zich ontwikkelde sinds een Picasso, Kandinsky, Frank Lloyd
Wright e.a. Zij hebben vaak wel een periode in deze stijl meegemaakt, maar zetten
zich er dan duidelijk tegen af om de techniek juist volledig te aanvaarden. Schrijver
wijst als bron voor deze richting wel aan de tegelijk met de art nouveau optredende
Wiener Sezessions stijl. Hij bespreekt ook deze stijl, met als belangrijkste figuur J.
Hoffmann.
C.J. Boschheurne

J.J. Vriend
Architectuur als samenspel van ruimte en vorm
Kosmos, Amsterdam, 1967, 140 pp., f 10,-.
Dit origineel uitgegeven boekje, met veel duidelijk illustratiemateriaal, geeft een
helder systeem voor architectuurkritiek. De verschillende aspecten van het gebouw
en van het bouwen als menselijke activiteit worden overzichtelijk behandeld, waarbij
de schrijver steeds rekening houdt met de technische mogelijkheden. Met name wijst
hij telkens op de nieuwe kansen voor nieuwe vormen die er in deze tijd zijn geschapen.
De termen uit de architectuurkritiek, die behalve door leken ook door veel vaklieden
verkeerd worden begrepen, zoals functionalisme, worden verduidelijkt.
Belangwekkend is daarbij dat ook ‘behagen’ voor de schrijver een functie is, wat tot
consequentie heeft dat ook de versiering een plaats kan krijgen binnen het
functionalisme, als ze maar op het juiste gebouw wordt toegepast. Ondanks de scherpe
kritiek die onlangs in ‘De delftse school’, het blad van de delftse architectuurstudenten
op hem werd uitgeoefend, bewijst Vriend hier dat hij een architectuurcriticus van
groot caliber is. Jammer is een storende fout in de lay-out van dit boek.
C.J. Boschheurne

Paolo Verzone
De oorsprong van het avondland
(Kunst van Europa) Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1967, 259 pp., 53
klpl., 21 pl., 91 tek., geb. in reeks 580 Fr., los 625 Fr.
Paolo Verzone's beschrijving van de westerse kunst tussen de jaren 425 en 800 gaat
van een bijzonder standpunt uit: hij beschouwt ‘ze niet alleen op zichzelf, in het raam
van de geleidelijke ontwikkeling, maar ook in haar betrekkingen tot de Byzantijnse
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wereld’. De indeling van het boek is dan ook ingegeven door de Byzantijnse
chronologie, vanaf de tijd van de laatste theodosiaanse keizers tot de na-justiniaanse
tijd. Alleen in het laatste hoofdstuk, De achtste eeuw, is er geen Byzantijnse
aanduiding meer. Het westen komt los van de Byzantijnse invloed. Er ontstaat een
nieuw Europa, staatkundig, economisch en cultureel. De behandelde periode is
bijzonder belangrijk en boeiend, maar ook heel moeilijk toegankelijk en
onoverzichtelijk. Van de ene kant is het bewaarde materiaal betrekkelijk schaars, en
van de andere kant is het moeilijk te situeren en te interpreteren bij gemis aan
historische documenten. Het behandelde gebied is daarenboven heel uitgestrekt. Juist
door het standpunt dat hij inneemt, heeft de auteur de uiteenlopende kunstuitingen
samen kunnen brengen in een vlotte en goed leesbare synthese, die wel geen
rechtlijnige evolutie laat zien, maar toch een verhelderend, nieuw licht werpt op deze
donkere eeuwen. Door de uiteenzetting zelf wordt het duidelijk dat het ingenomen
standpunt het juiste is. Binnen dit algemene kader behandelt de auteur de verschillende
kunstvormen door elkaar. Zoals gebruikelijk in de serie ‘Kunst in Europa’ doet hij
dit op een concrete manier met een voorkeur voor informatieve beschrijving boven
persoonlijke interpretatie. Dit laatste ligt in hoofdzaak in de keuze van het
uitgangspunt en van de behandelde kunstwerken. De illustratie is rijk en, op enkele
kleurplaten na, goed verzorgd. Door zijn vele tekeningen krijgt het boek nog meer
documentaire waarde.
G. Bekaert

Sherman E. Lee
De kunst van het verre Oosten
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1967, 511 pp., 60 klpl., 656 pl., geb. 1.295
Fr.
Wanneer Shermann E. Lee in zijn voorwoord beweert dat er geen algemeen overzicht
van de kunst van Oost-Azië bestaat,
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lijkt dit nauwelijks geloofwaardig. Bij nader toezien moet men de auteur echter
bijvallen: de vele boeken die aan de kunst ten oosten van de Indus zijn gewijd, zijn
ofwel nationale monografieën waarin de relaties tot de overige oosterse landen slechts
incidenteel ter sprake komen, of vage, esoterische beschouwingen die nog eens extra
de tegenstelling tussen oost en west willen beklemtonen. Sherman E. Lee, conservator
van de afdeling oosterse kunst van het Cleveland Museum of Art te Ohio, gaat uit
van een praktische ervaring in de omgang met de kunst uit het Verre Oosten, die hij
zo direct mogelijk wil meedelen. Hij negeert niet dat het kunstwerk vastzit in de
historische achtergronden van een bepaald volk, die vaak moeilijk te achterhalen
zijn; zijn aandacht gaat echter eerst en vooral uit naar de verschijningsvorm van het
kunstwerk, zoals dit voor iedereen toegankelijk is. De vormentaal van de Oosterse
kunst wil hij leren begrijpen, omdat dit de weg is naar een dieper bewustzijn. Het
boek bevat vier delen, die samen een periode van 2500 v. C. tot het midden van de
negentiende eeuw beslaan: 1) de prehistorische cultuur en kunst van het Verre Oosten;
2) de internationale invloed van de boeddistische kunst; 3) de opkomst van de
nationale voorindische en indonesische stijlen; 4) Chinese en Japanse nationale stijlen
en de wisselwerking tussen beide. Uit deze indeling kan men reeds de methode van
de auteur opmaken: hij behandelt de oosterse kunst wel in haar geheel, maar zoals
deze zich in een bepaalde periode het meest vitaal in een of ander gebied, in een of
andere kunstvorm manifesteert, nu eens in India, dan weer in China of Japan, nu
eens in de architectuur, dan weer in de bronsgieterij of de keramiek. Merkwaardig
daarbij is dat de auteur deze zo uitgebreide stof weet te concretiseren in een bijzonder
gelukkige keuze van kunstwerken. Niets wordt in dit boek vooropgesteld dat niet
aan de hand van een gereproduceerd kunstwerk wordt verduidelijkt. De reprodukties
zijn overigens van een uitstekende kwaliteit.
G. Bekaert

Vladimir G. Lukonin
Iran II
(Archaeologia Mundi) Editions Nagel-Sequoia, Brussel, 1967, 236 pp., 76
klpl., 141 pl., geb. 495 Fr.
De belangrijke serie Archaeologia Mundi (zie Streven, febr. 1966, p. 503; nov. 1966,
p. 204; febr. 1967, p. 539; mei 1967, p. 850) stelt zich ten doel de specifieke bijdrage
te omschrijven die de archeologie voor de kennis van een bepaalde streek of gebied
heeft geleverd of nog kan leveren. Ze wil dus niet in de eerste plaats geschiedenis
schrijven, maar wel het archeologisch hulpmateriaal voorstellen en op die manier
een te literaire geschiedschrijving corrigeren. In onderhavig boek van de Russische
geleerde V.G. Lukonin, hoofd van de oosterse afdeling van de Hermitage, wordt de
periode van de Perzische geschiedenis behandeld die gaat van de derde eeuw voor
Christus tot de zevende eeuw na Christus, van de Seleuciden tot het einde van de
Sassaniden bij de verovering door de Islam. Het is een heldere studie van 1. de
historische feiten; 2. de bijdrage van de archeologie die hier een groot aandeel in
heeft gehad; 3. de actuele problemen waar de archeoloog van de Perzische oudheid
nu voor staat. Het zal niemand verwonderen dat deze studie in hoofdzaak gebaseerd
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is op de rijke collectie Perzisch edelsmeedwerk dat in de Hermitage bewaard wordt.
Ook het overgrote deel van de illustratie is daaraan gewijd. Dit vormt overigens de
orginaliteit van het boek, want heel veel van deze schitterende objecten werden voor
deze uitgave voor het eerst gefotografeerd. Het boek sluit aan bij Iran I van J.L. Huot,
dat de oud-perzische archeologie vanaf haar oorsprong tot de Achemeniden behandelt.
G. Bekaert

Hans Aurenhammer
Lexikon der christlichen Ikonographie 6
Verlag Brüder Hollinek, Wien, 1967, pp. 481-640.
De zesde aflevering van het iconografisch lexicon van Hans Aurenhammer handelt
bijna uitsluitend over het trefwoord Christus dat reeds in de vijfde aflevering ter
sprake was gekomen. In het geheel beslaat dit 184 pagina's. Deze uitvoerigheid
illustreert de werkwijze van de auteur, die niet het hoogste aantal trefwoorden
nastreeft, maar wel de extensieve behandeling van een aantal zorgvuldig gekozen
kernthema's. De studie over Christus is uitgewerkt in de vorm van een historisch
overzicht van de ontwikkeling van de Christusvoorstelling. De uitgebreide bibliografie
is heel kostbaar. Met de zesde aflevering is de eerste van de drie voorziene banden
volledig.
S. Heester
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architektur wettbewerbe
48 Gymnasien-High Schools
136 pp., 300 afb., DM. 19,80.
50 Wettbewerbe-international
144 pp., 202 afb., DM. 19,80.
51 Tendenzen im Schulbau-Trends in School Design
138 pp., 268 afb., DM. 19,80.
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1967.
Met de bescheidenheid die hem kenmerkt leidt de uitgever Karl Kramer zelf het
vijftigste nummer van zijn architektur-wettbewerbe in: ‘geen jubileumnummer, geen
overzicht, geen geschiedenis van de serie: ik ben met de architektur-wettbewerbe
begonnen in 1939, toen ik bij mijn bezoek aan vele architectenbureaus merkte hoe
waardevolle projecten, bekroond of niet, onder het stof terecht kwamen. Ik wou ze
als stimulans of minstens als voorbeeld bewaren en verspreiden’. Toch is het nummer
50 van dít trimestriële tijdschrift iets bijzonders geworden, eerst en vooral omdat er
de stichting van een internationale kritiekprijs voor architectuurprijsvragen in wordt
bekend gemaakt, met als jury F. Achleitner, R. Banham, L. Burckhardt, U. Conrads,
J. Joedicke, M. Major, Chr. Norberg-Schulz, en ten tweede omdat een overzicht
gegeven wordt van de situatie van de architectuur in verschillende Europese landen
waarin de gewoonte van prijsvragen in zwang is: Oostenrijk, Finland, Zwitserland,
Hongarije, Groot-Britannië, Noorwegen, Polen, Denemarken. Als actuele prijsvraag
wordt in nummer 50 die voor het theater te Winterthur door J. Joedicke voorgesteld.
Hij constateert ondermeer (hetgeen voor vele architectuurprogramma's geldt) dat op
het gebied van het theater van een radicale vernieuwing geen sprake kan zijn, alle
hervormingsplannen van regisseurs en architecten ten spijt: ‘Es blieb bei einer
modifizierten Guckkastenbühne’. Belangrijk is in dit nummer tenslotte een
alfabetische namenlijst van alle architecten die in de nummers 1-49 vermeld zijn
geweest. Voor en na dit intermezzo brengen de wettbewerbe twee nummers gewijd
aan schoolbouw. Het eerste gaat over het probleem van het Duitse gymnasium. De
inleiding bestaat uit een schamper gesprek waarin het pruisisch tuchtsysteem over
de hekel wordt gehaald. Een veertiental prijsvragen worden hierna toegelicht. De
actuele prijsvraag is gewijd aan de uitbreiding van de universiteit te Zürich. Het
tweede nummer over schoolbouw illustreert de tendensen die in dit programma naar
voren komen. De inleiding stamt gedeeltelijk van dezelfde auteurs. Geheel de gamma
van de actuele architectuuropvattingen komt ook hier aan bod, van het strenge
structuralisme tot het vrije plasticisme. Tekenend in dit verband is de modelprijsvraag
voor Osterburken, waarop uitvoerig wordt ingegaan.
G. Bekaert

Knud Bastlund
José Luis Sert, architecture, city planning, urban design
Les Editions d'Architecture, Zürich, 1967, 244 pp., geïll., 68 ZwFr.
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Sinds de voltooiing van zijn spectaculaire gebouwen voor de universiteiten van
Harvard en Boston is J.L. Sert ineens weer op het voorplan gekomen en dit zal dan
ook wel de aanleiding geweest zijn voor deze verzorgde monografie. Ze laat Sert
zien als een typische figuur van de tweede generatie: geen baanbreker, geen
vernieuwer, maar iemand die de heroiek van de eerste generatie alledaagse normen
aanlegt. Als een groot bouwer komt Sert uit deze monografie niet te voorschijn, wel
als een toegewijd en eerlijk denker over de reële problematiek van de hedendaagse
architectuur, en dat betekent reeds heel wat. Men mag het hem als verdienste
aanrekenen dat hij minder aandacht aan de vormvernieuwing heeft besteed dan aan
het probleem van het menselijk milieu in zijn geheel. Zijn projecten voor verschillende
steden van Zuid-Amerika worden goed voorgesteld, maar het is een leemte dat
nergens wordt aangegeven in welke concrete omstandigheden ze tot stand zijn
gekomen en of ze al dan niet gerealiseerd zijn. Zijn naam heeft Sert voor het eerst
gevestigd met het ontwerp van het Spaans paviljoen op de wereldtentoonstelling te
Parijs in 1937. Sindsdien is hij, vooral in de Ciam, waarvan hij voorzitter was van
1947 tot 1956, actief gebleven. Veel heeft hij niet gebouwd. Hij heeft na de oorlog
vooral bekendheid verworven met zijn U.S.A.-ambassade te Bagdad, de Fondation
Maeght te Saint-Paul-de-Vence, de universitaire complexen te Harvard en te Boston.
In deze laatste werken laat Sert zich op zijn best zien, maar ook hier komt nog sterk
zijn formalisme of als men wil zijn gebrek aan vormbeheersing tot uiting. Een paar
teksten van Sert over de patio-woning en over de volksarchitectuur vullen zijn
architectonisch oeuvre goed aan. Het boek is prachtig geillustreerd.
G. Bekaert
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Avram Kampf
Contemporary Synagogue art
Union of American Hebrew Congregations, New York, 1966, 288 pp.,
$10,00.
In dit bijzonder mooi uitgevoerde en rijkelijk geïllustreerd boek geeft de schrijver
een overzicht van de bouw van synagogen in de Verenigde Staten na de oorlog. De
bouw en de inrichting worden in afzonderlijke hoofdstukken uitvoerig behandeld,
waarbij ook de kunstnijverheid uitvoerig wordt besproken. Schrijver staat in zijn
kunstkritiek sterk onder invloed van de opvattingen van Rudolf Arnheim.
De ontwikkeling die hij beschrijft is buitengewoon belangrijk. De joodse gemeenten
in de U.S.A. hebben niet geleden zoals die bij ons in Europa, zodat zij zich hebben
uitgebreid zoals de christelijke kerken hier en talrijke nieuwe gebouwen nodig hebben.
Schrijver wenst dat daarin niet alleen gebruik wordt gemaakt van moderne vormen,
maar dat de gelovige er ook vertrouwde vormen in aantreft. In talrijke nieuwe
gebouwen onderzoekt hij in hoeverre dat het geval is. Het blijkt wel dat behalve
enkele van de zeer groten zoals Gropius en Frank Lloyd Wright respectievelijk in
Baltimore en Elkins Park (Perm) het hoofdzakelijk leden van de joodse gemeenten
zijn die hier, toch vaak traditioneel bepaald, werken. Schrijver geeft duidelijk de
voorkeur aan de synagogen van Percival Goodman, met name de B'Nai Israel in
Milburh New Jersey. Hij is duidelijk een volgeling van Mies van der Rohe. Zo heeft
dus Bauhaus hier nog een belangrijk gevolg.
Een studie van de illustraties bevestigt weer de uitspraak van Kafka: ‘wij joden
zijn geen schilders, maar vertellers’. Al deze werken hebben een sterk verhalend
karakter. In hoeverre dat nu nog voor de hele joodse religieuze kunst geldt zal nader
bestudeerd moeten worden, daarvoor zullen soortgelijke studies gemaakt moeten
worden van het zelfde onderwerp in Israel, Engeland en het Europese continent, hoe
weinig er in het laatste gebied ook gebeurd is.
C.J. Boschheurne

Varia
Brussel, Stad Zonder Gezicht
Brochure; uitg.: W. Jorissen, Astridlaan 60, Mechelen.
Taal-sociologische en -politieke beschouwingen over de bevolking van België's
hoofdstad. Lezens- en overwegenswaard, doch wel wat weinig op wetenschappelijk
cijfermateriaal gesteund om voor een echte studie te kunnen doorgaan.
E. De Graeve

A. Heertje
De kern van de economie
Stenfert Kroese, Leiden, 1967, 4e druk, 227 pp., f 8,50.
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De 4e druk van Heertje's boek is grondig herzien. Bijzonder veel aandacht wordt
besteed aan het marktevenwicht, het consumenten- en producentengedrag en de
prijsvorming. Een apart hoofdstuk is toegevoegd over het Overheidsbeleid. Ook aan
het actuele vraagstuk van de internationale betrekkingen wordt enige aandacht besteed.
De presentatie van het werk is zonder meer voortreffelijk. Door middel van het in
het daglicht stellen van de conclusies aan het einde van iedere paragraaf en van een
reeks vragen aan het einde van ieder hoofdstuk wordt de beginneling in de economie
een leiddraad gegeven van bijzondere praktische waarde.
J. van Lierde

Dr. J. Weinberg
Hoe reageren kinderen op de psychiatrische opname van de moeder
Een gezinsstudie
Van Loghum Slaterus, 1967, 302 pp., f 25,-.
Deze dissertatie is een verwerking van gegevens verzameld bij veertien gezinnen,
waarvan de moeder wegens psychische stoornissen in het ziekenhuis werd opgenomen.
Met de ouders werden gesprekken gehouden: de kinderen, op wie vooral de aandacht
was gericht, werden bestudeerd in de speelkamer. Een belangrijk deel van dit boek
wordt in beslag genomen door een gedetailleerd verslag van deze contacten. Dit
materiaal is ook volgens verschillende gezichtspunten geordend, in hoofdstukken
die handelen over: de voorgeschiedenis der ouders, de gezinspatronen, de relatie
tussen vader en moeder, het kind in zijn relatie met vader en moeder. Dit alles wordt
ingeleid met een schets van de literatuur over dit onderwerp, in hoofdzaak
gepubliceerd in Amerika. Het is een verdienste van dit werk, dat het ertoe bijdraagt
om belangstel-
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ling te wekken voor de sociale aspecten van de psychische stoornissen, terwijl de
conclusies die hier geformuleerd zijn een rol kunnen spelen in voortgezet onderzoek.
De uitvoering van dit onderzoek en de verwerking maken een voortzetting wenselijk.
Wat hier is aangeboden blijft een nogal globale benadering. Dit kon waarschijnlijk
moeilijk anders bij een zo gecompliceerde opgave, waarvoor de onderzoeker zich
alleen geplaatst zag.
J. Kijm

Aubrey Wilson
London's Industrial Heritage
(met foto's van Joseph McKeown). David & Charles, London, 1967, 160
pp., 63/Industriële archeologie is een nieuw begrip, dat enkele jaren geleden voor het eerst
in Engeland wetenschappelijke betekenis heeft gekregen. Sterk gevoel voor traditie
ligt ten grondslag aan de behoefte om oude toestanden te conserveren. Voor wie zich
de moeite geeft om in dat land op zoek te gaan naar werkplaatsen, werktuigen en
werkstukken uit de tijd van de industriële revolutie in de 18de en 19de eeuw, opent
zich al gauw een onafzienbaar studieterrein. Zelfs wanneer wij binnen het stadsgebied
van Londen blijven, vinden we genoeg materie om er hele boeken mee te vullen.
Een belangrijke poging om deze rijkdom te openbaren is de uitgaaf van het forse
fotoboek London's Industrial Heritage, waarin Aubrey Wilson en de fotograaf Joseph
McKeown een overtuigend overzicht geven van de curiosa uit de geschiedenis van
de nijverheid, alleen in die éne wereldstad. Overtuigend wil nog niet zeggen: volledig.
Er is zeker nog oneindig veel meer te zien, maar de samenstellers van het boek hebben
zich moeten beperken tot een selectie uit het belangrijkste en daarbij vooral rekening
gehouden met de combinatie van drie bestanddelen, die de industriële archeologie
juist zo bijzonder boeiend maken, nl. het historische, het culturele en het sociale
aspect. De foto's dragen het kenmerk van het kunstenaarsoog. Joseph McKeown is
iemand met een sterk gevoel voor het dramatische, emotionele en decoratieve. Daaraan
hebben we in het boek de prachtige afbeeldingen te danken van het Wharncliffe
Viaduct, van de pianofabriek in St. Pancras en van het grandioze ijzersmeedwerk in
Smithfield Market of de paleisachtige luxe in het antieke pompstation Abbey Mills.
De industriële revolutie was grotendeels ook een pioniersstrijd tegen de
ontoereikendheid van het voorhanden zijnde materiaal ten opzichte van het vernuft
der idealisten. De menselijke zijde van deze geschiedenis wordt door Aubrey Wilson
beschreven in zeer beknopt en altijd raak proza: bij elke foto een voortreffelijk opstel
dat het volle (niet-gedevalueerde) pond geeft aan de historische werkelijkheid.
Vluchtig maakt de lezer kennis met grote figuren als de Brunels (vader en zoon) en
de Stephensons (dito-dito); met Telford, Boulton, Armstrong, Trevithick, Watt,
Murdoch en Ferranti; met de dramatische gebeurtenissen bij de bouw van het
reuzemailschip Great Eastern of de aanleg van de eerste Theemstunnel in 1825, het
binnenste van de Towerbridge en de St. Paulskathedraal, de Mint Stables van
Paddington (parkeergarage avant la lettre - voor sleperspaarden!) en de oudste
parapluwinkel van de City. De archeologie is echter niet alleen een zaak van eeuwen
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geleden, want in dit boek vinden we ook de geschiedenis van een gaslantaarn uit de
tijd van omstreeks 1900 en zelfs de controletoren van het Londense vliegveld Croydon
uit 1928. We leven snel! Achterin dit bijzondere boek, dat voor de vrienden van
Londen een onmisbaar bezit moet zijn, bevindt zich een ‘location index’, waarin
wordt aangegeven waar alle afgebeelde en beschreven oudheden te vinden zijn en
bijzonderheden omtrent hun toegankelijkheid.
H. Besselaar

E. de Strycker
Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie
(Filosofie en kultuur) De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1967, 215
pp.
Naar de bescheiden aangekondigde opzet van het woord vooraf wil dit boek een
studieboek zijn waarin iemand die zich interesseert voor de geschiedenis van de
Griekse filosofie een korte en overzichtelijke uiteenzetting kan vinden van dit vak.
De auteur komt er ook voor uit, dat hij voor dit werk bij voorkeur het standpunt heeft
ingenomen van de filoloog. Hij bedoelt hiermee dat hij niet een eigen filosofische
synthese wil bewijzen met behulp van teksten uit de oudheid, zoals een filosoof
geneigd is te doen, maar zich trouw in de gedachtenwereld wil inleven van de auteurs
die hij met zijn lezer bestudeert. Als zodanig is dit boek niet alleen een overzichtelijk
en warm aan te bevelen handboek maar een uitzonderlijk goed geslaagde studie van
de antieke filosofie. Het was immers van belang dat vele verkeerde voor-
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stellingen uit de historiografie, die in de handboeken doorgaans overgeschreven
worden (b.v. wanneer het gaat over Herakleitos, over de Sofisten, over Plato)
rechtgezet werden met kennis van zaken; naar we kunnen oordelen gebeurt dit overal
vanuit een verregaande vertrouwdheid met de behandelde auteurs en hun werken.
Ieder hoofdstuk bevat ook een zorgvuldig uitgekozen bibliografie. We kunnen dus
niet anders dan dit ‘leerboek’ warm aanbevelen.
M. De Tollenaere

L. Mumford
The myth of the machine
Secker & Warburg, London, 1967, geïll., 342 pp., 50/-.
De schrijver die sinds 1922 twintig boeken publiceerde, kan aangenaam bezighouden.
Hier foetert hij tegen de stelling, dat de menselijke geest pas door handenarbeid tot
volle ontwikkeling komt, de theorie van de Homo Faber waartegenover hij met
Huizinga die van de Homo Ludens plaatst. Reeds de apen leven hun grotere hersens
in guitigheden uit en in een kind herkent men de mens voordat het gaat knutselen.
De spraak staat veel hoger dan de techniek, want de oermens is zijn spijzen gaan
koken om zijn kaken vrij te maken voor de articulatie en het hoogtepunt van de
taalontwikkeling viel in een tijd dat de werktuigen nog tamelijk primitief waren. Zo
staan er veel leuke opmerkingen in dit boek, en met name de nodige hatelijkheden
tegen de ruimtevaart. ‘Reeds de Piramide was een statische raket, met ons ruimteschip
hierin overeenkomend, dat onnoemelijke kosten werden gemaakt om een paar
enkelingen naar de hemel te krijgen’; ‘Beide zijn een schijnproduktie om de
gelijkberechtiging van de arbeiders op de lange baan te schuiven’; ‘Een ruimtereis
is slechts een verplaatsing, op zich niet interessanter dan die van een komeet: dit te
constateren en in een zin te formuleren is een veel menselijker activiteit’. De schr.
is dus een doorgewinterde Alfa die vindt, dat zelfs de technische prestaties veel meer
hun oorsprong vonden in de esthetische behoeften van de mens dan in de economische.
Niettemin heeft hij voor werktuigen grote waardering, als zij de mens bevrijden. De
Oudheid had er te weinig van en vormde zijn machines uit menselijke spieren.
Honderdduizend mannen, geleed in regimenten goedgedrilde horigen, bouwden de
piramiden: even verbazingwekkend als de wetenschappelijke conceptie hiervan is
de uitvinding van de enorme messenmachine die deze verwerkelijkte, van deze
‘onzichtbare machine’ die sindsdien de heersers ter beschikking stond voor
oorlogvoering en publieke werken. Het duurde tot diep in de christelijke tijd voordat
hier verandering in kwam: toen monniken, te edelmoedig om anderen voor zich te
laten slaven, maar te studielievend om het zelf te doen, een serie instrumenten
uitvonden die zij in werking stelden door het waterrad. Eerst toen de monastieke
soberheid en zelfverzaking in gierigheid en winzucht waren omgeslagen, en nadat
het kapitalisme vijf van de christelijke hoofdzonden: hoogmoed, jaloezie, gulzigheid,
hebzucht en wellust tot positieve sociale deugden had uitgeroepen, tot noodzakelijke
prikkels van het economische leven, ging deze kostbare winst weer verloren werden
de mensen wederom uitgebuit ondanks de machines. Voor de beoogde verdere
ontwikkeling, dat volmaaktere machines aan iedereen de vrije tijd moeten geven
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voor o.a. esthetische prestaties, toont de schr. weinig aandacht, een ernstige lacune.
Daardoor wordt zijn boek tot een ‘loze’ ontspanning inplaats van geestesvoeding.
Cl. Beukers

Raymond Furon
Watervoorziening als wereldprobleem
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1967, 245 pp., f 3,90.
Een actueel boek, gezien de problemen van overbevolking en waterverontreiniging,
enz. S. bespreekt de pogingen die thans gedaan worden, o.a. drinkwater uit zeewater
en zelfs ‘petroleumbiefstuk’, oftewel voedsel uit petroleum, waarbij het laatste beslist
nog niet in een operationeel stadium verkeert.
R.S.

G.H. Meyer en D.W. Oort
Algebra
(Prisma-compendia), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1967, 186 pp., f
2,90.
Dit compendium biedt meer dan de middelbare scholier nodig heeft. Vraag is, of
daardoor de bruikbaarheid niet vermindert.
R.S.
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[1968, nummer 5]
[Bespreking inhoud]
Wereldhandelsconferentie, p. 427
In het Charter van Algiers benadrukken de ontwikkelingslanden, dat zij zelf de
primaire verantwoordelijkheid dragen voor hun economische ontwikkeling. Zonder
maatregelen en hulp van de ontwikkelde landen is versnelling van hun economische
groei echter niet mogelijk. Wat vragen zij daarom op de Tweede
Wereldhandelsconferentie van de ontwikkelde landen? Wat impliceert de inwilliging
van deze wensen?

Nieuw perspectief voor intercommunie, p. 436
Op grond van recente ontwikkelingen stelt de auteur vast, dat er zowel bij individuele
christenen als bij groepen een hoge mate van overeenstemming in spiritualiteit en
geloofsinzicht is gegroeid. Daarmee komt vanzelfsprekend het verlangen op die
eensgezindheid ook in eucharistische tafelgemeenschap tot uitdrukking te brengen.
Schrijver stelt ter discussie een aantal punten waarop naar zijn mening eerst op het
vlak van leer en leven eenheid ontstaan moet zijn, hoewel men steeds voor ogen
dient te houden dat volgens de officiële houding der Kerken deze mogelijkheid nog
niet bestaat.

De Tellem-expedities, p. 445
Naar aanleiding van de radio- en televisie-uitzendingen over de expedities naar de
Westafrikaanse Tellem gaat de schrijver, fysisch-antropoloog, na, welke conclusies
uit de wetenschappelijke gegevens kunnen worden getrokken.

Tunesische impressies, p. 450
Reisindrukken kunnen wel eens verwijd worden tot overwegingen, reflecties over
verleden en toekomst van het land waar je doortrekt. De auteur heeft geen andere
pretentie dan, aan de hand van zulke impressies, iets te laten aanvoelen van de sfeer
die in Tunesië op het ogenblik heerst.

De kelder van Beervelde, p. 456 en p. 470
Bij een bezoek aan een tentoonstelling van Roger Raveel komt graaf de Kerchove
de Denterghem op het idee de schilder te vragen om de ruime gangen van de
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benedenverdieping in zijn kasteel te Beervelde (O.-VI.) te versieren. Hij schrijft hem
op 20 april 1966 een brief. Op 8 mei ontmoet Raveel de graaf voor het eerst. Hij
vraagt of hij samen kan werken met De Keyzer, Elias en Lucassen. Op 2 september
begint het werk, dat bijna twee maanden in beslag
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neemt. Later schildert Raveel er nog het familieportret bij. Hoe deze kunst op de
bezoeker werkt, leest u in de bijdrage van Marc Callewaert (p. 456). Hoe Raveel
door zijn vroeger werk voor dit experiment voorbestemd was, leert u uit het interview
dat Ludo Bekkers met hem had (p. 470). De foto's zijn van Raoul van den Boom.

Het filmisch waarschijnlijke, p. 458
Het aloude probleem van de verhouding tussen wat iemand wil zeggen en de manier
waarop het gezegd wordt, treedt in alle scherpte naar voren in de film. In een
meesterlijk betoog, voorgedragen op het Derde Internationale Festival van de ‘nouveau
cinéma’ te Pesaro, laat Christian Metz zien hoe de dingen die in de film gezegd
kunnen worden, minder door de institutionele censuur ingeperkt worden dan door
een soort auto-censuur: de censuur van het waarschijnlijke. Alleen dat komt voor
een film in aanmerking, wat volgens de wetten van het genre of de verwachting van
het publiek waarschijnlijk is. De ‘nouveau cinéma’ tracht dat te doorbreken.

Kolakowski's filosofie van de nar, p. 478
Kolakowski, in Polen uit de communistische partij gestoten, leeft wijsgerig en
psychisch op de grens tussen Oost en West. Hij heeft de stoot gegeven tot een
marxistisch-leninistische filosofie die zich verzet tegen een star dogmatisme, maar
een zicht op de werkelijkheid geeft. Een passage uit een van zijn spoedig in het
Nederlands verschijnende boeken illustreert dit.

EXPRMNTL 4, p. 485
Het artikel van Eric De Kuyper, een reflectie op het Vierde Festival van de
Experimentele Film te Knokke, kan gelezen worden in aansluiting bij dat van Christian
Metz. Welke zin heeft het experiment nog in de film, wanneer de mogelijkheden zo
verruimd worden, dat alles tegenwoordig zo gauw al eerder gezegd en gedaan schijnt
te zijn?

Valentin Katajew blikt terug, p. 489
In ‘De heilige bron’ kijkt Valentin Katajew terug op zijn leven. Hij ontdekt dat dit,
ondanks zijn getrouwheid aan de partij, in het teken stond van schuld, vervreemding,
lethargie en dood. Door zijn reflecties over het leven en de mens komt hij tot een
katharsis en zo tot een verlossing uit alles wat zijn leven ‘onecht’ heeft gemaakt.
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Wereldhandelsconferentie
Genève, Algiers, New Delhi
Politieke bereidheid noodzakelijk
J. Vingerhoets
Van 1 februari tot 25 maart 1968 wordt in New Delhi de tweede zitting gehouden
van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Hier
bespreken de delegaties van 131 landen, welke maatregelen gewenst zijn om de
economische ontwikkeling van de arme landen (waarin tweederde van de
wereldbevolking woont) te bevorderen. Wij nemen als uitgangspunt, dat snelle
economische ontwikkeling van deze landen gewenst is, zowel vanwege de zéér lage
levensstandaard als vanwege het toenemend verschil in welvaart tussen de arme en
rijke landen.
‘Trade and Development’ duidt aan, dat in New Delhi vooral op de voorgrond
staat, dat een economie altijd contacten heeft met het buitenland. Deze contacten zijn
voor een ontwikkelingseconomie - die snel wil groeien - zeer urgent en wel om twee
redenen. In de eerste plaats, omdat voor snelle economische expansie grote
investeringen een absolute noodzaak zijn. Kan van een arm land gevraagd worden
om de consumptie nog verder te beperken en zo de besparingen die nodig zijn voor
de investeringen, zelf op te brengen? Het alternatief is, dat in de rijke landen gespaard
wordt en dat deze besparingen aan de ontwikkelingslanden worden overgedragen
om de noodzakelijke investeringen te verrichten.
Ten tweede, omdat versnelde groei van een onderontwikkelde economie in het
algemeen een meer dan proportionele stijging van de importen eist. Het onvolledige
karakter van de economie is hier debet aan: vele goederen (vooral kapitaalgoederen)
worden niet in het binnenland geproduceerd. Toename van de exporten, naast de
buitenlandse hulp, is daarom noodzakelijk om de buitenlandse valuta te verdienen
die nodig zijn om de importen te betalen.

Genève en Algiers
In het voorjaar van 1964 werd te Genève de eerste zitting gehouden van de UNCTAD.
Op deze conferentie vroegen de ontwikkelingslanden gezamenlijk van de ontwikkelde
landen concessies en bijdragen om hun economische groei te stimuleren. Eerst tijdens
de conferentie werd dit gezamenlijk optreden een feit, nadat zij zich aaneengesloten
hadden in de sindsdien bekend geworden
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‘Groep van 77’. Deze historische gebeurtenis, zoals de arme landen ze zelf noemden,
versterkte hun positie ten zeerste, maar dreigde ook de conferentie te doen mislukken,
omdat, naar het oordeel van andere landen, de Groep van 77 misbruik dreigde te
maken van haar numerieke meerderheid.
Door een compromis werd de conferentie evenwel op het laatste moment gered:
zij deed een groot aantal aanbevelingen aan de regeringen van alle landen, waarvan
vele met algemene stemmen werden aangenomen.
Over de kwestie van de institutionalisatie van de UNCTAD werd in Genève lang
gedelibereerd. Het resultaat is, dat de UNCTAD een permanent orgaan is geworden
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met de ‘Trade and
Development Board’ als centraal en permanent lichaam, waarvan 55 landen lid zijn.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling, dat de tweede zitting van de UNCTAD zou
plaatsvinden in 1966. De opbouw van de UNCTAD als instituut vergde echter meer
tijd en ook bleek de ‘rijpingstijd’ voor een hopelijk zinvolle conferentie langer te
zijn. Wanneer dit uitstel geleid heeft tot het scherper zien van de problemen, zodat
in New Delhi op een aantal punten echt overeenstemming wordt bereikt over te
nemen maatregelen, dan valt hierin toch nog een lichtpuntje te bespeuren.
Dit ‘scherper zien’ is niet alleen mogelijk door de bestudering van de problemen,
o.a. door of in opdracht van het UNCTAD-secretariaat, maar ook door de feitelijke
ontwikkelingen in de handel van en de hulp aan de ontwikkelingslanden.
Deze ontwikkelingen en studies zullen, hoewel niet uitvoerig, in het onderstaande
nog aan de orde komen. We willen hier n.1. een aantal van de problemen die in New
Delhi worden behandeld, in het kort bespreken. Een gelukkige omstandigheid daarbij
is, dat het standpunt van de ontwikkelingslanden met betrekking tot de vraag hoe de
problemen moeten worden aangepakt, bekend is. Immers de Groep van 77 (uitgegroeid
tot 85 landen) heeft in oktober 1967 vergaderd in Algiers ter voorbereiding van de
conferentie van New Delhi. Deze vergadering heeft een ‘Actieprogramma’ opgesteld
ten aanzien van alle punten die op de agenda van de conferentie van New Delhi staan.
De Groep van 77 stelt voorop, dat de ernst van het ontwikkelingsprobleem vraagt
om een globale strategie. ‘Globaal’ heeft hier twee betekenissen: alle problemen
moeten gelijktijdig worden aangepakt (gezien hun interdependentie) én zowel de
ontwikkelde als de ontwikkelingslanden moeten convergerende maatregelen nemen.
De verantwoordelijkheid voor hun sociale en economische ontwikkeling berust
primair bij de ontwikkelingslanden zelf. Zonder effectieve internationale actie en
maatregelen van ontwikkelde landen afzonderlijk zullen de pogingen van de
ontwikkelingslanden om hun economische groei te versnellen echter nooit werkelijk
succes kunnen hebben. Op deze plaats zullen wij onze aandacht concentreren op die
punten van de agenda van New Delhi (of van het Charter van Algiers) ten aanzien
waarvan maatregelen gevraagd worden van onszelf: de ontwikkelde landen met een
markteconomie.
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Wereldhandelsconferentie
De exporten van primaire produkten
Nog lange tijd zullen de ontwikkelingslanden voor hun exportontvangsten in zeer
grote mate afhankelijk zijn van de opbrengsten van primaire produkten:
voedingsmiddelen, grondstoffen en brandstoffen (85% van hun totale export). In de
periode 1953-1965 stegen hun ontvangsten uit deze exporten, exclusief brandstoffen
(olie!), gemiddeld met slechts 2,6% per jaar. De vraag naar primaire produkten in
de ontwikkelde landen neemt slechts langzaam toe. Hoewel ons inkomen voortdurend
stijgt, houdt de vraag naar voedingsmiddelen hiermede geen gelijke tred. We kunnen
zeggen, dat min of meer een verzadigingspunt is bereikt en de toename in ons inkomen
besteden we voor het grootste deel aan andere produkten en diensten. Wat de vraag
naar de echte grondstoffen (raw materials) betreft kan men op de eerste plaats stellen,
dat betere produktie-technieken hebben geleid tot een geringer gebruik van
grondstoffen voor hetzelfde eindprodukt. Veel belangrijker is echter, dat vooral de
vraag naar die eindprodukten sterk stijgt, waarin de grondstof slechts een zeer gering
gedeelte van de totale waarde vertegenwoordigt (b.v. vliegtuigen, computers). Hieruit
kunnen we één duidelijke conclusie trekken: uiteindelijk zal de export van primaire
produkten het exportprobleem van de ontwikkelingslanden niet kunnen oplossen
De toename van het aanbod van primaire produkten uit ontwikkelingslanden dreigt
voortdurend de toename in de vraag te overtreffen, wat uiteraard het effect heeft van
dalende prijzen. Ook zonder impulsen vanuit de vraagzijde neemt het aanbod toe.
De algemene oorzaak hiervan is de structurele starheid in de economieën der
ontwikkelingslanden. Voor jonge mensen die zich aandienen op de ‘arbeidsmarkt’,
is er vaak geen andere mogelijkheid voor emplooi dan in de traditionele sector. Deze
tendens wordt in vele gevallen nog versterkt door natuurlijke omstandigheden, zoals
klimaat en bodemgesteldheid. Daar komt bij, dat het voor een individueel land vaak
voordelig is om de produktie uit te breiden. Overheden van ontwikkelingslanden
hebben daarom de produktiviteit met name in de agrarische exportsectoren in een
aantal gevallen weten op te voeren o.a. door de introductie van
insecten-bestrijdingsmiddelen en betere zaden.
Het bovenstaande heeft betrekking op de ontwikkelingen op lange termijn. Op
korte termijn zien we enorme prijsschommelingen op de markten voor primaire
produkten. De oorzaken hiervan zijn van uiteenlopende aard en verschillen van
produkt tot produkt. Als we hierbij bedenken, dat veel ontwikkelingslanden voor het
grootste deel van hun exportontvangsten afhankelijk zijn van één of twee produkten,
dan pas worden de gevolgen van deze enorme prijsbewegingen volledig duidelijk.
Hoe is economische ontwikkeling mogelijk, wanneer in een bepaald jaar de waarde
van de export van een land b.v. 35% lager is dan in het voorafgaande jaar?
Wanneer wij ons nu afvragen, welke internationale actie mogelijk is om in de
bovengeschetste sombere situatie enige verbetering te brengen, dan gaan de verschillen
tussen de diverse produkten prevaleren. Door recente ervaringen en
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studies is steeds duidelijker geworden, dat het slechts mogelijk is om de moeilijkheden
per produkt te bestuderen en te trachten per produkt zo goed mogelijke regelingen
te treffen.
Langs welke lijnen deze internationale actie per produkt zich zal kunnen voltrekken,
wordt bepaald door het produktiegebied en door het al dan niet bestaan van substituten.
Drie methoden van actie, verbonden met drie groepen van produkten, kunnen we zo
onderscheiden.
De eerste groep omvat die primaire produkten die geheel of voornamelijk in
ontwikkelingslanden worden geproduceerd en die geen concurrentie ondervinden
van substituten (koffie, cacao, thee, bananen, tin).
Algemeen wordt aanvaard, dat de ‘goederenovereenkomst’ (commodity agreement)
het passende middel is voor internationale actie met betrekking tot deze produkten.
De ontwikkelingslanden vragen dan ook in het Charter van Algiers het afsluiten van
dergelijke overeenkomsten waar mogelijk en verbetering van bestaande (koffie, tin).
Voor het echt goed functioneren van een dergelijk ‘agreement’ is het noodzakelijk,
dat zowel producentenlanden als consumentenlanden in de overeenkomst participeren.
De wensen van de ontwikkelingslanden betreffende de inhoud van een commodity
agreement worden in het Charter van Algiers duidelijk geformuleerd. Het eerste doel
van een goederenovereenkomst behoort te zijn: de eliminatie van excessieve
prijsfluctuaties. Hiermede kan eenieder het eens zijn, het is een algemeen aanvaard
desideratum. De prijsafspraken die men bij een goederenovereenkomst maakt, behoren
volgens de Groep van 77 evenwel ook te voorzien in ‘the highest possible earnings
from the exports of primary products’. De ontwikkelingslanden vragen dus niet alleen
meer stabiele prijzen, waarbij men de ‘natuurlijke’ prijstrend volgt, maar een
optrekken, een verhogen van het prijsniveau. Het is technisch mogelijk om dit door
middel van goederenovereenkomsten te realiseren.
De fundamentele moeilijkheid is echter: zijn wij bereid deze hogere prijzen te
betalen?
Hogere prijzen zullen leiden tot minder afzet en de consequentie voor de
ontwikkelingslanden is derhalve, dat zij de produktie zullen moeten beperken. De
vrijkomende produktiefactoren zullen in andere sectoren moeten worden ingeschakeld.
Uit de hogere prijzen zullen de ontwikkelingslanden de middelen moeten putten om
de hiervoor noodzakelijke investeringen te verrichten.
Diverse primaire produkten lenen zich voor het gebruikmaken van een
buffervoorraad als onderdeel van een goederenovereenkomst. Wanneer de
overeenkomst enige tijd functioneert, dan kan deze gefinancierd worden door
bijdragen van leveranciers en afnemers. De financiering van de beginvoorraad levert
echter steeds moeilijkheden op. De ontwikkelingslanden wensen nu, dat in de
toekomst deze financiële middelen tijdelijk verschaft zullen kunnen worden door
een internationale financiële instelling. Zij hopen, dat hierover in New Delhi
overeenstemming zal worden bereikt, zodat een van de knelpunten voor het
totstandkomen van goederenovereenkomsten zal zijn weggenomen.
Een probleem van geheel andere aard is dat der fiscale heffingen in de ontwik-
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kelde landen op produkten als koffie, cacao en thee. Het prijsverhogend effect van
deze heffingen leidt tot geringere afzet voor de ontwikkelingslanden. Afschaffing
van deze heffingen zou echter niet leiden tot een spectaculaire stijging van de
consumptie, terwijl het verlies aan inkomsten voor de fiscus in diverse ontwikkelde
landen aanzienlijk zou zijn. De ontwikkelingslanden vragen om deze redenen, dat
een deel van de opbrengst uit deze heffingen aan hen wordt overgedragen. Dit kan
voor deze landen het verlies tengevolge van de geringere afzet compenseren. Onze
fiscus zal dan echter op andere wijze belasting moeten heffen, indien tenminste de
overheidsuitgaven niet worden ingekrompen. Het kardinale punt is derhalve of wij
bereid zijn om voor dit doel iets meer belasting te betalen.
De tweede groep primaire produkten omvat die goederen die zowel in de
ontwikkelde landen als in de ontwikkelingslanden worden geproduceerd. Welke
moeilijkheden zich hier voordoen, wordt het duidelijkst geïllustreerd aan de hand
van het welhaast klassieke voorbeeld: de suiker. De tropische rietsuiker is goedkoper
dan de bietsuiker uit de gematigde streken. Desondanks voorzien de landen in de
gematigde zone in steeds grotere mate in hun eigen behoeften. De consumptie stijgt
met 1½% per jaar, terwijl de produktie, alleen reeds door voortgaande rationalisatie,
met ±4% per jaar toeneemt. Zonder protectie zou de bietsuiker nagenoeg volledig
worden weggeconcurreerd door de rietsuiker. Door goedkope arbeid én betere
natuurlijke omstandigheden is deze laatste erg goedkoop. Om redenen van
zelfvoorziening wordt met name in Europa de bietsuiker echter beschermd tegen
concurrentie van de rietsuiker. Het gevolg is een inefficiënte aanwending van schaarse
produktiefactoren in de rijke landen en een (te) hoge suikerprijs voor alle
consumenten.
Wat vragen de ontwikkelingslanden nu t.a.v. deze produkten? Dat tenminste een
aanzienlijk deel van de toename in de vraag naar deze produkten in ontwikkelde
landen wordt gereserveerd voor importen uit ontwikkelingslanden; door multilaterale
onderhandelingen per produkt moet dit worden bereikt. De consequentie hiervan
voor ons is duidelijk: sectoren van onze economie, die wij tot nu toe kunstmatig in
stand hebben gehouden, zullen (gezien de produktiviteitsstijging) moeten worden
ingekrompen. Van de omschakelingsmoeilijkheden moeten wij ons ten volle
rekenschap geven. Het moeilijkste probleem is derhalve: hoe moeten wij
veranderingen in de structuur van onze economie totstandbrengen? Welke rol moet
hierin de overheid, die zelf bepaalde sectoren jarenlang heeft beschermd, spelen?
Deze structuurveranderingen zullen van onmiddelijk voordeel zijn voor de
ontwikkelingslanden en op iets langere termijn ook onze welvaart verhogen, daar
wij immers onze produktiefactoren produktiever gaan aanwenden.
De derde groep primaire produkten omvat die goederen, die geheel of voornamelijk
in ontwikkelingslanden geproduceerd worden, maar concurrentie ondervinden van
synthetische substituten, b.v. natuurrubber - synthetisch rubber. De
ontwikkelingslanden vragen om technische en financiële bijstand om de
concurrentiepositie van natuurprodukten die moeten concurreren met fabrieksmatig
geproduceerde substituten te verbeteren. Door grote, maar natuurlijk zeer
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riskante investeringen (wat gebeurt er in de subsituut-sector?), zijn veel
ontwikkelingslanden in staat om de produktiviteit in deze sectoren aanzienlijk op te
voeren.
Hierdoor zullen produktiefactoren (vooral arbeidskrachten) vrijkomen, die
aangewend zullen moeten worden in andere primaire sectoren óf in de industrie.

De export van industriële produkten
Het is uitermate moeilijk om efficiënt producerende industrieën te vestigen in een
ontwikkelingsland. Enige van de factoren die industrialisatie belemmeren, willen we
in het kort vermelden:
- een gebrekkige infrastructuur; onvoldoende transportmogelijkheden: wegen,
spoorwegen, goed bevaarbare waterwegen; ontoereikende voorzieningen op het
gebied van electriciteit, water, riolering;
- het niet beschikbaar zijn van de arbeidskrachten die nodig zijn voor het
industriële produktieproces; dit betreft niet alleen een tekort aan technisch en
administratief geschoolde mensen, maar ook aan mensen die een onderneming
kunnen leiden;
- een zeer beperkte thuismarkt, want door het zeer lage inkomensniveau is de
vraag naar industriële produkten erg gering. Deze factor op zich benadrukt in
vele gevallen de exportnoodzaak. Vaak is efficiënte produktie eerst mogelijk
wanneer men op vrij grote schaal produceert. Gegeven de beperkte
afzetmogelijkheden op de binnenlandse markt is export derhalve in deze gevallen
noodzakelijk om ook binnenlands een goed produkt tegen relatief lage prijs te
kunnen aanbieden.
Deze belemmerende factoren maken reeds duidelijk, dat men in een ontwikkelingsland
die produkten gaat fabriceren waarvoor vrij eenvoudige produktie-technieken geschikt
zijn én waarvoor de grondstoffen niet over grote afstand aangevoerd behoeven te
worden. Men zal ertoe overgaan om grondstoffen die lokaal worden voortgebracht
(en in vele gevallen ook worden geëxporteerd) verder te gaan bewerken en verwerken
tot halffabrikaten en eindprodukten.
De export van halffabrikaten en eindprodukten uit de ontwikkelingslanden is in
het recente verleden aanzienlijk toegenomen. In de periode 1955-1965 steeg de
opbrengst van deze exporten jaarlijks met gemiddeld 10,2%. De totale waarde bedroeg
in 1965 echter nog slechts 3,6 miljard dollar. Niettemin kunnen we concluderen, dat
een aantal ontwikkelingslanden er steeds beter in is geslaagd om niet alleen de interne
moeilijkheden, maar ook het nadeel van de transportkosten en de onbekendheid met
de markten der industriële landen te overwinnen. En dit ondanks een handelspolitiek
van de zijde der ontwikkelde landen, die een werkelijk snelle expansie van deze
exporten belemmert. De tariefstructuur in de geïndustrialiseerde landen is nl. zodanig,
dat:
- een zeer laag (of geen) invoertarief bestaat, wanneer een primair produkt wordt
ingevoerd;
- een hoger tarief wordt geheven bij de invoer van een halfprodukt;
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Hoe werkt dit uit? Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Momenteel is het
EEG-tarief op huiden 00% en op lederen eindprodukten 16%. Stel, dat een producent
in India voor f 1.000,- huiden verkoopt aan een importeur in de EEG; er zijn geen
invoerrechten verschuldigd en de huiden kosten de importeur f 1.000,-. De Indiër
besluit nu om een hoeveelheid huiden ter waarde van f 1.000,- te gaan verwerken tot
eindprodukten. Hij biedt ze vervolgens aan de importeur in de EEG aan voor f 2.000,-.
Nu moet bij invoer een recht betaald worden van 16% over f 2.000,- is f 320,-. Deze
f 320,- is verschuldigd, omdat de Indiër de huiden heeft verwerkt tot eindprodukten.
Zij drukken dus volledig op het produktieproces, waarin hij f 1.000,- waarde toevoegde
aan de huiden, en het invoerrecht (à f 320,-) is 32% van deze f 1.000,-. Voor de
importeur gaan de eindprodukten f 2.000,- + f 320,- = f 2.320, - kosten.
De producent van lederen eindprodukten in de EEG kan voor f 1.000,- huiden
kopen van de importeur, deze verwerken tot eindprodukt en aanbieden voor bv. f
2.300,-. Dan is hij goedkoper dan de Indiase producent. Het tarief van 32% drukt
dus uit de mate van protectie van het produktieproces van de binnenlandse fabrikant
van eindprodukten. Daarom noemen we dit tarief van 32% het effectieve tarief.
In het recente verleden zijn veel studies verricht om inzicht te krijgen in de hoogte
van deze effectieve tarieven. Prof. B. Balassa berekende bv. de gemiddelde effectieve
tarieven voor consumptiegoederen in diverse landen; hij komt tot de volgende cijfers:
Ver. Staten 26%; EEG 31%; Ver. Koninkrijk 40%; Japan 50%.
Deze bizondere tariefstructuur van de ontwikkelde landen bergt een discriminatie
in zich. Bij de import van een primair produkt heffen we geen of een zeer laag tarief,
terwijl we een veel hoger tarief heffen als een primair produkt verder be- of verwerkt
is. De ontwikkelingslanden zeggen dus: onze primaire produkten zijn wel welkom,
maar aan onze exporten van industriële produkten worden ernstige belemmeringen
in de weg gelegd. Daarom is het hun wens, nog eens duidelijk geformuleerd in het
Charter van Algiers, dat aan deze discriminatie een einde wordt gemaakt.
Zij wensen, dat de tarieven op industriële produkten worden verlaagd tot nul,
wanneer deze produkten afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden. Wat dit precies
impliceert kunnen we verduidelijken aan de hand van het reeds eerder besproken
voorbeeld. Het EEG-tarief op lederen eindprodukten is 16%. Indien volledige
preferentiële behandeling van de industriële importen uit ontwikkelingslanden wordt
doorgevoerd, ontstaat de volgende situatie. Bij import uit bv. de V.S. van lederen
eindprodukten wordt een invoerrecht van 16% geheven. Bij import uit India worden
geen invoerrechten geheven. Wat betekent dit voor de producent in India en in de
EEG? De Indiase producent moet op de EEG-markt concurreren met alle producenten
binnen de EEG. Op de EEG-markt behoeft de Indiase producent echter niet volledig
te concurreren met de producent uit de V.S..
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De producent in de EEG wordt niet meer beschermd door tarieven tegen de producent
uit een ontwikkelingsland (India bv.), maar nog wel tegen de producenten uit andere
ontwikkelde landen (de V.S. bv.).
Er is in de ontwikkelde landen een enorme weerstand geweest tegen de invoering
van een preferentiëel systeem voor de industriële importen uit ontwikkelingslanden.
Vooral de Verenigde Staten waren er zeer tegen gekant. De houding van de V.S.
schijnt recentelijk evenwel gewijzigd te zijn en het mag dan ook verwacht worden,
dat in New Delhi in principe overeenstemming bereikt wordt over de invoering van
een algemeen systeem van preferenties van de zijde van de ontwikkelde landen voor
de industriële importen uit de ontwikkelingslanden.
De betekenis voor de ontwikkelingslanden van een toekomstig systeem van
preferenties wordt uiteraard bepaald door de totale inhoud van het systeem. Op één
facet wil ik hier nader ingaan: de uitzonderingen.
Welke produkten zullen worden uitgezonderd van een preferentiëel systeem? Of:
welke sectoren van onze economie willen we door tarieven blijven beschermen tegen
concurrentie vanuit de ontwikkelingslanden? Voor de ontwikkelingslanden is het
gevaar groot, dat díe produkten worden uitgesloten van preferentie waarvoor thans
reeds bizondere handelsbelemmeringen en/of hoge tarieven bestaan. Deze
handelsbelemmeringen dienen om onze eigen relatief zwakke industrieën te
beschermen. In de meeste gevallen zijn dit bedrijfstakken of onderdelen van
bedrijfstakken, waar arbeidsintensieve technieken kunnen worden toegepast. Zij
moeten dan ook de concurrentie duchten van de ontwikkelingslanden, waar arbeid
overvloedig en goedkoop is. Indien de tarieven bij invoer uit de ontwikkelingslanden
(én de bizondere invoerbelemmeringen) worden afgeschaft, dan mag verwacht
worden, dat deze sectoren van onze economie zullen moeten inkrimpen. De volgende
sectoren zullen waarschijnlijk het sterkst de toegenomen concurrentie vanuit de
ontwikkelingslanden ondervinden: onderdelen van de textiel- en kledingindustrie,
de leer- en leerverwerkende industrie, de houtverwerkende industrie en diverse lichte
industrieën, zoals producenten van o.a. huishoudelijke artikelen, toiletartikelen,
reisartikelen, kinderwagens, speelgoed.
De problemen én mogelijkheden zijn hier dezelfde als bij het ‘bietsuikergeval’.
De vrijkomende produktiefactoren kunnen produktiever worden aangewend in andere
produktieprocessen. Produktieprocessen waarvoor én veel kapitaal én hoog
gekwalificeerde arbeid nodig is. Naarmate het omschakelingsproces vordert zal
hierdoor onze eigen welvaart toenemen. Zijn wij bereid om nu de moeilijkheden van
omschakelingen ter wille van de ontwikkelingslanden op ons te nemen? Welke rol
moet de overheid spelen in dit omschakelingsproces, gezien de moeilijkheden, die
zullen ontstaan voor bedrijfstakken die jaren lang bescherming hebben genoten.

De kapitaalstroom van de ontwikkelde landen naar de ontwikkelingslanden
Welke zijn de recente ontwikkelingen in de stroom van financiële middelen van de
ontwikkelde landen naar de ontwikkelingslanden? Deze stroom, bestaande
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uit giften, leningen, private investeringen en leverancierskredieten, bedroeg netto
9.317 miljoen dollar in 1961 en 9.693 miljoen dollar in 1966. Voor 1961 was dit
0,87% van het totale bruto nationale produkt der ontwikkelde landen, maar in 1966
nog slechts 0,68% van het (sterk gestegen!) bruto nationaal produkt. Indien men deze
percentages uitrekent voor de publieke kapitaalstroom, dan komen zij nog veel lager
uit. Nu is voor het ontwikkelingsdecennium van de Verenigde Naties (1960-1970)
als doel gesteld: in 1970 behoort de publieke kapitaalstroom naar de
ontwikkelingslanden minstens 1% te zijn van het nationaal produkt der ontwikkelde
landen. Met deze en andere doelstellingen hebben praktisch alle landen ingestemd.
We zien echter, dat we verder van dat doel afraken, inplaats van het steeds dichter
te benaderen.
Een tweede ontwikkeling die we waarnemen, is een verzwaring van de voorwaarden
waarop ontwikkelingshulp wordt verleend. Een groter deel van de ontwikkelingshulp
wordt gegeven in de vorm van leningen. Dit heeft ertoe geleid, dat de schuldenlast
van de ontwikkelingslanden enorm is gestegen en wel van 10 miljard dollar in 1956
tot 45 miljard dollar in 1965. Ook is in de afgelopen jaren de gemiddelde rente op
leningen aan ontwikkelingslanden gestegen en zijn de aflossingstermijnen korter
geworden. Het resultaat van een en ander is, dat voor de ontwikkelingslanden de
jaarlijkse last voor rente en aflossingen steeg van 1 miljard dollar (1956) tot 5 miljard
dollar (1965). Indien de bruto kapitaalstroom blijft op het peil van 1966 dan zullen
reeds in 1970 de nieuwe leningen niet meer voldoende zijn om de oude af te lossen!
Wanneer wij deze summiere schets van recente ontwikkelingen bezien, dan wordt
duidelijk, dat de ontwikkelingslanden uitgesproken wensen hebben op dit gebied.
Zij worden in het Charter van Algiers heel helder en scherp geformuleerd, waarbij
sterker dan in andere gedeelten ingegaan wordt op min of meer technische details.
Waarom juist hier een dergelijke detaillering? De ontwikkelingslanden willen op het
gebied van de kapitaalstroom in New Delhi tot zo duidelijk mogelijke afspraken
komen. Zij hebben niets aan vage beloften en schone intentieverklaringen. Zij wensen,
dat de ontwikkelde landen zich zo duidelijk mogelijk vastleggen op de volgende
punten: zóveel hulp zullen we minstens geven, uiterlijk op díe datum, tegen díe
voorwaarden en via díe kanalen.
De ‘min of meer technische details’ kunnen hier, hoewel ze zeker problemen voor
ons in zich houden, onbesproken blijven, omdat duidelijk is, waar het in de eerste
plaats op aankomt: zijn wij, alle rijke landen, bereid om meer echte hulp (níet leningen
tegen hoge rente) te geven?
Het ontbreekt ons zeker niet aan mogelijkheden om de hulpverlening tot een veelvoud
van de huidige omvang op te voeren. Ook dan zal immers de hulpverlening niet onze
bestaande welvaart aantasten, doch slechts betrekking hebben op een deel van onze
snelle welvaartsgroei. De toekomst van zowel hulpverlening als handelspolitiek
hangt dan ook uitsluitend af van onze politieke bereidheid om aan de noden van de
ontwikkelingslanden tegemoet te komen.
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Nieuw perspectief voor intercommunie
Wim L. Boelens S.J.
Vier eeuwen lang gold het als vanzelfsprekend, dat christenen van katholieke en
reformatorische huize niet samen de Eucharistie konden vieren. Vooral in de begintijd
van de Reformatie betwistte men elkaar fel de trouw aan de inzettingen van Christus.
Men besefte terecht, dat men bij deze geest van afkeer niet vreedzaam aan dezelfde
‘tafel des Heren’ kon aanzitten zonder het ‘sacrament van de eenheid’ tot een leugen
te maken. Dit gold nog afgezien van de vraag, of men bij de andere christenen wel
geldig het sacrament kon ontvangen en de bijzondere heilswerkzaamheid des Heren
ervaren.
Deze gescheidenheid van tafelgemeenschap, als uitdrukking van kerkelijke
gespletenheid, trad niet alleen tussen Rome en Reformatie maar ook tussen de
verschillende reformatorische Kerken op. De tegenstelling tussen de Kerken van
lutherse en calvinistische traditie katalyseerde zich zelfs van de aanvang af in de
Avondmaalsstrijd, die het geprek over een binnenprotestantse overeenstemming
(consensus) aangaande de Avondmaalsgemeenschap tot op heden hindert. Het is
goed dit in het oog te houden, wanneer we in deze bijdrage onze gedachten willen
laten gaan over de mogelijkheid van een gezamenlijke eucharistieviering van
katholieke en protestantse christenen. Daarbij moet opgemerkt worden, dat de
verhoudingen tussen de reformatorische Kerken zich in de laatste tijd in oecumenische
zin hebben veranderd. Als voorbeeld moge dienen, dat de Hervormde Kerk en de
Evangelisch-Lutherse Kerk in 1956 tot overeenstemming zijn gekomen over de
Avondmaalsleer en zich zover als Christusgetrouwe Kerk erkennen, dat ze sindsdien
in intercommunie leven en gezamenlijk de Eucharistie kunnen vieren1. In Duitsland
is dit gesprek nog niet officieel met succes bekroond, hoewel men er bij moet zeggen,
dat daar de christenen van calvinistische en lutherse signatuur praktisch vaak bij
elkaar te communie gaan2. Er bestaat in Nederland zelfs geen intercommunio tussen
de Hervormde en de Gereformeerde Kerken, hoewel de Gereformeerde Kerk sinds
de Generale Synode van 1965 geneigd is om in uitzonderingsgevallen christenen
van andere kerken ‘in gewetensnood’ toe te laten tot het Avondmaal3. De Hervorm-

1
2
3

Dr. C.W. Mönnich en Dr. G.C. van Niftrik, Hervormd-Luthers gesprek over het Avondmaal,
Nijkerk, 1958.
W.L. Boelens S.J., Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen, Assen, 1964.
Rapport Intercommunie, Generale Synode Middelburg, 1965.
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de Kerk handelt hier ruimer en zal aan christenen die in hun eigen Kerk gerechtigd
zijn het Avondmaal te ontvangen, geen beletselen in de weg leggen. Tenslotte hebben
we rekening te houden met de opvatting van de katholieke christenen der oosterse
Orthodoxie, die zowel naar getal als naar theologische traditie een belangrijke plaats
in de Wereldraad van Kerken innemen. Bij hen staat de sacramentele liturgie zo
normatief centraal, dat deelname aan de eucharistische viering terstond het
lidmaatschap bij de ontvangende Kerk insluit. Op de meest scherpe wijze valt bij
hen de kerkelijke en sacramentele communio samen, zodat zij zelfs de term
‘intercommunio’, als onvolkomen communio van verschillende Kerken, als een
tegenspraak afwijzen.
De kerkelijke situatie is zich, vooral in Nederland, snel aan het wijzigen. Het
tijdperk van de affectief en theologisch scherpe afgrenzingen, dat het begin van de
Reformatie kenmerkte en eeuwenlang tot traditionele frontstellingen uitgroeide,
nadert met rasse schreden zijn einde. Reeds langere tijd is het oecumenisch streven
geen uitsluitende aangelegenheid van enkele theologen meer. De officiële leidende
organen der Kerken gaan hun gemeenschappen voor in een groeiende waardering
voor en samenwerking met christenen van een andere signatuur, zoals vooral in de
Wereldraad van Kerken tot uitdrukking komt. Doch ook de Katholieke Kerk neemt
sinds het tweede Vaticaans Concilie aan deze beweging deel. Zij erkent in het Decreet
over het Oecumenisme op fundamentele wijze vele christelijke waarden bij de
reformatorische Kerkgenootschappen en daarmede hun heilswegen en heilszekerheid.
Daarmede is op het grondvlak van de gewone gemeenteleden de ruimte gegeven
tot onbevangener en intiemer contacten met christenen van andere kerken, zowel op
het praktische vlak van seculiere samenwerking als op het vlak van
geloofsverkondiging en gedachtenwisseling. Bij deze groei van christelijke
broederlijkheid en waardering van elkaars geloofsovertuiging groeit vanzelfsprekend
het verlangen, deze eenheid in gezamenlijk gebed tot uitdrukking te brengen. Men
zou deze gebedssamenkomsten niet tot incidentele gelegenheden als Kersten
Paasvieringen, Week van Gebed voor de Eenheid en Wereldvrouwendag willen
beperken, doch deze met een frequente regelmaat willen doen plaatsvinden in de
vorm van b.v. vesperdiensten en agapèvieringen. Hoewel met voorzichtige
bewoordingen (‘bij sommige bijzondere gelegenheden’) is deze beweging tot
interkerkelijke gebedssamenkomsten door Vaticanum II principieel aanbevolen
(Decreet over de oecumenische beweging, § 8); royaler doen dit de Nederlandse
Bisschoppen in hun herderlijk schrijven over de oecumenische beweging van 1966
(p. 13). In dezelfde samenhang signaleren de bisschoppen het als een consequentie
van een eerlijk engagement, dat vanuit de groeiende samenwerking, samenspreken
en samenbidden het verlangen naar intercommunie opkomt: ‘Want alleen in een
gemeenschappelijke deelname van alle christengelovigen aan de ene tafel des Heren,
waarvan de bediening is toevertrouwd aan het apostolisch ambt, kan de door Christus
gewilde eenheid tot authentieke openbaring komen’ (p. 13). Juist tegen de achtergrond
van dit verlangen naar intercommunie dringen zij er met klem op aan, dat gezocht
moet worden naar de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om tot deze
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tafelgemeenschap over te gaan4. Daarbij constateren zij: ‘Belangrijke verschillen
inzake het sacramenteel karakter van het kerkelijke ambt, inzake de apostolische
successie staan een kerkelijke intercommunie in vele gevallen nog in de weg’ (p.
13).
De aangehaalde bisschoppelijke teksten geven duidelijk het problematische van
de huidige situatie, met name in Nederland, aan. Men kan niet scherp genoeg stellen,
dat de huidige verhouding der Kerken een totaal andere is dan in de aanvangstijd
van de Reformatie en de daarop volgende orthodoxie: er is een oecumenisch klimaat
ontstaan. Maar de Kerken als zodanig en zeer vele plaatselijke kerkelijke gemeenten
alsook vele gemeenteleden zijn nog niet tot een zodanige waardering voor elkaars
kerkzijn gegroeid, dat zij de behoefte of de mogelijkheid van intercommunie ervaren.
Want in de eucharistische viering komt de gelovige gemeenschap op de meest intieme,
authentieke en officiële wijze samen, zodat daar het meeste aan het gevoelen van
eenheid moet zijn voldaan. Van de andere kant zijn er groepen van christenen uit
diverse Kerken alsook individuele christenen, die tot een hoge mate van
overeenstemming in geloofsinzicht en spiritualiteit zijn uitgegroeid. Dan komt de
vraag op, of en wanneer deze reeds aanwezige eenheid voldoende is om er getuigenis
van af te leggen in een gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal, zolang de
Kerken officieel nog niet tot een consensus omtrent elkaars kerkzijn zijn gekomen.
Deze ‘profetische’ groepen hebben in ieder geval deze betekenis, dat zij de Kerken
en hun theologen tot grote haast en ernst manen bij hun oecumenisch streven. Van
de andere kant dient men wel te beseffen, dat er steeds meer gelovigen op het
grondvlak naar de overeenstemming der Kerken en naar intercommunie verlangen
als gevolg van de oproep door de officiële kerkleiders tot een totaal oecumenisch
engagement. Er is in onze dialogische tijd een wisselwerking tussen het stimuleren
van onder en van boven af, welke de ontwikkelingen verhaast. De overheid is minder
dan ooit in staat, de ingezette beweging remmend in de hand te houden5.
Men dient zich daarbij wel te realiseren, dat niet zelden katholieke en
reformatorische christenen aan elkaars eucharistievieringen deelnemen. Dit
verschijnsel vraagt om een open discussie, daar het steeds meer openbaar wordt en
steeds opener gepropageerd wordt. De traditionele argumenten tegen deze
gezamenlijke vieringen, gefundeerd op het verschil van geloofsbelijdenis en
geloofsbeleving, worden veelal niet meer vanzelfsprekend aanvaard. De discussie
over

4
5

Kosmos en Oecumene 1 (1967) nr. 7 is grotendeels aan het thema intercommunie gewijd.
Vgl. Verklaring betreffende de Eucharistieviering te Venhuizen, in: Informatiebulletin Bisdom
Haarlem 1 (1967) nr. 14. In Venhuizen (N.H.) gingen pastoor H.G. Kwakman en Ds. J.
Lugtigheid op zondag 15 oktober 1967 tot intercommunie en intercelebratie over. Het is een
feit van pastoraal belang, dat de vicarissen van het bisdom, Dr. H. Kuipers en Dr. R. Koper
OFM, het experiment van deze twee uitzonderlijk naar elkaar toegegroeide kerkelijke
gemeenten niet afkeurden, hoewel er algemeen kerkrechtelijk geen opening voor een dergelijk
experiment bestaat, zoals zij bekenden. In uitzonderlijke gevallen zou er ‘wellicht een pastorale
mogelijkheid’ toe zijn, ‘als zij gedragen kan worden door de persoonlijke
gewetensverantwoordelijkheid van de betrokkenen, nooit mag zij evenwel een vlotte oplossing
zijn voor onbevredigde oecumenische gevoelens, waarbij aan zwaarwegende
pastoraal-theologische bezwaren tezeer wordt voorbijgegaan’.
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die traditionele argumenten en over de theologische waarde van het verlangen bij
meerdere groepen gemeenteleden tot deze vieringen, dwingt tot een herbezinning
op de verantwoorde mogelijkheid van een accidentele en situationeel-bepaalde ‘open
communie’, zolang de Kerken officieel nog niet zijn gekomen tot een vollediger
erkenning van elkaars Kerkzijn en de daarin meegegeven erkenning van de heilswegen
als ambt, sacrament en authentieke verkondiging. De katholiek, die het pleit in de
discussie over iedere mogelijkheid van een ‘open communie’ apriori beslist acht
vanuit de traditie, welke de eucharistische communio als de bekroning en bevestiging
van de kerkelijke communio zag, menen we op een kentering te moeten wijzen,
welke tijdens het laatste Vaticaans Concilie aan de dag trad. Het principe van de
‘volkomen geloofseenheid vóór eucharistische communio’ werd in ieder geval ten
overstaan van de oosters-orthodoxe christenen doorbroken met de bepaling, dat het
geoorloofd is ‘de sacramenten der Biecht, der H. Eucharistie en der Ziekenzalving
toe te dienen aan oosterlingen, die te goeder trouw van de Katholieke Kerk gescheiden
leven als ze deze uit eigen beweging vragen en de vereiste gesteltenis bezitten; meer
nog, ook de katholieken mogen deze zelfde sacramenten vragen aan die niet-katholieke
bedienaren, wier Kerk geldige sacramenten bezit, telkens wanneer noodzaak of
werkelijk geestelijk nut dit raadzaam maken of wanneer het fysiek of moreel
onmogelijk is een katholiek priester te bereiken’ (Decreet over de oosterse katholieke
Kerken, § 27). Hoewel er vanwege geloofsverschillen (o.a. omtrent de aard van het
pauselijk primaat) nog geen officiële en algemene intercommunio bereikt kan worden,
staat de rooms-katholieke Kerk voor ruim interpreteerbare situaties een actieve en
passieve ‘open communio’ van haar kant toe. Hiertoe is echter een bilateraal beraad
nodig, zoals het later verschenen Directorium Oecumenicum § 42 corrigeert.
Doch ook bij de verhouding tot de reformatorische christenen is het principe
‘volkomen eenheid vóór eucharistische communio’ in het Directorium Oecumenicum
(§ 55) doorbroken: ‘Daar de sacramenten zowel tekenen van eenheid als bronnen
van genade zijn, kan de kerk toch wegens voldoende redenen de nadering tot deze
sacramenten aan een gescheiden broeder toestaan. Deze toegang tot de sacramenten
(genoemd worden eucharistie, biecht en ziekenzalving; W.B.) kan veroorloofd worden
in doodsgevaar of in dringende noodzaak (tijdens vervolging in gevangenis), als de
gescheiden broeder de bedienaar van zijn gemeenschap niet kan bereiken en uit eigen
beweging aan de katholieke priester de sacramenten vraagt, mits hij een geloof in
deze sacramenten belijdt dat in overeenstemming is met het geloof van de Kerk en
de juiste gesteltenis bezit. Een katholiek echter die in gelijke omstandigheden verkeert,
kan deze sacramenten alleen maar vragen aan een geldig gewijd priester’. Wanneer
men ‘heil’ breder opvat dan ‘individueel zieleheil in stervensgevaar’, kan men aan
een sociale context van gemengd huwelijk etc. denken, waar de heilsbeleving met
‘dringende noodzaak’ om eucharistische tafelgemeenschap vraagt. Deze verruiming
betekent geen principiële beslissing meer. Dan komen er echter ook groepen in het
vizier (bij oecumenische reizen en weekends), die tot een geloofsgemeenschap zijn
samengegroeid welke om eucharistische uitleving vraagt.
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Daarbij komt er in de door het Directorium gebruikte onderscheiding van het
sacrament als ‘teken van eenheid’ (uit dien hoofde zou in ons geval communio niet
geoorloofd zijn) en sacrament als ‘bron van genade’ (deze verticale heilsingreep
Gods zou men de andere gelovige in noodgevallen niet willen onthouden), een
begripsmatig uiteenrukkende theologie aan het licht, welke in onze tijd door velen
niet meegedacht kan worden. Ook zonder dat men tot een exclusief binnenmenselijk
horizontalisme hoeft te vervallen, kan en moet men volgens het in brede kring
doordringende geloofsdenken getuigen, dat God juist bij uitstek zijn heil werkt en
het geloof voedt door middel van en in het raam van de kerkelijke gemeenschap
(door het ‘teken van eenheid’ als mensengemeenschap in geloof). Anders uitgedrukt:
in het raam van de eucharistische viering werkt God het heil niet door het Lichaam
en Bloed des Heren naast de menselijke geloofsgemeenschap. Deze sociale dimensie
van de eucharistische viering, welke in de actieve deelname van alle gelovigen tot
uitdrukking moet komen, is juist de basis van de huidige liturgievernieuwing. Het
menselijk samenzijn in geloof is derhalve reeds een ‘bron van genade’, zoals de Heer
uitdrukte: ‘Want waar er twee of drie in Mijn Naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun
midden’ (Mt. 18, 20). Langs negatieve weg komt Paulus tot dezelfde bijbelse
kernwaarheid als hij waarschuwt, dat er ‘geen sprake kan zijn van de “maaltijd des
Heren”’, indien de korintische gemeente de Eucharistie in liefdeloosheid viert: dan
is er geen ‘bron van genade’ (1 Kor. 11, 20).
Hiermede is tevens een suggestie gedaan met betrekking tot de ambtsvraag, die met
de heilswaarde van de Eucharistie nauw samenhangt en in de aangehaalde passage
van het Directorium Oecumenicum negatief wordt opgelost, als gezegd wordt: ‘Een
katholiek echter die in gelijke omstandigheden verkeert, kan deze sacramenten alleen
maar vragen aan een geldig gewijd priester’. Het is inderdaad een traditioneel
katholiek aanvoelen, dat men eerder een niet-katholieke christen tot onze Eucharistie
toe kan laten dan dat wij aan hun viering deelnemen. Hier speelt zeker mede, dat
men de heilswaarde van de reformatorische vieringen lager achtte dan de katholieke,
hetgeen men uitdrukte door de kwalificatie van ‘ongeldig sacrament’. Volks vertaald
heette het: er gebeurt niets met brood en wijn, zodat de Heer niet werkelijk
tegenwoordig is bij hun eucharistische viering. Dan ligt de conclusie voor de hand,
dat men eerder een reformatorisch christen toelaat tot een zinvolle rijkdom dan zelf
gaat tot een ‘genadeloze’ leegte.
Hoezeer het gesprek over het ambt, ook in verband met de Eucharistie, nodig mag
zijn, de Avondmaalsviering aan reformatorische zijde is stellig niet ‘niets’. Als
uitgangspunt zou men moeten stellen, dat hun Avondmaalsviering in katholieke ogen
zoveel heilswaarde moet hebben, als zij hun Kerkzijn erkennen. En in zoverre zij
Kerk zijn, hebben zij ook ambt of kracht van de H. Geest bij het leiden van die
erkende geloofsgemeenschap. Daar het Kerk-zijn en de christelijke authenticiteit van
de Reformatie tijdens en na het laatste Vaticaans Concilie principieel dieper is erkend,
staat ook hun eucharistische viering in een nieuw licht. Daarmede ook de bilaterale
‘open communio’.
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Niet alleen het feit dat het laatste Vaticaans Concilie langs kerkrechtelijke weg nieuwe
mogelijkheden schiep voor ‘open communie’, dwingt ons tot herbezinning omtrent
de voorwaarden tot een dergelijke viering, doch ook de theologie van het
Eucharistiesacrament zelf. Voorop dient te staan, dat de eucharistie-vierende
gemeenschap, evenals de Kerk, waarvan het de lokale verschijning is, geen op puur
menselijke initiatief tot stand gekomen vereniging is. Het is een door God en op
goddelijke voorwaarden bijeengeroepen volk, dat voor de eucharistische viering van
objectieve gegevens heeft uit te gaan, welke met de instelling van het sacrament
samenhangen. Het sacrament van de Eucharistie behelst nl. een nadere en herhaalde
Doopbelijdenis, omdat het wezenlijk een tafelgemeenschap van Christus-gelovigen
is. Indien men zich voor een veelvormige theologische verwoording van de
heilsboodschap, welke geen beletsel voor eucharistische gemeenschap was, op de
bijbel kan beroepen, dan is dit geenszins het geval voor de toelating van ongedoopten,
zoals men het soms wil doen voorkomen.
De eucharistische viering is de dankbare belijdenis van gemeenschap met God en
met de medemens in de kracht van Christus, die ons ‘onderweg’ voedt en sterkt,
omdat die godmenselijke gemeenschap met moeiten en tekorten verwerkelijkt moet
worden ‘tot Hij wederkeert’. Derhalve brengt de sacramentele communio wel een
in de Doop gefundeerde eenheid tot uitdrukking, doch geen reeds nu volmaakte
eenheid. De voorwaarden voor een theologische en sacramentele intercommunie
zullen steeds gekenmerkt worden door de onvolmaaktheid van het Godsvolk
onderweg. Dit houdt in, dat men voor de geoorloofdheid van de sacramentele
communio geen maximale en tot in de finesses gaande eisen aan een theologische
consensus dient te stellen. Deze consensus zal de kern van het belijden omtrent
elkanders Kerkzijn, ambt, sacrament en ethisch leven moeten betreffen.
Als weg tot de intercommunio mag niet uitsluitend of hoofdzakelijk die van het
gesprek over geloofswaarheden genoemd worden. Ook al richt men zich in het
gesprek op de relevante hoofdzaken en al betracht men de vorm van de irenische
dialoog, de ervaring leert, dat men langs deze weg meestal niet verder komt dan tot
een vrij uiterlijke tolerantie jegens elkaar. Het gesprek is vrijblijvend, zolang niet tot
de daad wordt overgegaan. Van samenspreken moet men tot samenleven komen,
daar het geloof geen theorie van geloofswaarheden is, doch de inzet van heel je
bestaan. Daarom kan de waarachtigheid van je geloof slechts bij de totale levensinzet
tot getuigenis en belijdenis worden. Van de andere kant kan in het raam van een
gezamenlijke christelijke aanpak van huidige problemen als vredesacties, moderne
liturgie en jeugdopvoeding waardevol en aanvaardbaar worden wat als theologische
doctrien eenzijdig en vreemd leek. Daarvandaan is het te begrijpen, dat juist in de
groepen waar men tot praktische samenwerking en samenleving is overgegaan, het
sterkst de waardering voor elkaar en de roep om intercommunio opgekomen is. En
slechts in die conventen van priesters en predikanten is een praktische stap voorwaarts
te verwachten (bij voorbeeld door de stichting van een praktisch ingestelde
Gemeenschap van Kerken), waar de contacten boven de ambtelijke
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voelingname uitgroeiden tot persoonlijke vriendschapsbindingen. Slechts in die sfeer
kan men tot een levensechte consensus geraken, welke uiteindelijk een intercommunie
rechtvaardigt. Zolang men nog niet samen verlangt te doen wat men zonder principiële
bezwaren samen kan doen, is men niet aan oecumene en aan intercommunie toe.
Dan zou de juiste spanning tussen het nog-geen-volle-eenheid en het
ergens-reeds-innerlijke-eenheid niet aanwezig zijn. Wie in zulk een situatie heil van
een interkerkelijke eucharistieviering verwacht, zou een magische kracht aan het
sacrament toekennen.
Om elkaar als christenen binnen de eucharistische viering te kunnen vinden, zal
er in vele gevallen met overleg nog een flink stuk weg afgelegd moeten worden,
welke bestaat in het corrigeren van eenzijdig uitgegroeide tradities op liturgisch
gebied. Bij hun protest tegen een katholieke misviering waarbij het geloofsantwoord
van de gemeenschap te weinig in een actieve deelname tot uitdrukking kwam, legden
de reformatorische christenen intensief maar eenzijdig de klemtoon op de
bewustmakende woorddienst. De Avondmaalsviering kreeg wel een grote klemtoon,
doch het verschijnsel van de Avondmaalsmijding nam vormen aan waartegen in
eigen kring zelf grote kritiek ontstond6. Deze viering neemt derhalve niet meer die
centrale plaats in het geloofsleven in welke de katholieke Kerken er aan toekennen.
De moderne bijbelse gegevens over de intensiteit en de frequentie van de
eucharistische vieringen tijdens het vroege christendom worden binnen het
reformatorische denken opnieuw levendig7. De eucharistische teksten liggen nl. al
zo vast, dat dit duidt op een veelvuldig liturgisch gebruik. De woorddienst moest
normalerwijze op een Eucharistieviering uitlopen als op een hoogtepunt. Daarin
kunnen de reformatorische Vaders ons heel wat leren, want zij stonden veelal de
wekelijkse of maandelijkse viering voor!
Aan katholieke zijde dienen - willen de reformatorische christenen hun
geloofsbeleving erin kunnen herkennen - de dimensies van verkondiging en de actieve
deelname der gemeenteleden sterker tot uitdrukking te komen. Van de door Vaticanum
II en de door de Nederlandse liturgisten geboden mogelijkheden tot gebruik van
modern liedgoed en van de vaste gedeelten der Mis in de volkstaal wordt nog te
spaarzaam gebruik gemaakt. Het is een verheugend teken in onze tijd, dat
reformatorische en katholieke liturgisten samenwerken bij het invoeren van nieuwe
en tijdeigen teksten en melodieën, omdat men aan beide zijden de behoefte aan
completering en modernisering voelt. Dit zal in de gemeenten tot wederzijdse
herkenning voeren en als weg tot kerkelijke intercommunio dienen. Deze ontwikkeling
zal niet uniform geregeld kunnen worden, daar bij de doorvoering veel afhangt van
de lokale mobiliteit en creativiteit van gemeenten of groepen. Waar dan een
officieel-kerkelijke afspraak tot intercommunio nog niet mogelijk is, komt een
deelname aan elkaars

6

7

De deelname aan het Avondmaal - Overwegingen van de Generale Synode der Nederlandse
Hervormde Kerk ten aanzien van de avondmaalsmijding, 1960. Zie ook: Interimrapport van
de Hervormde-Lutherse gesprekscommissie over de leeftijd voor toelating tot het Heilig
Avondmaal, 1967.
M. Thurian, L'Eucharistie, Neuchâtel, 1959; R. Boon, Offer, Priesterschap en Reformatie,
Nijkerk, 1966.
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heilige diensten in gemeenten of groepen waar men wèl zo ver is, als intens verlangen
in het vizier.
Tenslotte zal in grondlijnen een overeenstemming of herkenning bereikt moeten
worden in de belijdenis of geloofsleer omtrent de Eucharistie, waarbij men het overige
als theologische nuanceringen of accentueringen zou kunnen kwalificeren. Hiermede
is niet ontkend, dat bepaalde nuanceringen - welke doorgaans uit nadere
ontwikkelingen der traditie verklaard kunnen worden - voor een bepaald karakter,
volksaard of tijdsgewricht belangrijk zijn of geweest zijn. Niet alle aspecten van ons
geloof kunnen of moeten even sterk functioneren, indien we ze maar niet absoluut
hoeven af te wijzen.
Indien we tot overeenstemming in de Eucharistieleer willen geraken met onze
reformatorische medechristenen, dienen we ons geloofsbewustzijn op een
personalistische en dus heilshistorische wijze tot uitdrukking te brengen, opdat de
verdenking van een magisch-automatische werking van ‘het’ sacrament achterwege
blijve. Het sacrament is een gebeuren, een ontmoeting van God en mensen die heil
uitwerkt. Daarmede staat de sacramentele viering in de lijn van heel de kerkelijke
heilswerkelijkheid, waar God met zijn heilswil en zijn heilsdaad aanwezig is. Waar
twee of drie in geloof verenigd zijn, is Christus heilspresent (Mt. 18, 20). Het zou
een grote verschraling van ons geloofsleven, dat zich voor het grootste deel binnen
het profaan bedrijf afspeelt, betekenen, indien we de Heer pas present zouden achten
in de eucharistische viering, of Hem daar pas ‘echt’ aanwezig zouden achten. De
term ‘realis presentia’ of ‘werkelijke tegenwoordigheid des Heren’ zou tot dat
misverstand kunnen leiden.
We dienen wel met de oude Kerk te belijden, dat de Heer bijzonder bij de
eucharistievierende gemeenschap met zijn heilsactiviteit aanwezig is, zodat Paulus
met nadruk kan spreken over ‘gemeenschap met het bloed van Christus’ en
‘gemeenschap met het lichaam van Christus’ (1 Kor. 10, 16-17). En de gemeenschap
waar de Heer aldus heilsintensief aanwezig is, is de gemeenschap die zich verzamelen
laat rond de tafel met de feestgaven van brood en wijn. Daarbij is het een
ongeoorloofde vraag - indien deze als zware objectie bedoeld is - hoe de Heer zich
door brood en wijn in regie kan laten nemen. Hij heeft deze wijze van
Godsontmoeting, in een teken van menselijke liefde in tafelgemeenschap, vrij bepaald:
Mt. 26, 26-28 en par.; 1 Kor. 11, 23-26. Hij levert zich als Lam Gods tot heil van de
wereld, ‘voor allen’ over: Hij is als de overgeleverde en de verheerlijkte bij ons
present. Hiermede is de offergedachte, zoals deze door zeer vele reformatorische
christenen beleden kan worden, volgens de kern beleden. Brood en wijn functioneren
thans niet meer voor de natuurlijke voeding doch voor de heilsmededeling, als manna
onderweg tot definitief leven in eeuwigheid (Joh. 6, 51).
Met het geven van Brood en Wijn in de eucharistische viering treedt de gedachte
aan brood en wijn terug, omdat we dan de Heer gedenken, die zichzelf daarbij
meedeelt. Het Brood is derhalve geen brood meer als voorheen, zoals de Wijn geen
wijn meer is als voorheen, want deze gaven zijn thans wezenlijk-functioneel
verbonden met de heilswerkzame tegenwoordigheid des Heren in de H. Geest.
Derhalve verklaart een groeiend deel der katholieke theologen in
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de huidige tijd de transsubstantie of wezensverandering in de door ons omschreven
vorm als transsignificatie en transfinalisatie: verandering van zin en bedoeling. Deze
interpretatie wordt door de encycliek Mysterium Fidei over de H. Eucharistie niet
toegejuicht, maar ook stellig niet veroordeeld. Daarbij is de bezinning hieromtrent
voortgegaan en in nog wijdere kring geaccepteerd8, zodat diegenen aan de belijdenis
van het Eucharistiesacrament ‘voldoen’, die hun instemming hiertoe bepalen. Een
gezamenlijke herbezinning, verkondiging en liturgische beleving langs genoemde
grondlijnen zou voor alle Kerken een verrijking kunnen betekenen.
Het is ireëel te veronderstellen, dat de Kerkgenootschappen in hun totaliteit of
meerderheid tot bovengenoemde eenheid van denken en leven zouden zijn gekomen.
Ook in kerkelijke gemeenten die de voorliggende fasen van samenwerken en
samenbidden nog niet hebben doorleefd, kan men deze eenheidssituatie ter uitdrukking
in het eucharistische liefdeteken van de Heer niet gemakkelijk veronderstellen. Deze
constatering mag het ons echter niet gemakkelijk maken om in deze situatie te
berusten: onze grootste zonde in deze kan wel eens zijn ‘het gebrek aan verlangen’,
welke een zonde tegen de hoop en derhalve tegen de intensieve inzet is. Zulk een
eenheidssituatie kan men tegenwoordig echter soms wel verwachten, b.v. in een
gemengd huwelijk van partners met een levendig christelijk besef, bij groepen die
elkaar rond Gods Woord vonden in interkerkelijke gespreksgroepen, oecumenische
reizen en weekends. Hun vragen aan de Kerken alleen reeds betekenen een wekroep
uit de lethargie en een vermaan tot haast. Bij bovengenoemde groepen en individuele
personen zou men het eerst de vraag positief beantwoorden, of men een situationeel
scherp herkend Kerkzijn over de confessionele grenzen heen eerlijkheidshalve uit
kan drukken in een eucharistisch-kerkelijk handelen. Door de situationele restrictie
zou men het niet doen voorkomen, alsof de uiterlijke eenheid van Christus' Kerk
reeds voldoende verwerkelijkt zou zijn, om die algemeen te kunnen ‘vieren’. Op
deze wijze zouden zij als ‘profeten in de woestijn’ een fel appèl betekenen, om
edelmoedig ernst te maken met de wens van de Heer ‘dat zij allen één mogen zijn’,
al zien wij thans nog niet, hoe een dergelijke eenheid in veelvormigheid verwerkelijkt
zou moeten worden. Enkele ‘gevaarloze’ eerste stappen zien we echter wel, maar
het ontbreekt ons vaak nog aan moed en inzicht, om deze alvast te zetten. Wie
eenzijdig de risico's in het oog houdt, komt tot niets.

8

E. Schillebeeckx O.P., Christus' tegenwoordigheid in de Eucharistie, Bilthoven, 1967.
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De Tellem-expedities
G.M.N. Verschuuren S.J.
Hoe ontstaat zo'n expeditie? Misschien wel op de eerste plaats omdat je je afvraagt
wat er gebeurd is met mensen en volken die opgekomen en weer verdwenen zijn in
onze geschiedenis. Je gelooft in die vraag omdat mensen niet enkel komen en weer
verdwijnen, maar zich uitputten om van zichzelf te bewijzen dat ze er geweest zijn;
om hun doden zo neer te leggen dat het als een protest verstaan kan worden tegen
het niet-meer-zijn. Wat ze met hun handen gemaakt hebben en in verhalen hebben
vastgelegd, dat is dan vaak het enige van hun bestaan wat de eeuwen overleeft.
Voor ons, westerlingen, is het echter niet hetzelfde of je verhalen over uitgestorven
mensengroepen hóórt, of dat je de resten van wat ze gemaakt hebben en van wat ze
zelf zijn geweest, in hánden hebt gehad. Maar waarschijnlijk zou Herman Haan nooit
op zoek zijn gegaan naar tastbare overblijfselen van het oude Tellem-volk, als hij
niet geluisterd had naar de verhalen hierover van de tegenwoordige bewoners van
die streek. Dogon heten zij; zij wonen aan de voet van steile, hoge rotswanden, de
‘falaise van Bandiagara’ genaamd, in de huidige republiek van Mali (fig. 1). Zij
waren het die Herman Haan op zijn vele tochten door tropisch Afrika vertelden over
een uitgestorven volk dat zijn doden had neergelegd in de natuurlijke grotten van de
hoge rotswand die zich boven hun dorpen verhief. Met die oude bewoners, waarover
zij spreken als over ‘de Tellem’, beweren zij nooit verwantschapsrelaties te hebben
gehad. Volgens sommige verhalen zouden de Tellem door de Dogon verdreven zijn,
volgens andere moeten ze enige tijd naast elkaar hebben gewoond.
Hoe het ook zij, Herman Haan zág de grotten hoog in de rotswand. En dan is voor
een prehistoricus de beslissing gevallen. Hij vermoedt een bladzijde uit de
geschiedenis van het opeenvolgingsproces van generaties en mensengroepen, waarin
de mensheid zichzelf gestalte gegeven heeft. Hij is dan geen avonturier meer, maar
moet alle wetenschappen te hulp roepen om een relaas - een wetenschappelijk
verantwoord relaas - over deze uitgestorven groep mogelijk te maken. Dat vraagt de
hulp van een cultuur-antropoloog die kennis heeft van de omringende, huidige
Afrikaanse culturen en samenlevingen, van een archeoloog die de cultuurresten in
breder verband kan duiden, van een fysicus die met behulp van C-14-dateringen de
chronologie in het geheel van de mensengeschiedenis vastlegt, en tenslotte van een
fysisch-antropoloog die vaak in staat
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fig. 1

is aan de skeletdelen genetische verwantschap met omringende volkeren af te lezen,
die raciale karaktertrekken kan vaststellen. Ieder zal op zijn manier een bijdrage
leveren aan de oplossing van de vraag: waar kwamen deze mensen vandaan, wat was
hun positie in Afrika, wat is er van hen geworden? Een groep Nederlandse specialisten
nu heeft zich aan dit vraagstuk gewaagd.
De N.C.R.V.-televisie liet ons getuige zijn van de spectaculaire kanten van een
dergelijke speurtocht in het verleden, maar de eigenlijke bewerking van het ontdekte
materiaal - en dus een moeizame poging tot reconstructie van de gebeurtenissen speelt zich af in laboratoria en instituten. Op de documentaires en radiocauserieën
zijn de volgende alinea's een aanvulling. Zij willen vertellen over de ideeën die de
fysisch-antropoloog zich gevormd heeft over de Tellem.

Rondom het onderzoek
Iets van hun geheim hebben de Tellem mét hun skeletresten prijsgegeven. Dat
skeletmateriaal namelijk maakt het de antropoloog mogelijk vergelijkingen te trekken
met de lichaamsvormen van naburige volken. Overeenkomsten of verschillen in
maten zeggen iets over genetische samenhang of verwantschap. Daarom heeft het
antropobiologisch onderzoek zich niet alleen met het oude skeletmateriaal
beziggehouden, maar ook met bestudering van de thans levende, omringende
bevolking. Zo vertelden de Dogon ‘dat de Tellem weggetrokken zijn naar het
noord-oosten; daarna trokken zij de vlakte in, in zuidelijke richting’. Momenteel
wonen in die vlakte de Koeroemba. Het zou interessant
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zijn na te gaan of zij inderdaad die relatie met de Tellem hebben die hun toegeschreven
wordt. En wat hebben de Dogon zelf dan met de Tellem te maken? Eigenlijk heeft
het Tellemprobleem dus betrekking op zeker drie groepen: Tellem, Dogon en
Koeroemba.
Naast skeletresten hebben we dus belangrijke gegevens over twee bestaande
Afrikaanse bevolkingsgroepen: metingen aan hoofd, armen en benen, afdrukken van
handpalmen vingers, huidskleurmetingen, foto's ‘en profil’ en ‘en face’. Zouden deze
gegevens ons bovendien niet iets kunnen zeggen over de aanpassing van de mens
aan Afrika? Engelse antropologen onderzoeken dit voor groepen op de hoogvlakte
van Ethiopië; Nederlandse antropologen zijn nu dus met iets soortgelijks bezig voor
volkeren in de omgeving van de Niger. Met enig optimisme mogen we in de toekomst
misschien nauwkeuriger antwoorden verwachten op vragen als: waarom zijn de
mensen er ‘zwart’, wat maakt hen anders, wat is de biologische, raciale toekomst
van Afrika? Kortom het probleem: hoe hebben bijvoorbeeld de Dogon gereageerd
op de specifieke eisen die het klimaat aan hun constitutie gesteld heeft? Dat betekent
iets voor aanpassing in het algemeen, voor de mogelijke richting van de mensheid
als geheel. Dergelijke perspectieven hebben zich geopend bij het Tellem-onderzoek.
Uitweiding daarover zou een aparte behandeling vereisen van wat ras is, wat
aanpassing is. In dit verslag willen we ons beperken tot een schets van de
Tellem-geschiedenis, omdat men daarin het verst gevorderd is dankzij onderzoekingen
in het Instituut voor Antropobiologie te Utrecht o.l.v. prof. dr. J. Huizinga.

Tellem - Dogon
Schedelmetingen hebben altijd een belangrijk onderdeel gevormd van het
fysisch-antropologisch onderzoek naar de groepsgewijze, raciale verschillen tussen
en de genetische samenhang van menselijke bevolkingsgroepen. Hiervoor beschikte
men, wat de Tellem betreft, over ongeveer 200 schedels, die deel uitmaakten van het
omvangrijke materiaal dat tijdens een viertal Tellem-expedities was meegebracht.
Bij de Dogon waren overeenkomstige schedelmetingen verricht. Uit vergelijking
van deze maten is gebleken dat de Tellem een aanzienlijk breder hoofd gehad moeten
hebben dan de huidige Dogon. Nu is het natuurlijk altijd mogelijk dat de Tellem zich
in de loop der eeuwen geëvolueerd hebben tot de lang-hoofdigheid die we nu bij de
Dogon aantreffen. Daar staat echter tegenover dat er tot nu toe in de vakliteratuur
niets bekend is over een dergelijke ‘dolichocephalisatie’. Bovendien blijken de Tellem
een bredere, zelfs extreem brede neus gehad te hebben, zodat het antropologisch
verantwoord lijkt te spreken van twee afzonderlijke populaties die in een genetisch
isolement ten opzichte van elkaar hebben geleefd.
De verhalen van de Dogon, die elke genetische verwantschap ontkenden, blijken
dus juist te zijn! Misschien hebben zij de laatste levensdagen van de Tellem
meegemaakt en heeft er culturele uitwisseling tussen beide volken plaatsgehad - wat
overigens nog geen genetische contacten impliceert. Op grond van de ouderdom van
enkele skeletresten mogen we inderdaad aannemen
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dat het einde van de Tellem-vestiging ná de komst van de nieuwe Dogon valt; de
C-14-dateringen uit vijf verschillende grotten lopen namelijk van 1000 tot 1750 n.
Chr., waarvan de laatste twee eeuwen kunnen zijn samengevallen met de invasie van
de Dogon.
Het lijkt juist om te concluderen dat de Tellem een vreemde bevolkingsgroep
waren in deze streken. Daarom hebben de onderzoekers zich ook beziggehouden
met de vraag naar de herkomst van de Tellem. Allereerst heeft men daartoe de
schedelmaten vergeleken met die waarover vergelijkbare gegevens voorhanden
waren. In de onmiddellijke omgeving vond men weinig aanknopingspunten. Eerder
lijken er verwantschapsrelaties te bestaan met centraal-Afrikaanse woud-bewoners
uit Kongo en Kameroen. Een ander onderzoek - dat zich nu eens niet met
kwantitatieve (meetbare) kenmerken, maar met bepaalde (kwalitatieve)
beenderformaties van de schedel bezighoudt - is weliswaar nog niet geheel afgesloten,
maar wijst voorlopig eveneens op een andere genetische samenstelling dan bij
naburige West-Afrikaanse populaties. Zo bezien moeten we de herkomst van de
Tellem eerder in zuid-oostelijke richting zoeken.

Tellem en Koeroemba
Is tot nu toe onze aandacht vooral gericht geweest op de herkomst en de positie van
de Tellem, de Dogon-verhalen vertelden ook iets over wat er uiteindelijk van de
Tellem geworden zou zijn. Theorieën van Franse cultuur-antropologen, die vanaf
1931 het materiaal van verschillende expedities naar de Dogon hebben bestudeerd,
baseren zich op deze verhalen en veronderstellen daarom een migratie van de Tellem
uit het westen (wat dus volgens onze nieuwe gegevens onwaarschijnlijk geacht moet
worden) via de ‘falaise van Bandiagara’ (waar ons Tellem-materiaal vandaan komt)
naar een gebied in het huidige Opper-Volta, waar zij nu gevestigd zouden zijn onder
de naam van Koeroemba.
De Tellem-expedities hebben zich dan ook vanaf 1964 beziggehouden met de
Koeroemba om te onderzoeken of zij inderdaad als nazaten beschouwd kunnen
worden van de Tellem. Bij deze bevolking heeft men wederom de hoofdindex
onderzocht (= schedelbreedte uitgedrukt als percentages van de -lengte), en deze
vervolgens omgerekend om vergelijkingen met de schedelindex van de
Tellemskeletten mogelijk te maken. Resultaten:
Tellem

Dogon

Koeroemba

78,1

74,6

73,0

Zoals bij de Dogon reeds geconstateerd werd is ook hier duidelijk sprake van
dolichocephalie (langhoofdigheid), hetgeen resulteert in een lagere indexwaarde, die
echter enkel te wijten is aan het smáller zijn van de schedel. Dit is moeilijk als een
genetische ontwikkeling te verklaren en op grond daarvan moeten we genetische
relaties tussen deze drie groepen gering achten.
Dit wordt nog bevestigd door metingen aan de neus, waarbij de ‘index nasalis’
respectievelijk bedroeg: 58,4-53,7-57,7. Het verschil is voornamelijk waar te
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nemen in de neus-hoogte; en uit tweelingen-onderzoek is gebleken dat de hoogte
genetisch belangrijker is dan de breedte. Doorslaggevend is echter het verschil in
beenlengte (crista-hoogte) tussen Koeroemba en Dogon: de Koeroemba hebben
aanzienlijk langere benen, hetgeen nauwelijks aan voedingsinvloeden toegeschreven
kan worden, omdat de armlengte vrijwel gelijk is. Vanuit morfologisch oogpunt
(beenlengte, index cephalicus en index nasalis) lijkt de conclusie verantwoord dat
de Koeroemba, evenmin als de Dogon, in verband gebracht kunnen worden met de
oude Tellembevolking.
Hoewel het verhaal voor velen misschien tot een anti-climax is uitgegroeid, geeft
het wél in de technische details een indruk van de ‘nasleep’ van expedities naar oude
volken en culturen. Kijken en opgraven alléén helpen ons weinig verder, gegevens
moeten veroverd worden op wat er uitgegraven is. En dan pas kan men tot een vrij
nauwkeurige reconstructie komen, namelijk dat de Tellem niet uit het westen gekomen
zijn, dat ze zich niet naderhand in Opper-Volta gevestigd hebben, dat ze geen duidelijk
stempel gedrukt hebben op de huidige Dogon-bevolking. Waar ze dan wel vandaan
gekomen zijn, hoe hun verdere leven verlopen is - we weten het niet.

Literatuur over dit onderwerp:
Bert Schierbeek e.a. (1965): Tellem, de Haan, Hilversum.
Huizinga, J. (1966): Antropologie in het kader van de Tellem-expedities, in
Afrika-maandbl. 20, pp. 206-211.
Huizinga, J. (1967): De Koeroemba, het verdwenen Tellem-volk?, in
Afrika-maandbl. 21, pp. 249-253.
Huizinga, J., N. Birnie-Tellier and E. Glanville, (1967): Description and
Carbon-14 Dating of Tellem Cave Skulls, in Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch.
C 70/3, pp. 338-367.
Huizinga, J. (1967): New Physical Anthropological Evidence bearing on the
Relationships between Dogon, Kurumba and the extinct W. African Tellem
Populations, in Man (in druk).
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Tunesische impressies
Sylvain Plasschaert
Reizen.... netvlies en oren openzetten voor vreemde horizonten en nieuwe geluiden.
En in dat contact met een andere wereld verdromen de opgedane indrukken tot
overwegingen, associëren ze zich met gevoelens en gedachten. Je vergelijkt het
bezochte land met andere; je glijdt terug in de tijd: wat je ziet, vergelijk je met wat
er vroeger geweest moet zijn, en wanneer het gaat om een land in ontwikkeling,
projecteer je het vanzelf in de toekomst.... Impressionistische toetsen, die over een
land en zijn bewoners wellicht meer leren dan vele dikke boeken met geleerde
voetnoten.
Tunis is het oorspronkelijke enge keurslijf van de Medina ontgroeid. De grote Moskee
is niet langer alleen om te waken over de kronkelige soeks, de aders van een druk,
traditioneel, ambachtelijk leven. Winkelstraten en burgerwijken hebben Tunis doen
uitdijen. De stad is voor velen, die er van heinde en verre naartoe trekken en er werk,
brood en troost voor een miserabel bestaan hopen te vinden, een tentaculaiire magneet
geworden. De regering tracht het aanzwellen van de bidonvilles tegen te gaan. Een
mooie stad kun je Tunis niet noemen. Ze bezit noch het stempel van de
oorspronkelijkheid, noch een harmonisch geplande structuur.
Carthago delenda est.... Carthago werd inderdaad verwoest. Tweemaal zelfs. Eerst
door Cato, in de tweede eeuw voor Christus. Tijdens het Romeinse Keizerrijk
wederopgebouwd en tot een belangrijk handelscentrum uitgegroeid, werd het voor
de tweede keer met de grond gelijk gemaakt door de Saracenen. Stenen en zuilen
van de oude stad, zoals van andere Romeinse of vroeg-christelijke steden, werden
door de Arabieren elders aangewend. Alleen wat logge brokstukken van de Romeinse
stadsbeschaving - thermen - en enkele stille grafstenen van eerstgeboren zoontjes,
als zoenoffer geslacht voor de wrede Punische god Moloch, getuigen nog van de
vroegere tijden.
Tunesië, het promontorium van Afrika, dat als het ware het voetstuk vormt van
de Siciliaanse laars, heeft in zijn lange geschiedenis blootgestaan aan vele legers,
intriges en vreemde invloeden. Veel daarvan is terug te vinden in het Bardo-museum
in Tunis. De Romeinse mozaïeken die daar te zien zijn, behoren tot de mooiste en
best bewaarde ter wereld. Minder goed vertegenwoordigd
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zijn de Arabische middeleeuwen, de lange periode waarin Tunesië, regelmatig
geplunderd door krijgszuchtige Bedoeïnen, over het algemeen toch rust kende onder
de regering van verschillende opeenvolgende Muzelman-dynastieën.
Deze Tunesische vorsten wisten tamelijk vroeg een verregaande autonomie te
verwerven tegenover Marrakech, Kairo, Bagdad of Istanbul, de machtscentra van de
‘wettelijke’ heersers. Altijd heeft de Tunesische persoonlijkheid zich enigszins van
het toentertijd dominerende beschavingspatroon weten te differentiëren. In feite
gedroeg de bey zich onafhankelijk tegenover het Ottomaanse Rijk. Pas in 1881 zag
bey Mohammed es Sudok, geruïneerd en niet meer opgewassen tegen het Frankrijk
van Jules Ferry, zich genoodzaakt in het Bardopaleis de oorkonde te ondertekenen
waarmee hij zich onder de protectie van Frankrijk plaatste. Formeel bleef er een
schijn van autonomie bestaan, in werkelijkheid werd Tunesië een Franse kolonie.
De gids heeft verlof gekregen om ons de splinternieuwe presidentiële residentie in
Monastir te laten bezoeken. Prachtig gelegen aan de zee, midden in een lommerrijke
klassieke tuin, valt het gebouw op door een smaakvolle architectuur. Het Italiaanse
marmer is er in harmonie gebracht met de keramiek van de muurbekledingen, waarop
door Tunesische kunstenaars oude motieven in een moderne vorm zijn verwerkt.
President Bourguiba, een zoon van Monastir, verblijft hier enkele weken per jaar,
viert er zijn verjaardag, ontvangt er voorname gasten. Op de vraag of dit
indrukwekkende complex niet de kritiek en de afgunst van de arme bevolking wekt,
geeft de gids het antwoord dat te verwachten was: ‘De bevolking weet wat President
Bourguiba voor het volk heeft gerealiseerd: in alle sferen van de samenleving is dat
vast te stellen. Het volk is dankbaar, niet afgunstig. Het beseft dat het ambt van de
president een rijkere levensstaat vereist’. Vooral in jonge landen, die hun eigen
persoonlijkheid nog uit moeten bouwen of bevestigen, lijken vorstelijke paleizen
inderdaad tot de onmisbare symbolen te behoren. Je schijnt al over een geëvolueerd
democratisch gelijkheidsideaal te moeten beschikken om te dulden dat het Witte
Huis van de President eenvoudiger is dan het landgoed van een petroleummagnaat
in Texas. In een land als Tunesië, met zijn charismatische leider, zijn zulke symbolen
van macht en gezag blijkbaar nog wel verantwoord. Maat en smaak vermijden in
Monastir overigens alle buitensporigheid.
Ten zuiden en ten westen van Sousa spreiden olijfbomen hun dromerige schaduw
over een dor, okerbruin landschap. Tientallen kilometers ver strekken de velden zich
uit, de bomen keurig in het gelid, als een goed gedrild leger, eentonig maar mooi.
Af en toe rijden we door een klein, dun bevolkt dorp; blijkbaar zit een groot gedeelte
van de inwoners rond de waterput geschaard. Hier en daar in het glooiende landschap
een kudde schapen, of een groep dromedarissen snijdt de horizon. Tot tenslotte in
de verte, dominerend, majestatisch, het Romeinse amfitheater van El Djem opdoemt,
een symbool van het utilitaire genie van de Romeinen, de Amerikanen van de
Oudheid, en een rest uit de tijd toen Tunesië een van de rijkste landbouwgewesten
aan de Middellandse Zee was.
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Sfax, een nijver plaatsje, is de hoofdstad van het Zuiden. Vandaar gaat het nog verder
zuidwaarts, naar Gabes aan de kust, heet en vochtig. Een groot gedeelte van de
bevolking bestaat hier uit negers, afstammelingen van slaven. Verder landinwaarts
trekken we naar Gafsa. De lucht wordt droger, heter, het landschap nog schraler en
desolater. Onderweg ontmoeten we een kudde van honderden dromedarissen. Ze
zijn het bezit van verschillende families, maar het hoeden van de kudde is
communautair georganiseerd.
Even verder, op een lichte helling, een honderdtal meter van de weg, zijn twee
primitieve tenten opgeslagen. Het hoofd van de Bedoeïnenfamilie komt ons tegemoet
en brengt een militaire groet: hij heeft indertijd in het Franse leger gediend. Wij
mogen een kijkje nemen in de nederzetting. Het is een schamel schouwspel. Het
bezit van deze zwervers bestaat uit twee dromedarissen, enkele graatmagere kippen
en geiten. Rond de tent liggen heesters opgestapeld, die als brandstof worden gebruikt.
De hele familie is paraat, zij zijn het gewend als toeristische attractie en foto-object
te fungeren: de vroegere militair, met een diep doorgroefd, kurkdroog gebrand gelaat,
een veerkrachtig lichaam, een fiere, waardige blik; de moeder, in een donkerrood
gewaad, is van een onbe-stemde leeftijd, maar een lieve glimlach en enkele zuivere
gelaatstrekken die het harde leven nog niet heeft kunnen uitwissen, verraden haar
jeugd; zeven kinderen; een jongetje van een jaar of twee is aan het ene oog aangetast
door het trachoom, de kwaal van de woestijnbewoners. Het gezin heeft hier vandaag
zijn tenten opgeslagen, na een tocht van 60 km. Zij trekken naar het Noorden, waar
zij werk gaan zoeken in de oogst. In de winter zoeken de Bedoeïnen een schuilplaats
in het Zuiden, onder meer in de in harde zandsteen uitgehouwen grotten.
Gafsa is een pleisterplaats met een koel hotel, van waaruit de toeristen de oasen
kunnen bezoeken die de poort vormen van de echte, onherbergzame woestijn. Over
een pas geasfalteerde weg gaat de tocht naar Tozeur en Nefta. Het is nog heel vroeg
in de ochtend, maar de zon staat al brandend aan de hemel. Als een zwart lint
doorsnijdt de weg het witgele, dorre landschap. Door aanplanting van palmbomen
wordt er geprobeerd wat schaduw te winnen en vruchtbaarheid. Na 40 km passeren
we Metlaoui, waar fosfaat wordt ontgonnen, dat van hieruit per spoor naar Sfax wordt
vervoerd. Die fosfaatlagen vormen de enige belangrijke minerale rijkdom van Tunesië.
Wel zijn er al enkele petroleumvelden gevonden, nog niet genoeg echter om Tunesië
te laten delen in het zwarte goud dat van Lybië een rijk onderontwikkeld land heeft
gemaakt. Voorbij Metlaoui treedt weer de stilte in: slechts af en toe een voertuig of
een eenzame fellah, schommelend op de rug van een dromedaris.
Tot voor kort waren de smakelijke dadels van zijn palmbomen het enige wat
Tozeur, de grote oase, als groet naar de buitenwereld kon sturen. Nu gaan toeristen
Tozeur zelf opzoeken, een groene, vochtige schelp op het witte, hete strand van de
woestijn, een voedingsbodem van welig leven temidden van onvruchtbaarheid: een
stuk tropische grond. De natte hitte plakt op mond en neus, maar dicht op elkaar
staande palm-, vijge-, perzik-, granaatappelbomen geven beschutting. Hier worden
op het ogenblik zelfs aardbeien geteeld.
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Tweehonderd natuurlijke bronnen zorgen voor het water, daarnaast worden artesische
putten aangeboord. Het merkwaardige is niet dat hier leven bloeit, maar de variëteit
van de gewassen. Een oudere man heeft er zich op toegelegd, rozen te kweken;
welbespraakt als een Marseillees legt hij ons uit dat hij wel honderd verschillende
soorten kan verkrijgen; uit rozenbladeren en wat citroen bereidt hij een heerlijk
drankje.
Met vele zintuigen ervaar je de oase vanaf de rug van een dromedaris: een
onvermijdelijk bestanddeel van het bezoek aan Tozeur. Lederen zadels zijn hier te
duur en er zijn geen stijgbeugels; enkele dekens zorgen voor een aanvaardbare zit,
een houten gespan vooraan geeft steun en zelfvertrouwen. Traag en flegmatiek-zeker
loopt het dier zijn eentonige tredmolen. De deinende nek is als een radarpost die de
weg verkent, een spaarzame beweging om de vliegen te verjagen. Op de rug van dit
placiede dier werd, vanuit Mekka, de Islam uitgedragen en zijn beschavingen,
vreedzaam of gewelddadig, met elkaar in contact getreden. Van dit dier leert de mens
het enige middel dat leven mogelijk maakt in de woestijn: spaarzaamheid - economie
van beweging, economie vooral van waterverbruik.
Je hoeft geen economist te zijn om al heel gauw in te zien op welke pijlers de
ontwikkelingspolitiek van de Tunesische regering steunt: het opvoeren van de
produktiviteit in de landbouw, het uitbouwen van een toeristische infrastructuur, het
verschaffen van arbeid aan ondertewerkgestelde arbeiders en het herwaarderen van
de dorpen. In de landbouw is de inspanning aanzienlijk en zichtbaar. In Tunesië
woedt een echte aanplantingskoorts. Ieder jaar, op het ‘feest van de bomen’, wordt
van elke Tunesiër verwacht dat hij één boomscheut plant. Het sterftecijfer van die
jonge planten ligt nogal hoog, maar de resultaten zijn toch al opvallend;
eucalyptusbomen, drie-vier jaar geleden geplant, omheinen vele wegen, onvruchtbare
olijfbomen zijn door andere vervangen; na een proefperiode in geëigende streken
wordt er nu ook tabak, katoen en suikerriet geteeld. Het land werd praktisch volledig
gekadastreerd en een modern juridisch systeem van landeigendom werd ingevoerd.
Langs de wegen zie je overal buizen klaar liggen voor het aanleggen van
irrigatieleidingen; aarden dijkjes worden gebouwd om erosie en waterver lies te
bestrijden. Overal op het platteland zie je rijen arbeiders aan het werk. Voor een
gering dagloon (30 BF) en anderhalve kilo griesmeel worden werklozen tewerkgesteld
voor beplantingen en rurale uitrustingswerken. In produktietermen zijn de resultaten
van deze aanpak in de agrarische sector nog niet spectaculair. Vele
plattelandsbewoners verzetten zich overigens tegen de pogingen van de regering om
van hen meer op produktiviteit ingestelde boeren te maken. Maar een verhoging en
een verdere diversificatie van de landbouwproduktie ligt beslist in het vooruitzicht.
Over kantoren, werkplaatsen, hotellounges waakt overal een foto van President Babib
Bourguiba, de stichter van het onafhankelijke Tunesië, de ‘Combattant Suprême’,
de vaderfiguur, het symbool van de natie, de vernieuwer. De ‘nation-
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building’ van een land dat zich in de fase van de dekolonisatie bevindt, schijnt zulk
een charismatische leider zoal niet nodig te hebben, dan toch heel goed te kunnen
gebruiken. Vaak hangt naast de foto van de President die van zijn vrouw, Wassila
Bourguiba. In een Islamitisch land is dat niet zonder betekenis. Bourguiba's grootste
vernieuwing is wellicht zijn streven naar de emancipatie van de vrouw. In 1956 werd
een modern juridisoh statuut voor de menselijke persoon ingevoerd: de vrouw werd
de gelijke van de man, de polygamie - tot vier vrouwen, volgens de voorschriften
van de Islam - werd praktisch opgeheven, kinderhuwelijken werden verboden.
De ervaring leert echter, dat vooral in ontwikkelingslanden wetteksten alleen niet
in staat zijn de traditionele, met religieuze of morele voorschriften vervlochten
gedragspatronen en zeden als bij toverslag te veranderen. Nu, tien jaar na Bourguiba's
emancipatiewet, kan de toerist zich een opinie vormen over de geboekte vooruitgang
als hij merkt hoe weinig de sluier, het meest opvallende symbool van de
onderworpenheid van de vrouw en van de horizonvernauwing die haar werd opgelegd,
nog gedragen wordt. De echte sluier, die alleen de ogen bloot liet, zie je bijna niet
meer, zelfs niet bij de oudere generatie, in het Zuiden of op het platteland. Vele
vrouwen houden nog een tip van de hoofddoek over mondhoek en lippen: misschien
een overgangsformule tussen vrouwelijke schroom en traditie enerzijds, modernisering
anderzijds, een compromis waartoe de bevallige safsari zich overigens bijzonder
goed leent.
Een belangrijke uitzondering op het ontsluieringsproces viel ons op in Kairoean,
de sfeervolle heilige stad van de Islam, na Mekka, Medina en Jeruzalem de vierde
in rang. Daar wordt de sluier nog vrijwel algemeen gedragen. In de heilige steden is
de traditie nog sterk en de invloed van de conservatieve religieuze leiders hardnekkig.
Maar als je dan twee gesluierde vrouwen zich heel nieuwsgierig om ziet draaien om
een toeriste in mini-rok te bekijken, vraag je je af: wat schuilt er achter die gesluierde
belangstelling voor het andere vrouwentype? Ergernis? Afgunst? Of beide samen?
Meer nog wellicht dan andere godsdiensten sleept de Islam gedragsregelen en
voorschriften met zich mee die een modernisering van samenleving en economie in
de weg staan. Meer dan bijvoorbeeld in het katholicisme is de trouw aan het geloof
der vaderen steviger gebaseerd op de observantie van de voorgeschreven praktijken
dan op de zuiverheid van het dogma. Heteropraxis, meer dan heterodoxie, is er
maatstaf en oorzaak van geloofsafval. Bourguiba heeft steeds ontkend dat hij, hoe
dan ook, het geloof zelf zou willen ondermijnen, maar wel heeft hij de strijd
aangebonden tegen een aantal religieuze voorschriften en taboes. Openlijk heeft hij
het onderhouden van de Ramadan afgekeurd als strijdig met de vereisten van een
moderne economie. In tegenstelling met een Kemal Ataturk voert hij zijn aanval
echter niet frontaal uit. Hij probeert verandering te bewerken door overreding, door
omkadering, door het creëren van nieuwe motiveringen. Waar het mogelijk en nuttig
is, worden godsdienstige kaders gebruikt voor het uitdragen van het Bourguibisme.
Opvallend is bijvoorbeeld dat er in vele dorpen nieuwe moskeeën gebouwd zijn: het
beste middel,
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wordt beweerd, om kanalen van efficiënte communicatie met de bevolking tot stand
te brengen. Vanaf de toren roept de muezzin op tot gebed, onder de toren zetten
regeringsambtenaren aan tot volhardende arbeid, tot het vormen van coöperatieven,
tot meer hygiëne.
Er wordt trouwens in Tunis heel veel gebouwd: hotels voor het toeristenbedrijf,
volkswoningen waarin men de nomaden probeert te huisvesten, en scholen. Onderwijs
is het grote middel om een nieuwe mentaliteit te creëren. Het krijgt 25% van de
staatsbegroting. Ook vele analfabete volwassenen tracht men bij te scholen, al is hun
receptiviteit nogal aan de lauwe kant.
In zijn lange geschiedenis heeft Tunesië er altijd naar gestreefd, de draden van
vreemde invloeden in het eigen weefsel te verwerken. In het besef dat de eigen
bevolking gering in aantal was en de bodem schraal, heeft het nooit het ‘fata morgana’
van machts- of invloedsdromen nagejaagd. Ook in het nationalisme van Bourguiba,
zijn wil om het land te ontwikkelen tot een natie, een goed gestructureerde
samenleving, een welvarende volkshuishouding, staan de belangen van Tunesië zelf
centraal. Groot-Arabische ambities à la Nasser of Boumedienne veroordeelt hij. Hij
laat zich leiden door twee beginselen. Ten eerste, in de huidige, snel evoluerende
wereld is geen modernisering en geen economische groei mogelijk zonder een
diepingrijpende omvorming van de mentaliteit, zonder dat oude gewaden en sluiers
worden afgelegd. Vandaar zijn grootscheepse kruistocht voor volksopvoeding,
waarvoor niet alleen de kaders van de Neo-Destour (de eenheidspartij), maar zelfs
die van het leger worden gemobiliseerd. Het tweede principe is dat van een principieel
pragmatisme. Herhaaldelijk heeft Bourguiba reeds zijn voorkeur, zijn als 't ware
viscerale verkleefdheid aan vrijheidsregimes beleden. Voorlopig, omdat er nog niet
genoeg Tunesisch ondernemingstalent voorhanden is, wordt voor het oprichten van
nieuwe industrieën, o.m. in de hotelsector, de Staat ingeschakeld. In deze kritische
overgangsperiode, die de grondslag moet leggen voor een zelfstandige, van het
buitenland onafhankelijke ontwikkeling, is buitenlandse hulp nog onontbeerlijk. In
afwachting dat de netelige punten uit het Frans-Tunesisch ‘contentieux’ helemaal
worden afgewikkeld, wordt een groot gedeelte van de hulp geleverd door de Verenigde
Staten en de Wereldbank. Maar van de andere kant, als je als toerist even
geneeskundige hulp nodig hebt, loop je kans dat je bij een technische-hulp arts van
achter het IJzeren Gordijn terecht komt.
In het besef dat vele ogenschijnlijk onbelangrijke factoren op den duur hun nut wel
afwerpen (wordt niet de alfa, een droge heester uit de arme grond van Kasserine nu
verzameld en aangewend voor de produktie van pulp?) raapt Tunesië al zijn energieën
samen en valoriseert het zijn schrale middelen (regentekort heeft de laatste jaren vier
opeenvolgende ongustige oogsten veroorzaakt). Bruggehoofd van Afrika, naar
Zuid-Europa gericht, werkt het aan zijn toekomst.
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De kelder van Beervelde
Lever u over of u bent verloren
Marc Callewaert
Is een muur dan zo belangrijk, dat het niet toegelaten is er doorheen te wandelen?
Waarom moet elke deur een deur zijn? Wie is meester van de schaduw: het licht, of
de schilder? Hoe voelt het Lam Gods zich in de kelder?
Antwoord: ‘Graaf de Kerckhove de Denterghem heeft het genoegen u uit te nodigen
in de keldergangen van zijn kasteel te Beervelde (Oost-Vlaanderen, België). Deze
keldergangen werden tot een kunstwerk gemaakt door Roger Raveel, met
medewerking van de Vlaamse schilders Raoul De Keyser en Elias en de Nederlander
Lucassen’.
De muren gaan open. De deuren blijven dicht. De schaduw is geen schaduw. Het
Lam Gods maakt het best, dank u.
Bovendien heeft een man zijn arm gebroken. Dat komt goed uit: het laat hem toe
de weg te wijzen tot achter het hoekje zonder van zijn plaats te komen.
De Raveelmannen komen niet graag van hun plaats. Roerloosheid is, samen met
gezichtsloosheid, hun voornaamste liefhebberij. Onbehouwen zijn ze ook wel, en
met petten. Liefst tonen ze alleen maar hun rug, en een nek die bestaat uit losse
kleurstippen. Zij willen zo weinig mogelijk met u te maken hebben. Zij zijn tegelijk
intens afwezig en intens aanwezig, intens naamloos en intens persoonlijk. Misschien
is het zelfs zo dat hun aanwezigheid een gevolg is van hun afwezigheid, en hun
persoonlijkheid gevolg van hun onpersoonlijkheid.
Nul maal nul is een miljoen. Negatief, met zichzelf vermenigvuldigd, geeft positief.
Op dezelfde manier kantelt haat wel eens om in liefde. (Waarmee nog niet gezegd
is dat alle haat per se negatief, en alle liefde per se positief is). Verder ken ik
afwezigheden die heel wat positiever zijn dan aanwezigheden: aanwezigheden kunnen
hol en leeg zijn en vervelend, afwezigheden rijk en geladen met spanning.
Hetzelfde met de spiegels. Er zijn nogal wat spiegels in de kelder. Vormen zij
gaten in de wand, of puilen zij uit? Is een spiegel leeg of is hij vol? Het hangt er maar
van af hoe je hem bekijkt, of je hem vult of leegzuigt - maar je moet al een slechte
kijker zijn om niet zelf in de spiegel te worden gezogen. De Raveelspiegels zuigen
u op met huid en haar.
U merkt wel dat deze gang langs een wijnkelder loopt en naar de bar leidt. En dat
het gaat om een kunstwerk waardoor heel wat dingen worden gerelativeerd. Gij die
de kelder binnentreedt, laat al uw normen op de bel-etage. Lever u over
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of u bent verloren. Er is geen tussenweg. Er is helemaal géén weg. Er is alleen een
labyrint van fruitige en bloeiende kleuren (het groen van zure appelen, het oranje
van Fanta, het blauw van Fatima, het wit van Witte Donderdag, het zwart van Raveel),
een verwarring van neerhof en sanitair (eenden, afvoerbuizen en lavabo's), een
superieur negéren van de officiële perspectief, de officiële kleurenharmonie, het
officiële vlak. In ruil daarvoor: een àndere perspectief of een anti-perspectief,
geraffineerd vulgaire kleurstoten, en overal een fris en vitaal
met-het-hoofd-tegen-de-muur-lopen.
Laat u kneden, drijf en dobber zomaar wat rond, verlies uw stuur, en ontdek uw
zintuigen till you loose your senses. Het gaat om eten en drinken, om glimlachen,
om spelen en gespeeld worden, om verrukt zijn. De ervaring is even complex en
even eenvoudig als: gelukkig zijn.
Voor Raveel was het scheppen van het Beerveldse ‘environment’ (einde 1966,
eerste maanden van '67) niets anders dan het realiseren in de ruimte van wat hij reeds
lang nastreefde in zijn schilderijen: het doorbreken van de grenzen van het
chevaletstuk, het kleuren en animeren van een hele ruimte, het introduceren van de
elementen toeval, spel, beweging (met bijvoorbeeld een draaibaar wiel, een levende
duif), het actief betrekken van de beschouwer in het oeuvre. Ook voor Raoul De
Keyser ging het niet om een experiment: zijn schilderkunst was ook vroeger al
driedimensionaal, uitvloeiend in boxen, in kleur-objecten, in shaped canvas. En waar
zij dat niet doet, vreet zij de ruimte aan met de geniepige kunstgrepen van het
trompe-l'oeil.
Elias en Lucassen hebben niet die pretentie. Zij vergenoegen zich met
malsgeschilderde, humoristische, fleurige fresco's. Hun kunst bezit de irriterende
pseudo-naïefheid van volkskunst en van kindertekeningen, voortgebracht door
academisch-geschoolde volwassenen. Inzake dubbelzinnigheid zijn de vier
spitsbroeders aan elkaar gewaagd; zij hebben zich te Beervelde kostelijk geamuseerd
en zodoende kunstgeschiedenis gemaakt. Immers: hoe lang was het geleden dat nog
eens een collectief kunstwerk was ontstaan in een equipe-geest die men sedert de
ateliers uit de baroktijd verloren waande? En wie in België, buiten Delvaux (Albertina)
en Magritte (Casino Knokke), tastte al schilderend zo diep de architectuur aan? Men
kan er de fresco's van Pompeï bij slepen, en Mantegna's Sala degli Sposi, en het
trompe-l'oeil van de midden-Europese rococo; maar het is wel duidelijk dat
Raveel-and-his-boys hun aanval spontaner en zuiverder-picturaal gepleegd hebben,
en dat hij slechts in deze post-abstracte tijd mogelijk was. Hij dankt er zijn percutante
felheid aan en zijn bevrijdende werking.
Reactie en summa. Afrekening met de decoratieve taboes, met alle abstracte én
figuratieve academismen, met de heilige ernst, met de salon-esthetica. Monument
van de nieuwe figuratie, van de objectieve zichtbaarheid, van de ‘totale’ schilderkunst,
van de openheid. Men kan met deze kelder àlle richtingen uit.
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Het filmisch waarschijnlijke
Christian Metz
In de film beslist de manier waarop iets gezegd wordt vaak oppermachtig over wat
er gezegd wordt. In een heel algemene zin is dat natuurlijk altijd het geval, in iedere
communicatie. Maar in de film, die meer dan andere kunsten afhankelijk is van de
industrie en van wat er in het publiek omgaat, gebeurt het op een brutalere,
ongezondere manier. Een stilzwijgende en veralgemeende conventie wil dat de film
als expressiemiddel, als medium, uit zichzelf het veld van wat gezegd kan worden
van meet af aan inperkt: bepaalde onderwerpen en inhouden komen bij voorkeur in
aanmerking (er zijn specifieke filmonderwerpen in een veel sterkere zin dan men
kan spreken van onderwerpen voor een boek), andere zijn uitgesloten. De film kan
niet alles zeggen: soms zou je geneigd zijn te denken dat wij nog altijd niet veel
verder staan dan in de tijd van de stomme film. De voornaamste verdienste van de
verschillende ‘cinémas nouveaux’ die de laatste jaren zowat overal zijn opgekomen,
bestaat misschien juist hierin, dat zij de termen van het probleem waarin de film
gevangen zit, trachten om te gooien: de boodschap (‘le dit’) gaat vaak het medium
(‘le dire’) beheersen. De nieuwe cineast zoekt geen filmonderwerp; hij heeft iets te
zeggen en hij zegt het in een film. Soms tegelijk in een boek of geschrift, of zijn film
zelf is een tot film verwerkt boek. (Een grotere vrijheid ten aanzien van wat er in de
film gezegd kan worden, gaat immers gepaard met een doorbreken van het relatieve
isolement waarin de zogenaamde filmcultuur al te lang vast is gehouden). De dwaze
hoop, dat de film ooit in staat zou zijn álles te zeggen - een hoop die Alexandre Astruc
inspireerde tot de boutade (of de heilzame provocatie) dat hij wel eens een film zou
willen maken van Descartes' Discours de la Méthode - is nog verre van gerealiseerd,
maar de nieuwe, meer waarachtige en gevarieerde accenten welke de beste produkten
van de nieuwe scholen, na de grote films van het verleden, nu en dan laten horen,
geven er toch al iets van te vermoeden.

Drie vormen van censuur
Wat er in een film gezegd kan worden, wordt ingeperkt op twee niveaus. Het eerste
is direct politiek en economisch; het tweede ideologisch en dus ethisch. In de eerste
plaats wordt de inhoud van een film vaak verminkt door de politieke of de
zedencensuur, de censuur in de strikte betekenis van het woord dus.
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In de tweede plaats is er de commerciële censuur, een echt economische censuur:
om hun werk rendabel te maken, oefenen de producenten er zelf censuur op uit. Deze
eerste twee vormen hebben dit gemeen, dat het alle twee vormen van een institutionele
censuur zijn. Als de tweede een auto-censuur genoemd wordt, dan gewoon omdat
de censurerende en gecensureerde instantie samenvallen (cfr. bijvoorbeeld de
Hayes-code). De institutionele censuur is strenger voor filmen dan voor boeken of
schilderijen, zodat de film veel directer dan om het even welke andere kunst
afhankelijk is van wat door de verschillende instanties toegelaten wordt. De derde
censuur tenslotte, de ideologische of morele (d.w.z. immorele) censuur, wordt niet
uitgeoefend door enige uitwendige instantie of instelling, maar door het feit dat
sommige cineasten zich als het ware inwendig met de instellingen identificeren en
het voorgoed opgegeven (of nooit geprobeerd) hebben om de nauwe cirkel van wat
volgens de gangbare en aanbevolen normen op het scherm gezegd en getoond kan
worden, te doorbreken. Deze drie vormen van censuur grijpen in het filmproces in,
ieder op zijn niveau; samen vormen ze een heel doeltreffend restrictieve hiërarchie.
De censuur in de strikte zin verhindert de verspreiding, de economische censuur
verminkt de produktie, de ideologische censuur doodt de creativiteit. Als er vaak
zo'n enorme afstand is tussen wat er te zien is in de films die gemaakt worden en wat
de film eigenlijk zou kunnen laten zien of, wat op hetzelfde neerkomt, als de moderne
bioscoopbezoeker zo vaak iemand is die veel van film houdt, maar heel weinig van
de films die hij te zien krijgt, dan is dat vaak te wijten aan de twee vormen van
institutionele censuur, de censuur in de strikte zin en de economische censuur. Tegen
de eerste voert de ‘nouveau cinéma’ in Polen en Tsjechoslovakije, in Brazilië, Spanje,
West-Duitsland enz., een echt politieke strijd: ginds tegen de resten van het stalinisme,
hier tegen de reactionaire machten. De economische censuur trachten de jonge
cineasten te doorbreken door het beroep te veranderen: ze werken met een kleine
equipe en een beperkt budget, ze trachten hun films te financieren door coöperatie
of inschrijvingen, enz. De strijd tegen de ideologische censuur tenslotte is een meer
complexe aangelegenheid.
Van de ene kant hangt deze strijd samen met die tegen de politieke en economische
onvrijheid. Hij is er zowel de oorzaak als het gevolg van. De eerste successen van
de nieuwe filmscholen beginnen het ideologische klimaat van de film in het algemeen
al gevoelig te zuiveren, maar omgekeerd zouden die successen niet eens mogelijk
geweest zijn als de jonge cineasten niet vooraf een beeld van een vrijere film voor
de geest had gestaan. Van de andere kant vormt de ideologie in de film tot op zekere
hoogte ook een autonoom probleem: oorzaak en gevolg van de vormen welke de
film als instituut aanneemt, is de ideologie toch niet dat instituut zelf, noch vloeit ze
er direct en automatisch uit voort. Er zijn ‘oude’ films die wat de bevrijding van het
beroep betreft even modern zijn als de nouveau cinéma. Anderzijds gebeurt het niet
zelden dat bepaalde onderwerpen en vooral bepaalde manieren om die onderwerpen
te behandelen, waartegen de institutionele censuur helemaal geen bezwaar maakt,
door de ideologische censuur van het scherm worden geweerd. Als we bijvoor-
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beeld tot 1965 hebben moeten wachten om in een film eindelijk een Duitser van 45
jaar te ontmoeten die eenzelfde indruk van waarachtigheid maakt als de zoon van de
oude architect in Nicht Versöhnt van Jean-Marie Straub, dan is dat niet te wijten aan
enige vorm van institutionele censuur, maar aan een veel arglistiger censuur: die van
het filmisch mogelijke of het filmisch waarschijnlijke. Wat verstaan we daaronder?

Het Waarschijnlijke. Eerste benadering
Voor Aristoteles was het Waarschijnlijke (to eikos) datgene wat mogelijk is in de
ogen van de algemene opinie. Het was te onderscheiden van datgene wat mogelijk
is in de ogen van hen die ‘er meer van weten’ en verondersteld wordt identiek te zijn
met het echt, het reëel mogelijke. De beeldende kunsten - en de film is een beeldende
kunst: hij is altijd figuratief en bijna altijd gebaseerd op fictie - beelden nooit heel
het mogelijke en nooit al het mogelijke uit, maar alleen het waarschijnlijk mogelijke.
De post-aristotelische traditie heeft deze idee niet alleen weer opgenomen - getuige
bv. begrippen als ‘vraisemblable’, ‘bienséance’ en ‘convenance’ in de Franse 17e
eeuw - maar er nog een element aan toegevoegd dat niet zo heel erg veel verschilt
van het eerste en bij Aristoteles eigenlijk ook al aanwezig was: waarschijnlijk is
datgene wat conform is aan de wetten van een gevestigd genre. In beide gevallen algemene opinie en wetten van het genre - wordt het Waarschijnlijke gedefinieerd
op grond van een ‘discursus’, van een taalstructuur die al lopende is. Het kan slechts
gedefinieerd worden op grond van zijn relatie tot het corpus van al wat reeds
uitgesproken is. De wetten van een genre worden afgeleid uit de vroegere werken
van dat genre, uit alles wat vroeger in dat genre al gezegd en gedaan is (als ze al niet
expliciet vastgelegd zijn in een specifieke discursus, een ars poëtica bijvoorbeeld);
en de algemene opinie is niets anders dan de eindeloze en verspreide discursus van
alles ‘wat de mensen zeggen’. Van meet af aan betekent het Waarschijnlijke dus een
culturele en willekeurige restrictie van wat er in de figuratieve verbeelding mogelijk
is: alleen dat is mogelijk wat vroeger al gezegd is. Voor de Franse klassieken van de
17e eeuw was het bijvoorbeeld waarschijnlijk, d.w.z. het was de algemene opinie
van de toeschouwers aan het Hof en in de stad (of hun wens, want het Waarschijnlijke
staat nooit ver af van het Wenselijke), dat Pyrrhus een geciviliseerde, galante prins
geweest moest zijn; hij kon dus niet voorgesteld worden als de barbaarse krijger die
hij wel geweest zal zijn in werkelijkheid. En het was waarschijnlijk, d.w.z.
overeenkomstig de wetten van het komisch genre, dat een figuur uit een komedie
één enkel officieel gebrek had (de vrek, de precieuze) en alle groteske avonturen
waarin zij onvermijdelijk terechtkwam, volgden dus direct uit en waren slechts
predicaten van die ene, onveranderlijke, wezenlijke ondeugd.

Het filmisch waarschijnlijke
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Zo bestaat er ook in de film allang een wet van waarschijnlijkheid. Altijd heeft de
film zijn genres gehad, die heel scherp uit elkaar werden gehouden: de western, de
politiefilm, de opportunistische Franse ‘dramatische komedie’, enz.
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Ieder genre had bepaalde dingen die het kon zeggen, alle andere mogelijke dingen
kon het niet zeggen: die waren voor dat genre onmogelijk. In de western bijvoorbeeld
waren zulke onschuldige dingen als vermoeidheid, ontmoediging, veroudering, totaal
uitgesloten; vijftig jaar lang is de jonge, onverwinnelijke, vlotte held in de western
(althans in de hoofdrollen) het enige waarschijnlijke menstype geweest: het enige
type dat geautoriseerd was door de legende van Het Westen, die hier optrad als de
reeds lopende taalstructuur. In de laatste sequens van The Man Who Killed Liberty
Valance van John Ford zien we een journalist de notitieblaadjes waarop zijn adjunct
de waarachtige geschiedenis van de oude senator heeft vastgelegd, aan stukken
scheuren met de woorden: ‘In het Westen vertellen wij de legende, als de legende
mooier is dan de waarheid’.
Maar er is méér. De film in zijn geheel heeft gefunctioneerd, en functioneert nog
al te vaak, als één groot genre, als één grote cultuurprovincie (heel groot, maar toch
altijd slechts een provincie) met een eigen geautoriseerde catalogus van onderwerpen
en manieren om die onderwerpen te behandelen. Wat in die catalogus niet voorkomt,
is onwaarschijnlijk en komt voor een film niet in aanmerking. In 1959 heeft Gilbert
Cohen-Séat reeds opgemerkt1 dat de inhoud van alle films heel gemakkelijk in vier
rubrieken ondergebracht kan worden: het wonderbaarlijke, dat de toeschouwer op
brutale, dus aangename wijze uit zijn evenwicht brengt; het vertrouwde, dat zich
vermeit in ‘kleine echte feitjes’, die met humor genoteerd, maar angstvallig ‘buiten
de sfeer van de delicate, gevoelige problemen’ worden gehouden; het heroïsche, dat
beantwoordt aan de behoefte aan edelmoedigheid die in het echte leven geen uitweg
vindt; en tenslotte het dramatische, dat recht op de krampachtige gevoelens van de
doorsnee-toeschouwer afgaat. Het behandelt die gevoelens echter demagogisch, zoals
de toeschouwer ze zelf zou behandelen; het plaatst ze niet in een ruimer perspectief,
waarin de toeschouwer, zelfs als hij ze op het eerste gezicht niet zou herkennen,
tenslotte een kans zou krijgen om ze op te lossen of te overstijgen. Zo sluit iedere
film voor midinettes de midinette een beetje meer op in de nutteloos tragische en
willekeurig vernauwde problematiek van de midinette. Wat doe je als een
vriendelijke-jonge-man die je wel mag, je een avondje uit vraagt, maar in zulke
omstandigheden dat zijn bedoelingen je niet helemaal ‘onbaatzuchtig’ lijken,
enzovoort, enzovoort. Er zijn in het dramatische genre tientallen ‘waarschijnlijke’
mogelijkheden om zo'n pseudo-probleem, dat als onoplosbaar wordt voorgesteld,
door verschuivingen tot een ontknoping te leiden, maar de film à l'eau de rose zal
bijvoorbeeld nooit zeggen - want dat zou niet stroken met de algemene opinie van
de midinettes, noch met de wetten van de film voor midinettes - dat de ‘baatzuchtige’
bedoelingen van de vriendelijke-jonge-man, in de mate dat ze van een reëel verlangen,
d.w.z. van iets anders dan van onverschilligheid getuigen, slechts in zekere zin
‘baatzuchtig’ zijn. Want deze zin relativeren zou betekenen dat hij gededramatiseerd
wordt en dus buiten het Waarschijnlijke van het genre valt. Zo wordt ieders vervreem-

1

G. Cohen-Séat, Problèmes actuels du cinéma et de l'information visuelle, Paris, 1959, 2 vol.
Geciteerde tekst in II, pp. 35-36.
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ding door het Waarschijnlijke steeds weer een beetje verscherpt.
Keren we terug tot de vier types welke Cohen-Séat onderscheidde. Van de ene
kant kan men zeggen dat de echt waardevolle of de echt nieuwe films (zelfs als ze
gedraaid zijn voor 1920) hun waarde juist danken aan het feit dat ze tussen de mazen
glippen van die indeling, van dat ‘carré’ in de militaire betekenis van het woord; van
de andere kant kan niet ontkend worden dat een rubricering als deze (die gemakkelijk
door een andere vervangen kan worden) de courante produktie nagenoeg geheel dekt,
zeker voor negen tiende. In 1946, in het eerste nummer van Les Temps Modernes,
schreef Roger Leenhardt dat de traditionele film, afgezien van zijn ontdekkingen op
het gebied van de formele esthetica, in de vijftig jaar van zijn bestaan slechts heel
weinig nieuws had gebracht2. Grote, eenvoudige landschappen: woestijn, sneeuw,
zee, enz. (maar geen subtiele of complexe landschappen, zoals bijvoorbeeld de streek
van Aix of de Vlaamse Ardennen); de grote stad, de massa, de machine, het kind,
het dier; de grote elementaire gevoelens: schrik, geweld, sublieme liefde, enz. (maar
geen gevoelens van een ander type, zoals die werkelijk beleefd worden in onze
achter-lopende samenlevingen). De traditionele film heeft ons weinig geleerd, behalve
de film zelf als een nieuwe vorm van expressie.
Leenhardts classificatie verschilt nogal wat van die Cohen-Séat. In één punt
stemmen ze echter overeen: beiden constateren dat datgene wat in een film gezegd
kan worden, ingeperkt wordt door het feit zelf dat het in een film, in deze bepaalde
expressievorm, gezegd wordt. Er bestaat m.a.w. zoiets als het filmisch Waarschijnlijke,
en slechts enkele films ontsnappen daaraan. Achter, naast of onder de institutionele
vormen van censuur treedt dat Waarschijnlijke op als een tweede barrière, als een
onzichtbare filter, en de censuur die het uitoefent, is veel efficiënter en veel algemener
dan de censuur die haar naam durft noemen. Terwijl de institutionele censuur zich
op bepaalde (politieke of ‘morele’) onderwerpen concentreert, slaat de censuur van
het Waarschijnlijke op alle onderwerpen en - erger nog - niet zozeer op de
onderwerpen, maar op de manier waarop die onderwerpen behandeld worden, en
dus op de inhoud zelf van de film. (Het onderwerp is immers niet de inhoud; het is
er slechts een eerste, heel algemene omschrijving van). In structurele termen, die we
ontlenen aan de linguist Louis Hjelmslev, kunnen we zeggen: de institutionele
censuur-instanties raken de substantie van de inhoud, het onderwerp; er zijn
onderwerpen die in een film behandeld kunnen worden en onderwerpen die niet
behandeld kunnen worden: de ‘politiek progressieve’ of de ‘gewaagde’ film worden
gecensureerd, de ‘liefdes’- of de ‘historische’ film niet, enz. De censuur van het
Waarschijnlijke daarentegen raakt de vorm van de inhoud, d.w.z. met het onderwerp
zelf, maar de manier waarop het behandeld wordt, datgene dus wat de film eigenlijk
zegt, het ware gelaat van zijn inhoud. Op die manier slaat de censuur van het
Waarschijnlijke virtueel op alle films, welk onderwerp ze ook behandelen.

2

Leenhardt heeft dezelfde idee herhaald in een lezing, gehouden op het 9e Congres van de
Sociétés de Philosophie de langue française (Aix-en-Provence, 1959) en onder de titel
Ambiguité du cinéma gepubliceerd in Cahiers du Cinéma, no 100, oktober 1959, pp. 27-38.
Geciteerde passage pp. 33-34.
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Sprekende over de taal stelde L. Hjelmslev3, dat datgene wat men een ideologie
noemt, voor een groot deel afhangt van de vorm van de inhoud. Zo hebben de
institutionele censuurinstanties, op het niveau van het ‘onderwerp’, van de substantie
van de inhoud, nooit verboden een adolescentenfiguur voor te stellen; maar als we
in de geschiedenis van de film zo lang hebben moeten wachten om - dan nog altijd
in zeldzame gevallen, zoals Dernières vacances (Roger Leenhardt), Masculin-Féminin
(Jean-Luc Godard), L'as de pique (Milos Forman) of Le Père Noël a les yeux bleus
(Jean Eustache) - adolescenten tegen te komen die door de manier waarop ze
voorgesteld werden - op het niveau van de werkelijke inhoud dus, van de vorm van
de inhoud - eindelijk als ‘mogelijk’ (als ‘waar’) voorkwamen, dan is dat te wijten
aan het feit dat de film lange tijd totaal beheerst is geweest door een traditie van de
filmisch waarschijnlijke adolescent. Zeven, acht grote types van adolescenten waren
toegelaten, andere waren niet mogelijk. (In min of meer chronologische volgorde:
1. de overgevoelige jonge held van de stomme film; 2. de jongeman ‘bien comme il
faut’ van de film à l'eau de rose; 3. de verlegen-brabbelende jongen die overal
uitgelachen wordt; 4. de gedesoriënteerde met de goede fond van Les tricheurs; 5.
de schrikwekkende nozem, enz.).

Inhoud en uitdrukking. Vorm en substantie
Wie in de film ‘vorm’ en ‘inhoud’ onderscheidt, is niet meer in staat, noch de film,
noch de vorm, noch de inhoud te analyseren. Niet alleen de expressiemiddelen
waarover de cineast beschikt, hebben hun eigen substantiële kwaliteiten (het beeld
is iets anders dan de klank, de niet-linguistische klank is niet hetzelfde als het woord)
en hun eigen formele organisatie (camerabeweging, découpage, overgangen,
verhouding beeld-woord, gebruik van de stem, enz.), maar ook de inhoud van de
film bezit zijn eigen substantiële eigenschappen (over oorlog spreken is niet hetzelfde
als over liefde spreken4) en zijn eigen
3

4

L. Hjelmslev, The content form of language as a social factor, een rede gehouden bij
gelegenheid van het jubileum van de Universiteit te Kopenhagen, 26 november 1953, en
gepubliceerd in de linguistische Essays van de auteur, Kopenhagen, 1959.
Als je ‘liefde’ en ‘oorlog’ twee onderscheiden thema's noemt, houdt dat natuurlijk al een
rudimentaire organisatie van de stof in en dus al een begin van een ‘vorm van inhoud’. Maar
dat is een andere kwestie. In hun ruimste betekenis genomen, verwijzen vorm en substantie
onophoudelijk naar elkaar, tot in het oneindige. Alles hangt af van het niveau waarop de
analyse zich plaatst. In een onderzoek naar de thematiek in de films van een bepaald land en
een bepaalde periode kun je een onderscheid maken tussen films over liefde en oorlogsfilms
en daarmee iets zeggen over de vorm van de inhoud. Maar analyseer je een bepaalde film,
met een bepaald onderwerp, dan treedt dat onderwerp eerst op als een vormloos stuk substantie
van inhoud, waarvan pas daarna de vorm (de vorm van de inhoud) onderzocht wordt in de
manier waarop het onderwerp behandeld is: deze oorlogsfilm is anders dan die. De manier
waarop het onderwerp behandeld wordt (bijvoorbeeld de opeenvolging van de
gevechtssequensen) zal op haar beurt substantiële instanties aan het licht brengen als je ieder
van die sequensen bestudeert om de interne vorm ervan nader te onderzoeken, enzovoort.
Het niveau waarop wij ons hier plaatsen, is dat van de film, niet dat van de groep van films
(produktie van een land, een cineast, een periode, enz.). Op het niveau van de film functioneert
het onderwerp als substantie van de inhoud en de manier waarop het behandeld wordt (de
eigenlijke inhoud) als vorm van inhoud.
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formele structuur (men kan over liefde spreken zoals in Sissi of zoals in Senso) De
vorm is altijd geopponeerd aan de substantie of aan de materie. De inhoud van zijn
kant is niet geopponeerd aan de vorm (aangezien hij er zelf een heeft, anders wordt
hij onbegrijpelijk), maar aan datgene waarin hij vervat is, d.w.z. de uitdrukking. Dit
is echter een louter methodologische oppositie, zoals de voorgaande overigens.
Inhoud en uitdrukking zijn niet reëel te scheiden. Hun oppositie komt gewoon hierop
neer, dat de film, zogoed als ieder taaiobject, een zichtbaar gelaat heeft en een dat
zichtbaar gemaakt moet worden. Deze distinctie - of die tussen het betekenende en
het betekende - onderscheidt datgene wat altijd gezien wordt en dat wat altijd te
zoeken blijft. De wezenlijke samenhang van deze twee aspecten maakt dat het
doorbreken van de institutionele censuur altijd meer is dan dat alleen: de eerste
successen van de nieuwe film wettigen de hoop dat niet alleen de filmonderwerpen,
maar ook hun eigenlijke inhoud (= de vorm van de inhoud) geleidelijk vrijer,
verscheidener en volwassener zullen worden.

De mogelijkheden van het reële en de mogelijkheden van de discursus
Het Waarschijnlijke, hebben we al gezegd, is iets cultureels en willekeurigs: de
scheidingslijn tussen de mogelijkheden die uitgesloten en die welke behouden (en
zelfs sociaal bevorderd) worden, verschilt sterk naargelang de landen, de perioden,
de kunsten en de genres. Een ‘waarschijnlijke’ gangster bijvoorbeeld draagt in een
Amerikaanse film altijd een trench coat en een slappe hoed, in een Franse film
daarentegen (tenzij die de Amerikaanse imiteert natuurlijk) moet hij er bij voorkeur
uitzien als een Robert Dalan, slordiger gekleed, met borstelig haar en een sterk
voorstadsaccent. (Zo was de ‘waarschijnlijke’ Vrouw in de Franse literatuur van de
18e eeuw lichtvoetig en welgesteld, rond 1830 kuis en smachtend). Maar deze
varianten hebben betrekking op de inhoud van het waarschijnlijke, niet op zijn statuut
zelf, dat hierin bestaat, dat de mogelijkheden beperkt worden. Een werk dat helemaal
opgaat in het zuiver waarschijnlijke, is altijd een gesloten werk, het voegt geen enkele
nieuwe mogelijkheid toe aan het door vroegere werken van dezelfde beschaving of
hetzelfde genre geconstitueerde corpus. Het Waarschijnlijke is de herhaling van de
discursus. Daarentegen is een werk dat zich ook maar voor een deel los maakt van
het Waarschijnlijke, altijd een open werk: het actualiseert ergens een van de
mogelijkheden van het leven (als het om een ‘realistisch’ werk gaat) of van de
verbeelding (als het om een ‘fantastisch’ of ‘surrealistisch’ werk gaat) die in
voorgaande werken uitgesloten en aldus uit het leven en de verbeelding verdrongen
werden. Want het is nooit direct de observatie van het reële leven of de exploratie
van de reële verbeelding die in de creatieve act beslissen over de inhoud van een
werk, maar altijd spelen vroegere werken van dezelfde kunst daar een grote rol in.
Wie het leven of de produkten van zijn verbeelding wil verfilmen, is altijd, meer dan
hij zelf gelooft, schatplichtig aan andere films, al was het maar omdat zijn film
tenslotte nooit een bruut stuk leven of een brok verbeelding is, maar altijd een film.
Een cineast denkt altijd
Algemener kan men zeggen dat het onderscheid tussen vorm en substantie, zoals alle noties
met een beetje diepte, uiteraard tegelijk relatief en absoluut is: relatief in de verscheidenheid
van de gevallen waarop ze van toepassing is, absoluut in ieder van die gevallen.
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zijn eigen film te maken, maar in de mate dat hij een film maakt, zal hij altijd een
beetje de films van anderen maken. Het veld van het Waarschijnlijke ligt zo vast in
de cultuur ingeschreven, dat het een niet gewone kracht vraagt om er zich, zij het
slechts af en toe, uit los te maken: alle boeken, alle schilderijen, alle films
beantwoorden aan elkaar. De meest gemakkelijke mogelijkheden, die welke het
meest frequent geactualiseerd worden in het leven of de droom, zijn heel moeilijk
om te zetten in de reeds lopende structuur van de fictie: daarvoor moeten ze immers
overgeplant worden en gaan leven in een andere wereld dan die waarin ze gemakkelijk
waren. Het is alsof de reële mogelijkheden, die van het leven en die van de droom,
slechts toegang krijgen tot de discursus lang nadat deze reeds geconstitueerd is, altijd
slechts één voor één en heel geleidelijk. Omdat ze in het reële leven of de reële
verbeelding zo courant en gemakkelijk voorkomen, zou men kunnen denken dat ze
uit dat reële universum slechts geplukt hoeven te worden. Het tegendeel is waar: ze
moeten als het ware opnieuw radicaal veroverd worden. In de reeds lopende discursus
bestaan ze nog niet: ze moeten losgescheurd worden uit die afwezigheid. Op dingen
die in de reële wereld courant zijn, maar nog niet gezegd zijn, weegt een geweldig
gewicht; wie ze voor de eerste keer wil zeggen, moet dat gewicht eerst opheffen. Hij
staat als het ware voor een dubbele taak: niet alleen moet hij de dingen zeggen, wat
op zichzelf al niet gemakkelijk is, maar bovendien moet hij hun afwezigheid uit alles
wat vroeger al gezegd is, uitdrukken. Orchideeën, die in het tropische oerwoud in
overvloed bloeien, zijn bij ons kleine wonderen die met zorg gekoesterd moeten
worden: op dezelfde manier kun je in het Quartier Latin alle dagen ‘linkse’ studenten
ontmoeten, maar lange tijd is dit type uitgesloten geweest uit het filmisch
waarschijnlijke en het heeft op de zorgen en het talent van een Jean-Luc Godard (La
guerre est finie) moeten wachten om op het scherm te verschijnen: daar heeft men
het dan ineens begroet als een wonder, als iets wat nog nooit gezien en dus waar was
(waar in de kunst). Een vrouw die in een film, een flits van een seconde, een echt
gebaar laat zien, een echte intonatie laat horen, veronderstelt van de kant van de
cineast het welslagen van een ontzaglijk moeilijke onderneming; zoiets gebeurt één
keer per jaar, het brengt bij de gevoelige toeschouwer een schok teweeg en doet hem
ineens veertig andere films, die hij tevoren voor waar heeft gehouden, naar het
Waarschijnlijke verwijzen.

Relatief waarschijnlijk of absoluut waarschijnlijk?
Het Waarschijnlijke en zijn tegendeel, het Ware, zijn tegelijk relatief en absoluut.
Een absoluut criterium kan op zichzelf niet volstaan. Geen enkel werk gaat totaal in
het Waarschijnlijke op: de meest conventionele film opent soms nog, in een of ander
plan, een perspectief op iets anders; en geen enkel werk is totaal vrij van alle
waarschijnlijkheden: daar zou een Uebermensch voor nodig zijn. Bovendien, wat
vandaag waar is, kan morgen waarschijnlijk zijn. De indruk van waarheid, van
plotselinge bevrijding, ontstaat op dat geprivilegieerde moment waarop het
waarschijnlijke ineens ergens openspringt en een nieuwe
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mogelijkheid haar intrede doet in de film; maar als deze er eenmaal is, wordt ze op
haar beurt een element van discursus en de kiem van een nieuwe waarschijnlijkheid.
Een bepaalde manier van zeggen die op een gegeven ogenblik heel origineel is en
het zegbare in de film ineens verrijkt, dreigt altijd een procédé te worden waaruit
niets meer te leren valt. Van de andere kant, een louter relatieve, of relativistische,
definitie van het Waarschijnlijke zou eveneens haar doel missen. Iedere keer immers
dat het filmisch Waarschijnlijke op één punt moet wijken voor het Ware, wordt op
dat punt en op dat ogenblik de som van wat er in een film gezegd kan worden, op
een absolute en irreversibele wijze vergroot. Voor een groot deel is het op die manier,
van verwaarschijnlijkte waarheid tot verwaarschijnlijkte waarheid, dat de film in de
loop van zijn geschiedenis altijd meer is gaan zeggen en altijd genuanceerder. De
waarheid van de kunst verhoudt zich tot de waarheid van het leven nooit direct, altijd
door (expliciete of impliciete) vergelijkingen met wat reeds waar is in de lopende
discursus van de kunst. Ze kan dus slechts relatief zijn; maar ze is dat op een absolute
wijze. Iedere nieuw veroverde waarheid kan haar frisheid weer verliezen, maar ze
heeft het Waarschijnlijke in ieder geval definitief verrijkt; het Waarschijnlijke kan
eeuwig opnieuw geboren worden, maar iedere keer dat het sterft is dat direct
waarneembaar als een absoluut moment van waarheid.

Het Waarschijnlijke: tweede benadering
Is datgene wat we tot nog toe gedefinieerd hebben, wel het Waarschijnlijke zelf, of
slechts de voorwaarde die het Waarschijnlijke mogelijk maakt, het stadium dat het
onmiddellijk voorafgaat? Het fenomeen dat de mogelijkheden ingeperkt worden
zogauw ze opgenomen worden in een bestaande structuur, is inderdaad in de grond
niets anders dan de conventie (of het ‘banale’ of de ‘gemeenplaats’): datgene wat
het Waarschijnlijke mogelijk maakt. Geplaatst voor het feit van de conventie
(willekeurige en vervreemdende restrictie van de mogelijkheden), heeft de cultuur
de keuze tussen twee grote houdingen, die zich tegenover elkaar verhouden zoals
gezondheid en ziekte, misschien zoals het morele en het immorele. De eerste houding
bestaat in een soort ‘goed geweten’, primitief en lucide tegelijk (Hitchcock
bijvoorbeeld), dat openlijk het spel van de conventie speelt. Het werk pretendeert
niets anders te zijn dan wat het is: het produkt van een gevestigd genre, een prestatie
binnen een reeds geconstitueerde discursus, die beoordeeld moet worden naar de
andere werken van hetzelfde genre. De taal wil in dat geval niet de illusie wekken
dat ze vertaalbaar is in termen van realiteit: ze verzaakt aan het Waarschijnlijke, ze
wil niet waar schijnen. Wie de regels van het spel kent, beleeft aan dit soort produkten
oneindig veel pret: hij weet zich medeplichtig, hij voelt zich competent, hij doorziet
de trucs, herkent en vergelijkt. De klassieke western is daar het beste voorbeeld van.
Het was een buitengewoon gezond filmgenre. Dat heeft men al vaak genoeg gezegd,
maar heeft men het ook juist gezegd? De western was zo gezond, niet omdat hij
gezonde dingen liet zien (heldhaftigheid, een eenvoudig, sober leven, enz.) maar
omdat hij die dingen op een gezonde manier liet zien. Het was een ballet met
voorgeschreven figuren en een nauwgezet ritueel, waarin
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zelfs de onvoorziene variaties slechts vernuftige, nog nooit gerealiseerde combinaties
waren van voorspelbare en berekenbare basiselementen. De western was niet gezond
omdat hij sprak van paarden en openlucht, maar omdat hij daar vrank en vrij over
sprak. Hij hoorde tot het ras van de grote gevestigde genres, en hoe waarschijnlijk
of onwaarschijnlijk hun peripetieën ook zijn, deze genres zijn in ieder geval nooit
waarschijnlijk; ze pretenderen nooit iets anders te zijn dan discursus: sprookjes, epos,
mythe, Oosters theater.... of klassieke reminiscentie.
Het waarschijnlijke werk daarentegen behandelt de conventie, ja, de fictie zelf
met een slecht geweten (en dus te goeder trouw, zoals men weet). Het probeert
zichzelf en het publiek te overtuigen dat de conventies waardoor het gedwongen
wordt de mogelijkheden te beperken, geen wetten van het genre of van de discursus
zijn - helemaal geen conventies dus - en dat het effect ervan op de inhoud van het
werk in werkelijkheid voortvloeit uit de natuur van de dingen, uit het behandelde
onderwerp zelf. Het waarschijnlijke werk wil doen geloven dat het direct vertaald
kan worden in termen van realiteit. Hier vindt het Waarschijnlijke volop zijn emplooi:
het wil ‘waar maken’. Het Waarschijnlijke - eerder dan de conventie, want deze is
minder of meer waarschijnlijk naargelang de gevallen: de conventie van de
misdaadfilm is bijvoorbeeld waarschijnlijker dan die van de klassieke western - wordt
dan dat hele verdachte arsenaal van procédés en trucs die de discursus willen
‘naturaliseren’: ze trachten de regels van de conventie te camoufleren, voor te stellen
als regels van de natuur en het leven zelf. In die zin is het Waarschijnlijke niet
hetzelfde als het conventionele, het is de naturalisatie van de conventie. Het omvat
de conventie dus in zijn definitie. Juist daarom zijn we in deze overwegingen tot het
Waarschijnlijke gekomen via de conventie (van genre en gangbare opinie) en de
restrictie van de mogelijkheden welke daaruit voortvloeit. Alleen daar waar deze
restrictie optreedt, kan er sprake zijn van naturalisatie: er bestaat geen
waarschijnlijkheid, er zijn alleen verwaarschijnlijkte conventies. Zolang de conventie
niet verwaarschijnlijkt is, is ze slechts wat ze is: on-waarschijnlijk; wordt de conventie
ergens doorbroken, dan hebben we niet te doen met iets waarschijnlijks of iets
onwaarschijnlijks, maar met een waarheid in de discursus op het ogenblik zelf van
haar ontstaan. Het Waarschijnlijke - het woord zegt het zelf - is iets dat niet hetzelfde
is als het ware, maar er niet te veel van verschilt: datgene wat op het ware gelijkt
zonder het te zijn.
De Franse ‘dramatische komedie’ is het model van het filmisch Waarschijnlijke.
Alle conventies van het genre worden er nauwgezet in gerechtvaardigd via de
(eventueel speciaal gearrangeerde) ‘natuurlijke logica van de intrige’ of de
‘psychologie van de personages’. Heel het gewiekste arsenaal van de grove Franse
finesse en van de zware Franse luchtigheid - vooral in zaken van het ‘hart’, d.w.z.
van het lichaam - wordt aangesproken om het verhaal een air van waarheid te geven.
Vraagt de producer een happy end (regel van het genre)? Dan komt de ex-ontrouwe
echtgenote ineens tot de ontdekking dat haar minnaar nog minder waard is dan haar
man en bijgevolg keert ze tot deze laatste terug (logica van de gevoelens). Vraagt
het genre (en de publieke opinie)
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enkele naaktscènes? Dan wordt er een conversatie ingelast tussen een echtpaar dat
thuiskomt van een avondje uit: op de voorgrond de slaapkamer, waar de man voor
de spiegel zijn das losknoopt; op de achtergrond de badkamer, waar de vrouw zich
uitkleedt; de deur tussen de twee blijft half open. En dat ziet er allemaal heel natuurlijk
uit: zij zijn immers in gesprek; de open deur verwaarschijnlijkt dus ook het feit dat
de vrouw al half uitgekleed is (eis van het genre), maar toch ook weer niet helemaal
(eis van de censuur, dus ook van het genre). Zo snijdt de cineast twee pijlen van één
hout en bovendien heeft hij nog de verdienste dat hij een waarheidsgetrouw beeld
geeft van een bourgeoiskoppel voor het slapengaan (‘zedenobservatie’, vandaar
goede trouw). Vragen de conventies - tegelijkertijd en contradictoir, zoals niet zelden
gebeurt - dat de held een vreedzaam en respectabel beroep uitoefent (arts, architect,
enz.) maar dat er ook een beetje geweld aan te pas komt? Geen bezwaar. De architect
wordt op straat gemolesteerd door een schurk; de arts, chef van een ziekenhuis, heeft
harde woorden met een jonge assistent die niet opgewassen is voor zijn taak, geweldig
opvliegend is, enz. Ieder element van het protocol, geëist door het genre of door de
verwachting van het publiek, wordt aldus omgekeerd en met de grootste ernst verkleed
in een van de vele gestalten die het vrij geobserveerde leven overvloedig in petto
houdt. We zijn hier heel ver verwijderd van het robuuste goede geweten (of het
schaamteloze slechte geweten) van de klassieke western, waarin het meest haastig
in elkaar geflanste en het minst waarschijnlijke voorwendsel (de held loopt, zonder
het te willen, in een saloon de schrik van de streek omver, die daar toevallig juist
passeert) volstond om (binnen het werk wel te verstaan) het startsein te geven voor
het liturgische pistoolduel dat de toeschouwer, naïef én medeplichtig, al vanaf het
begin van de film verwachtte.

Het Waarschijnlijke en de nouveau cinéma
Er zijn dus twee, en slechts twee, manieren om aan het Waarschijnlijke - het pijnlijke
(of moet men zeggen het burgerlijke?) moment van de kunst - te ontsnappen: de
echte genrefilms ontsnappen eraan van voren af aan; de echt nieuwe films achteraf.
Het ogenblik waarop men eraan ontsnapt, is steeds een moment van waarheid. In het
eerste geval, de waarheid van een vrij aanvaarde en vrij bespeelde code (en zo gauw
de code aanvaard wordt kunnen er - binnen de code - weer een hoop dingen gezegd
worden); in het tweede geval doet een nieuwe mogelijkheid haar intrede in de reeds
lopende discursus en alles wat tot dan toe over hetzelfde onderwerp gezegd is, wordt
ineens schandalig conventioneel. Het is dus geen toeval, dat de vertegenwoordigers
van de nouveau cinéma, die het veld van wat er in de film gezegd kan worden
proberen te verbreden door flarden ervan te heroveren op hun uitsluiting door het
Waarschijnlijke, zowel in hun verklaringen en geschriften als in de veelvuldige citaten
in hun eigen films, zo vaak getuigen van een geamuseerde, medeplichtige en heel
warme sympathie voor en heimwee naar de echte genrefilms (western, misdaadfilm,
musical). Meestal gaat 't daarbij om Amerikaanse films, want het is zeer de vraag of
er buiten de Amerikaanse ooit echte genres hebben bestaan.
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Die genrefilms schijnen het tegenovergestelde te vertegenwoordigen van wat de
nieuwe cineasten willen. Zijn deze serieprodukten uit de Hollywoodse machine niet
het toppunt van het ‘gemaakte’, het summum van de conventie, terwijl de jonge
cineasten slechts denken aan een vrije persoonlijke expressie? Zonder er zich altijd
duidelijk bewust van te zijn (de ideologie blijft, hier zoals elders, vaak achter bij de
praktijk) en door hun romantische ideologie van de individuele creativiteit heen,
werken de jonge cineasten echter aan de afbraak of de versoepeling van het filmisch
Waarschijnlijke en, daarmee direct samenhangend, aan de verrijking van het filmisch
zegbare (beleefd als verlangen om alles te zeggen). Wat ze bestrijden, zonder het te
noemen, is - door en over de institutionele censuur heen - het Waarschijnlijke, het
verborgen gelaat van de vervreemding, die alles wat er in de film gezegd kan worden
en alle manieren om het te zeggen aanvreet. Twee gebieden heeft het - om
verschillende, maar tenslotte gelijklopende redenen - nog niet kunnen annexeren:
dat van de genrefilm, waar de nieuwe cineasten met heimwee naar terugkijken, en
dat van de echt nieuwe films zoals zij zelf er nu en dan een maken.
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Gesprek met Roger Raveel
Ludo Bekkers
De beschildering van de muren in het kasteel van Beervelde heeft uw naam
nogal wat publiciteit bezorgd. Is dat werk een mijlpaal in uw carrière?
In een zekere zin wel.

U hebt dat werk niet alleen gerealiseerd. Ook de schilders Etienne Elias,
Raoul De Keyser en de Nederlander Lucassen hebben eraan meegewerkt.
Wat waren precies uw bedoelingen?
Er hebben vier mensen aan gewerkt, maar het is maar één kunstwerk. Het werd door
mij opgezet, geregisseerd en tot een sluitend geheel gemaakt. Maar dan zo, dat de
drie anderen, in het kader van het geheel, zoveel mogelijk hun eigen persoonlijkheid
konden laten gelden. Dat was juist één van de bedoelingen: een zo complex mogelijk
werk tot stand brengen dat terzelfdertijd een eenheid vormt, zoals het leven zelf. In
feite is dat, ook in mijn schilderijen, sedert 1950 een van mijn hoofdbekommernissen.

In welke zin is Beervelde dan een mijlpaal?
Ik heb er in mijn werk altijd naar gestreefd zo volledig mogelijk te zijn (mijn
schilderijen vloeien uit in de omgeving en tasten aldus de toeschouwer aan; ook het
omgekeerde is waar: mijn schilderijen worden door de omgeving en de toeschouwer
aangetast), maar in Beervelde waren de mogelijkheden groter. Je kunt zo maar geen
schilderijen maken waarin je kunt wandelen. Wat zou je ermee aanvangen? En
bovendien, de opzettelijkheid zou storen. Maar in de kelders van dat kasteel vond ik
ineens een kans. Hier kon ook het element tijd letterlijk een rol spelen en kon er
sprake zijn van een plastisch gebeuren. Toen de graaf me de opdracht gaf en mij de
gangen liet zien, dacht ik meteen: ja, hier kan ik iets van maken.

Het is dus steeds uw bedoeling geweest, om buiten het schilderij te treden.
Ik denk bijvoorbeeld aan ‘Het Neerhof’, dat op de tentoonstelling ‘Forum’
te Gent in 1963 schandaal verwekte omdat er een levende duif in geïntegreerd
was. Was dat de eerste keer dat u een reëel object in een schilderij bracht?
Helemaal niet. Ik had toen reeds o.a. ‘Het Venster’ (verzameling Dr. Gröss, Zürich)
gemaakt. Ik had al vaak vensters geschilderd, maar dit was een schilde-
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rij met een compleet echt venster van een Vlaams boerenhuis erin. Ook spiegels had
ik toen al vaak in mijn schilderijen geïntegreerd. Het eerste schilderij waar ik een
vreemd object in bracht, dateert van 1952, maar ‘Het Neerhof’ was mijn eerste werk
waar een levend wezen in zat. Dat was wellicht de eerste keer dat iemand zoiets deed.
Voor het publiek is dat schilderij het meest illustratief geweest, althans wat betreft
het uitvloeien van een schilderij in het leven: daar was dat immers letterlijk
aanschouwelijk gemaakt. Maar dan moeten we opletten voor misverstanden: het
uitvloeien van het schilderij in de omgeving, de tijd en de ruimte gebeurt juist niet
door de levende duif. De duif is hier een deel van het schilderij geworden: een brok
schilderij met een brok écht leven. De duif en de kooi zijn heel concreet, maar het
geschilderde koren, de aarde, enz. zijn dat ook, zij het in mindere mate. Hun plaats
kan door de toeschouwer ten opzichte van hem zelf met het oog gemeten worden.
Wat niet mogelijk is met het sterke blauw en het wit tussen de twee verticale groene
lijnen bijvoorbeeld. Er is steeds ergens een zekere afwezigheid aanwezig, een kleur
die soms louter kleur, een meetkundige vorm die louter meetkundige vorm is, kortom
iets dat de toeschouwer op zichzelf kan betrekken, iets dat de geest en de ruimte
raakt. Op die manier wordt het schilderij een bestendige brug naar de werkelijkheid
en maakt het de werkelijkheid kosmisch tastbaarder. Het heeft niets meer te maken
met een mooi salonobject of met een oppervlak waarop emoties gewichtig zijn
uitgestort. Het is weer iets onmisbaars geworden.

Kunt u iets meer zeggen over dat aantasten en uitvloeien van het schilderij?
Vroeger, en ook tegenwoordig nog vaak, liet men de toeschouwer slechts toeschouwer
zijn. Een schilderij was een voltooid, afgesloten geheel en de toeschouwer keek naar
de spanningen, de contrasten van kleuren en vormen die op het doek aanwezig waren.
Maar het schilderij zelf raakte de omgeving niet, tastte ze niet aan. Niet als schilderij.
Het bleef dus een gesloten geheel, met een eigen sfeer, een eigen klimaat. Mijn
bedoeling was nu, die geslotenheid te doorbreken, het schilderij de omgeving te doen
aantasten, het te doen uitvloeien in de ruimte en de realiteit. Daar ben ik mee bezig
van in 1952. Toen dacht ik al aan het toevoegen van een dimensie aan het schilderij.
Mensen die over die dingen meer wetenschappelijk hadden nagedacht, hebben me
toen gezegd dat dat onmogelijk was, maar ik blijk het dan toch bij het rechte eind te
hebben gehad. Doordat de toeschouwer erin betrokken raakt, komt er ook een
tijdsdimensie in. Maar ja, dat heb ik ook pas achteraf gevonden. Het schilderij tast
dus de ruimte aan en vloeit uit in de omgeving, of andersom: de omgeving, het leven
met heel zijn complexiteit zet zich verder in het schilderij. Het lag dus voor de hand
dat ik moest komen tot een schilderij als ‘Het Neerhof’ met een levende duif.

Waarom dat bepaalde thema?
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Omwille van de omgeving waarin ik me dagelijks beweeg. Ik wandel van mijn atelier
naar mijn huis langs dat kleine pad hierachter en daar zie ik duiven, kippen en eenden.
Ik had al dikwijls gedacht: God, zo'n dier zou ik in mijn
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schilderijen moeten kunnen vangen. Dat was natuurlijk niet te doen. Maar het werd
bijna een obsessie: dat beest moet erin. En zo ben ik gaan zoeken naar een middel
om dat leven in een vlak schilderij te integreren.

Hoe is het dan gegroeid?
Ik ben begonnen met het linkerluik, dan het middenpaneel met de kooi en de levende
tortel, en tenslotte het rechterluik, van links naar rechts dus. Op het linkerluik bevindt
zich een vierkant dat door zijn kleur en zijn schilderwijze een concreet ding oproept,
maar door zijn plaatsing dan weer een meer geestelijke werking krijgt. In het
middenpaneel zijn er o.a. de twee verticale groene lijnen, met er tussenin een wit dat
een afwezigheid impliceert en het grote witte vlak vóór de ding-oproepende bruine
tonen, dat slechts voor een heel klein percentage een ding oproept maar voor de rest
niets dan wit hoeft te zijn, in tegenstelling tot de reële maar toch witte kooi en de
levende witte tortel. Aan de onderkant van het linkerluik is al een levend wezen
voelbaar; je weet echter niet of het een kat of een vogel is, je voelt alleen de
aanwezigheid van een beest aan, en geestelijk en vormelijk heeft dit contact met de
witte opvliegende vogel op het rechterluik. Je weet nog niet precies wat voor een
vogel het is: een duif, een meeuw, een witte kraai; in ieder geval een opvliegende
vogel.

En de spiegels in uw werk?
Voor het binnendringen van de toeschouwer in het schilderij zijn die spiegels
waarschijnlijk nog veel illustratiever dan bijvoorbeeld ‘Het Neerhof’. Als de
toeschouwer zichzelf in de spiegel ziet, wordt hij op tastbare wijze een element van
het schilderij. Er kwamen in mijn werk vaak vlakken voor (vooral vierkanten), die
soms hevig gekleurd waren en ook wit. Toch heb ik er enkele gemaakt met heel
sterke rode vlakken, rode vierkanten. Die waren dan té hevig gekleurd, althans volgens
de klassieke normen. Ze waren te hevig, ze kwamen buiten het schilderij, waren dus
niet meer harmonisch; het bleef niet meer binnen de gesloten ruimte. En juist daardoor
ging de toeschouwer, na lange beschouwing, zich vereenzelvigen met dat rood, hij
was in dat rood aanwezig en het eindigde met het gevoel dat hij dat rood was. Maar
voor een deel van het pubhek is dat allemaal veel gemakkelijker geworden door het
gebruik van spiegels. Alles wat in de spiegel te zien was, was in het schilderij
geïntegreerd, hoop ik tenminste, dus ook de toeschouwer. En zo is het publiek dat
heel gemakkelijk gaan begrijpen en het schilderij anders gaan bekijken. Misschien
klinkt dat allemaal nogal educatief. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, al hecht ik er
toch wel belang aan. Ik geloof namelijk dat je nooit bewust genoeg kunt leven. Ik
wil bewust leven. Ik zou veel, veel bewuster willen zijn dan ik ben, dat is eigenlijk
mijn streven. Omdat mijn zenuwen een te scherpe bewustheid niet altijd kunnen
verdragen, moet ik op doktersadvies pillen nemen om me te verdoven, maar ik neem
ze met tegenzin. Ik wil alles zo lucied, zo bewust mogelijk ervaren. Dat zou toch het
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streven van de moderne mens moeten zijn. Een bewuste manier van kijken kan ons
daar wellicht toe brengen. In mijn schilderijen voelt de toeschouwer zich buiten
zichzelf treden: hij vóelt zich
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het verschrikkelijke mooie leven, 1965
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gele man met karratje (1925)

spiegelvrouw

neonavond te machelen (1967)
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emmer, man, enz. (1967)
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‘man zonder naam’ (1966) gezien door ‘waar is hij’ (1967)
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stappen, vóelt zich staan; dat is van belang. Men is onzeker, twijfelt aan wat men
ziet, gaat relatiever denken.

Is het daarom dat uw figuren meestal anoniem zijn? Men ziet ze in de rug.
Daar kan ik niet zo gauw op antwoorden. Soms zie je toch ook hun gezicht wel eens.

De figuren hebben dus niet dezelfde bedoeling als het vierkant of de spiegel:
een identificatieteken voor de toeschouwer zelf.
Dat denk ik niet. Daarbij geloof ik niet dat men zo van bedoelingen mag spreken:
het is allemaal gegroeid uit observatie van het leven en van de natuur. Als er
vierkanten in mijn schilderij gekomen zijn, dan is dat omdat ik het zo ervaren heb
in de realiteit. Bekijk je een ding van té dichtbij, dan verliest het zijn eigenschappen.
Bekijk ik die kachelpijp hier in het atelier van té dichtbij, dan ervaar ik veel beter
die kast en u en de andere dingen dan de realiteit van die kachelpijp. Maak je daar
een tekening van, dan kom je er bijna automatisch toe om twee verticale lijnen te
zetten waartussen de tekening als het ware ophoudt. Zo werd het dus de afwezigheid
van een ding, het was alleen nog maar door zijn silhouet aanwezig. Dus de lokale
kleur ontbrak, de materie was er niet meer, er was zelfs geen plaatsbepaling meer.
Je weet daardoor niet meer waar het ding zich juist bevindt in het schilderij of op de
tekening. Het zou evengoed achter de toeschouwer kunnen staan. Zo ben ik dan
waarschijnlijk gekomen tot die leegten in het schilderij. En zo is het ook met de
vierkanten gegaan. Ik geloof dat ik de eerste keer vierkanten heb gebruikt op de
plaats van een gelaat; om dezelfde redenen. Ik observeerde een man voor een muur.
De romp van die man was heel sterk voelbaar als vorm; de muur ook, door zijn
lijnenspel, het was een betonnen muur. Ik ging dus naar de uiterste contrasten en
tekende de muur door middel van lijnen. De romp van de man schilderde ik van
bleek naar donker, met de nodige rondingen, maar het gelaat was veel minder als
ding te ervaren dan de rest, eigenlijk het minst van al. Dat kwam misschien
gedeeltelijk omdat de pet een schaduw wierp over het gelaat. Het gelaat was in ieder
geval veel minder als iets concreets te ervaren. Ik wilde naar het uiterste en ik moest
dus stippels zetten. Dat ging nog niet ver genoeg, die stippels waren nog te concreet,
ze leken bijvoorbeeld nog te veel op haar, ze moesten dus groter worden. Ik maakte
ze groter en groter en tenslotte werden het met complementaire kleuren geschilderde
vierkanten. Er waren dus meetkundige elementen en elementaire kleuren nodig om
tot de juiste verhoudingen te komen en het schilderij niet als een ding af te sluiten.
Natuurlijk speelt de intuïtie daar een belangrijke rol in, en het is pas achteraf dat je
de invloed van je werk op je denken, voelen en levensvisie ontdekt.

Is er buiten het zuiver plastische ook geen filosofische achtergrond in uw
werk aanwezig?
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Ik heb altijd de bedoeling gehad zo volledig mogelijk te zijn, daar heb ik naar gestreefd
sedert 1948, heel bewust zelfs. U denkt waarschijnlijk aan een geeste-
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lijk element in mijn werk. Dat is inderdaad zo. In 1948 was ik zeer geïnteresseerd
in Mondriaan en Fernand Léger. Dat waren de schilders die mij toen het meest bezig
hielden. Maar bij geen enkele van de twee vond ik voldoening wat betreft de relatie
van de dingen onderling en de relatie van de dingen tegenover het kosmische.
Mondriaan interesseerde me vooral om zijn belangstelling voor de innerlijke structuur
van het leven en zijn gebruik van de oersymbolische betekenis van de horizontalen
en de verticalen en het rood, geel, blauw, het wit, zwart en het grijs. Léger trok me
aan omdat hij voor de samenstelling van zijn schilderijen eigentijdse dingen gebruikte
en het schilderij aldus een ander uitzicht gaf. Daardoor, door het gebruiken van wielen
enz., kregen zijn werken, uiterlijk althans, een eigentijds gelaat. Wat niet steeds het
geval is met een schilderij van Picasso bijvoorbeeld. De kleurenklank van een Picasso
is eigenlijk zeer traditioneel, zoals in een zekere zin ook die van de schilders uit de
Cobragroep. Maar bij Léger was de kleurenklank gegroeid uit de moderne techniek,
het moderne leven. Uiterlijk waren zijn werken direct herkenbaar als dingen van
deze tijd. Maar met die elementen bouwde Léger nog altijd een gesloten schilderij
op; hij gebruikte gewoon de vormen van machines om begrensde schilderijen te
maken. Hij was tenslotte een kubist en is dat altijd gebleven. Vandaar dat ik geen
bevrediging vond voor wat ik zocht. Bijvoorbeeld, een eigentijds ding zoals een
fietskarretje. Ik wilde als het ware de diepere zin van dat ding voor mezelf aftasten
en me afvragen: is dat nu echt zo lelijk? Dat was één van de redenen waarom ik dat
soort dingen ging schilderen. Een theepot, een moderne theepot, in blinkend chroom,
werd voor mij heel mooi, alhoewel iedereen hem toen lelijk vond. Ik schilderde dus
dat fietskarretje, die theepot, betonnen muurtjes, enzovoort. Misschien boeiden die
voorwerpen me uit een soort reactie tegen de estheten die het allemaal zo goed wisten
en die dingen allemaal zo lelijk vonden en die me uitlachten als ik zei: ja, onze tijd
is geweldig, we hebben ook gebruiksvoorwerpen die heel mooi zijn, maar je moet
ze benaderen met een andere mentaliteit. Ik spreek nu van de tijd toen ik nog
studeerde.

Waar was dat?
In Gent aan de academie. Als jongen van de buiten kwam ik in de stad en dat was
voor mij een openbaring, dat leven in de stad, die warenhuizen met al die nieuwe
voorwerpen, ik vond dat allemaal heel mooi. Maar de estheet vond dat lelijk en
achteraf stelde ik vast dat men dat als kunstenaar ook lelijk moest vinden. Ik ging
het dus ook lelijk vinden, ze hadden me dat geleerd, maar dat heeft niet lang geduurd,
want als ik dan thuis kwam en mijn schilderijtjes van vroeger zag en in mijn eigen
omgeving was, dan ging ik dat weer anders bekijken. De Japanse prenten waar onze
estheten en onze intellectuelen zo hoog mee opliepen, waren tenslotte ook dingen
die in Japan als minderwaardig werden beschouwd. Ik dacht daarbij ook aan het
vroegere lot van de vele voorwerpen die nu in onze musea prijken. Toen ben ik gaan
denken dat dat ook wel eens het geval zou kunnen zijn met onze zogezegde kitsch.
Zo ben ik dan eigenlijk opnieuw begonnen en het lag voor de hand dat Léger, vooral
zijn
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laatste periode, voor mij een boeiende ontdekking werd. Een ontdekking, want al
wat ik nu vertel, gebeurde vóór ik Léger kende. In de academie, tijdens de oorlog en
kort daarna, hadden we heel weinig contact met wat er in het buitenland gebeurde.
Léger was dus een onbekende, net zoals Picasso overigens. Picasso hebben we tijdens
de oorlog leren kennen aan de hand van een reproduktie. Maar het eerste contact met
Léger, dat was voor mij een openbaring. Juist omdat hij voorwerpen gebruikte die
men kitsch vond. Hij werd hier in Vlaanderen, althans in mijn kringen, niet
gewaardeerd: hij was een slecht schilder, en ik was hier wel de enige die zo hoog
met hem opliep. Maar ja, om de dingen op hun poëtische waarde en hun essentie te
betrappen kon ik bij Léger niet terecht. In 1948 begon ik eigenlijk helemaal opnieuw.
Ik ben toen zelfs stillevens gaan schilderen. Geen stillevens in de traditionele zin,
maar ik schilderde een tafel, plaatste daar enkele voorwerpen op, twee, drie, ik nam
er een weg, merkte dat met één voorwerp weg te nemen alles veranderde. En zo tastte
ik naar de onderlinge relatie van de dingen in een kosmisch verband. Ik heb al gezegd
dat ik naar volledigheid zocht. Een schilderij dat een landschap voorstelde, een
stilleven of een figuur, dat interesseerde me niet, dat was voor mij onmogelijk. Al
bevatte het slechts een appel, het moest figuur en omgeving en alles in zich dragen.
Daarom is Giotto waarschijnlijk voor mij zulke grote openbaring geweest. In Giotto
vond ik dat aanwezig en voel ik dat nog steeds: die volledigheid en de aanwezigheid
van het geestelijke in de stof.

Heeft uw vrij eenvoudige manier van schilderen daar ook iets mee te maken?
Ja, misschien wel. Maar ik geloof niet dat mijn schilderijen een eenvoudige vorm
hebben; ik hoor liever spreken van een zekere directheid. Vele mensen hebben, in
verband met mijn werk, gesproken van iets primairs en dát vind ik nu juist niet het
geval.
U mag niet vergeten dat ik me niet veel bekommer om de toeschouwer. We hebben
nu al veel over de toeschouwer gesproken, maar in feite denk ik aan geen andere
toeschouwer dan mezelf. Ik schilder veel meer voor mezelf, om in het reine te komen
met de problemen die me bezighouden. Er zijn mensen die werken vanuit een
psychologische gesteltenis; denk bijvoorbeeld aan de Duitse expressionisten, denk
aan de Cobra-mensen. Ze veruitwendigen iets van zichzelf. Maar er zijn er anderen
die uitgaan van een visie op de hun omringende wereld. Bruegel is zo iemand. Het
is alsof hij in een hoekje kruipt en de wereld zit te bespieden en schildert om over
heel dat boeltje meer te weten. Denk ook aan Van Eyck en vooral aan Giotto. Op het
eerste gezicht zou je denken dat Giotto schildert om iets te verkondigen aan de
gelovigen, maar daar is het hem niet om te doen. Giotto werkte niet vanuit een
psychologische gesteltenis. Het verschil zie je heel duidelijk als je hem vergelijkt
met Fra Angelico: die gaat meer uit van een eigen klimaat.

Zijn er buiten Mondriaan en Léger nog andere moderne schilders die u
geboeid hebben?
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U had het daarstraks al even over de stad. U woont hier in Machelen, in een
landelijke omgeving. Zou u anders geschilderd hebben als u in de stad had
gewoond?
Dat zal wel. Maar dat is toch ook niet te voorspellen.

Uw visie is dus niet gebonden aan de streek?
Mijn visie? Dat geloof ik niet. Wél mijn schrijfwijze. Verleden jaar heb ik gewerkt
in Murs in Frankrijk, ik heb ook eens een tijdje in Italië gewerkt. Maar ik zou niet
overal willen wonen, omdat ik er geen contact genoeg heb met de dingen. Maar
ergens anders voor een beperkte tijd werken, dat gaat wel.

U leeft hier in de streek van de Vlaamse expressionisten. Hebben zij een
invloed op u gehad?
Niet zo heel veel. Misschien wel Gust de Smet, wiens werk ik vrij vroeg gekend heb.
Dat boeide me zeer. Dan later Permeke en Brusselmans. Maar ik zou niet kunnen
zeggen of er werkelijk een beïnvloeding is geweest.

Wat boeide u vooral in het werk van Brusselmans?
De gekheid eigenlijk van zijn schilderijen. Iets waarop waarschijnlijk weinigen letten,
maar dat heeft me wel geboeid. Denk aan dat winterlandschap of aan die zee uit de
verzameling Tony Herbert, die wolkenmassa en die lichtbundels die van achter de
wolken komen, die zijn eigenlijk op een gekke manier voorgesteld, vind u niet? En
ook zo beslist, ongecompliceerd. Dat heeft me sterk geboeid.

Speelt het licht een rol in uw werk?
Een heel grote. Men heeft het vaak over mijn koloriet, ik geloof dat het licht in de
kleur me vooral beziggehouden heeft in de periode van 1956 tot 1960. Maar vroeger,
in 1952 reeds, is er ook veel wit aanwezig en speelt het licht en grote rol. Hetzelfde
wit, dat van plaats tot plaats een andere functie krijgt, heeft telkens een ander licht.

Wanneer bent u beginnen te schilderen?
Van mijn vijfde jaar af was ik overtuigd dat ik een schilder kon worden. Als jongen
van twaalf ben ik naar de academie gegaan in Deinze. Ik was toen al bijzonder
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geïnteresseerd in de mij omringende wereld. Dat van die vijf jaar kan als een grapje
klinken, maar ik maakte toen al tekeningen waar perspectief in zat. Ik had dat toen
al ontdekt. Men heeft van die tekeningen bewaard. Ik was begonnen met een
postkantoor na te tekenen waarop een treintje stond, dat schuin vanuit de verte kwam,
en ik zag er het perspectief in. Daarna tekende ik nog alleen dingen met perspectief
erin. Ik ging buiten ons huis aftekenen. Ik tekende geen Sinterklaas, geen klokken
van Rome, zoals andere kinderen, maar alles wat ik zag. Als we op school iets moesten
tekenen uit onze verbeelding, was ik ongelukkig. Ik kon dat wel, maar 't interesseerde
me niet zoveel; ik vond
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het dwaas. Ik was pas gelukkig als de schoolmeester zei: teken dat of dat af, ook
omdat ik daar knap in was. En zo ben ik al heel vroeg portretten gaan tekenen. Toen
ik twaalf jaar was, tekende ik portretten. Ik bezit nog een zelfportret uit die tijd. Ik
schilderde toen ook al met olieverf. Andere kinderen schilderden met waterverf,
maar ik moest olieverf hebben. Er was een kunstschilder in onze gemeente en ik zag
die man met olieverf werken. Van toen af was ik schilder.

Wanneer hebt u uw eerste tentoonstelling gehad?
In 1954, geloof ik. In Gent, in de galerij ‘Het Gentse Meubel’.

Hoe zou u die periode karakteriseren?
Uit die tijd dateren de mannen, op de rug gezien. Karakteristiek voor die periode zijn
misschien de kitsch-achtige voorwerpen, fietskarretjes, betonnen muurtjes, betonnen
paal, de theepot, het bevreemdend en zogezegd gekke uitzicht van de werken, het
uitvloeien in de tijd en de ruimte.

U hebt ook een abstracte periode gekend. Wat dacht u in de abstractie te
vinden?
In 1953-54 vroeg ik me af of ik wel genoeg contact had met de vrijheid en de
directheid van de natuur. Ergens moet ik gevoeld hebben dat mijn kunst een bad in
de realiteit nodig had. Ik had soms, ergens in mij, een vaag verlangen om de
eigentijdse klank van mijn kleur nog op te drijven en de contrasten tussen het
natuurlijke en het gemechaniseerde of het organische en het geestelijke te verhevigen.
Maar dat lukte me toen niet, ik kon immers geen plekje op mijn schilderijen verdragen
dat me in de verste verte aan de traditionele kleurenklank van het fauvisme, het
expressionisme, het abstract impressionisme of van Cobra zou herinneren. Van 1954
tot 1956 loste de figuratie zich dan ook stelselmatig op in een meer veralgemeende
en onbepaalde verschijning, en ik was tegelijkertijd in toenemende mate geïnteresseerd
in het natuurlijke lichtspel en de vibratie op het doek, het lentelijke organische, het
etherische. De onderbreking gebeurde meestal door een sterk gekleurd vierkant,
zodat het schilderij meer langs een geestelijke weg in de toeschouwer en de ruimte
uitvloeide. Het kan paradoxaal klinken, maar in zoverre als men hier van een zoeken
kan spreken, zocht ik via de abstractie een objectiverend bad in de natuur. Van 1960
af ben ik opnieuw concreter gaan schilderen. In 1958 was bijvoorbeeld mijn groen
meer etherisch, maar in 1960-62 is het werkelijk gras geworden en werkten de
vierkanten en onderbrekingen opnieuw meer contrasterend.
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Kolakowski's filosofie van de nar
Menselijk bestaan als groteske
Jan P. Schuyf
Men dicht de Polen graag een bemiddelende rol in Europa toe. Dat is niet geheel ten
onrechte, want de Westerse cultuur van de Polen vertoont duidelijke ‘Oosterse’,
Slavische trekken, en ook geografisch vormt Polen een brug van Oost naar West en
omgekeerd. De bemiddelende rol van de Polen wordt wellicht nergens zo duidelijk
als op het gebied van het denken over de mens. De Poolse wijsbegeerte bemiddelt
tussen het dialectisch materialisme van de communistische wereld en de Westerse
filosofie. Anders gezegd: het marxisme-leninisme in Polen ontwikkelt zich van een
streng dogmatische wijsbegeerte naar een filosofie die een bepaald zicht op de
werkelijkheid geeft. De naam van de nu veertigjarige wijsgeer Leszek Kolakowski
is met deze ontwikkeling onverbrekelijk verbonden.
Kolakowski is, afgezien nog van zijn royement uit de partij ruim een jaar geleden,
in het Westen vooral bekend geworden door een drietal Duitse publikaties: Der
Mensch ohne Alternative, Der Himmelsschlüssel en Traktat über die Sterblichkeit
der Vernunft. Van de eerste twee boeken, een bundel essays en een serie stichtende
verhalen, wordt binnenkort door Moussault's Uitgeverij N.V. een Nederlandse
vertaling op de markt gebracht1.

Oost en West
Leszek Kolakowski leeft niet alleen geografisch en wijsgerig, maar ook psychisch
op de grens van Oost en West. Hij is katholiek van geboorte, kreeg zijn
middelbare-schoolopleiding bij de paters Dominicanen en werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog tot het marxisme bekeerd. Na een studie in de wijsbegeerte aan de
universiteit van Lodz en een assistentschap aan de universiteit van Warschau voltooide
hij zijn studie in Nederland en Frankrijk. Hij promoveerde in 1958 op een dissertatie
over Spinoza en in hetzelfde jaar kreeg hij een benoeming als hoogleraar in de
moderne geschiedenis van de wijsbegeerte aan de universiteit van Warschau. Aan
diezelfde universiteit hield hij vorig jaar oktober een geruchtmakende lezing over
de desillusie van de Polen nadat hen in oktober 1956 door Gomulka een nieuwe
toekomst beloofd was. Het enthou-

1

Leszek Kolakowski, De mens zonder alternatief. - Moussault's Uitgeverij N.V., Amsterdam,
f 16,50.
Leszek Kolakowski, De hemelsleutel. - Moussault's Uitgeverij N.V., Amsterdam, f 9,50.
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siasme van de toehoorders - voornamelijk studenten, maar ook hoogleraren en
docenten - was omgekeerd evenredig met de reactie van de partij. Veertien dagen
na Kolakowski's optreden was zijn royement een feit. De oktober-lezing was echter
slechts een aanleiding geweest. Het vrijzinnige marxisme van Kolakowski had reeds
in 1957 de verontrusting van de partijleiding gewekt.
Nog vóór het begin van de ‘Poolse lente’, in september 1956, had Kolakowski in
het maandblad van de partij, Nowe Drogi (Nieuwe wegen), een opmerkelijke aanval
gedaan op enige klassiek-marxistische dogma's die volgens hem verouderd waren:
de theorie van de socialistische revolutie, de theorie van de partij en haar leidende
rol in de staat en de ijzeren wet van Marx, volgens welke de kapitalistische
maatschappij een steeds grotere opeenhoping van ellende zou veroorzaken. Bovendien
bepleitte Kolakowski een verbreken van de banden tussen wetenschap en politiek.
Op het einde van dit artikel sprak hij een felle veroordeling uit over de marxistische
dogmatiek: ‘Het feit dat het marxisme tot een fetisj is geworden, dat het gedegradeerd
is tot de rol van een conventioneel apologetisch ornament, dat slechts een plaats heeft
aan de façade van de maatschappij, heeft bewerkt dat het zich van het bloed van het
intellectuele leven verandert in het vergif ervan. Tenslotte kan men ook een
precisie-instrument gebruiken om koppen af te slaan. Voor de ontwikkeling van het
theoretische arsenaal van het politieke bedrijf heeft men geen behoefte aan “nieuwe
formuleringen” die men van buiten moet leren, maar aan een objectieve en technisch
hoogstaande analyse van de nieuwe - en de oude - sociale verschijnselen. Men heeft
daarvoor vertrouwen nodig in de zelfkennis van de vertegenwoordigers van de
wetenschappen en in het socialistische bewustzijn van de intelligentsia, zonder wie
het onmogelijk is de mythologie uit het geestelijk leven te verbannen, het primitivisme
en de achterlijkheid uit de cultuur, de blindheid en de lichtzinnigheid uit de politiek,
het bijgeloof uit het zedelijk leven en ieder soort achterlijkheid uit het menselijk
leven’.
Deze apotheose van Kolakowski's artikel werd niet geschreven als een argument
tégen het marxisme, maar juist uit naam van het marxisme. Het klonk als een nieuw
marxistisch program en dat Kolakowski het ook zelf als een program beschouwde,
is uit al zijn latere publikaties gebleken.

Zicht op de werkelijkheid
Niet alleen het marxisme, maar ook andere door dogma's ingekapselde levens-en
wereldbeschouwingen vertonen volgens Kolakowski kortsluitings-verschijnselen.
Hij ontdekte opnieuw de antinomie tussen denken en doen, tussen de wereld der
waarden en de werkelijke wereld. Het ging hem er om de wijsbegeerte weer een
sociale functie te geven, waarbij niet het dogma, maar de werkelijkheid van alledag
doorslaggevend is.
Kolakowski beseft, dat de wereld in beweging is en om een heldere kijk te hebben
op die bewegende wereld heeft hij behoefte aan een marxisme-in-beweging.
In navolging van de Cartesiaanse methodische twijfel zou men de werkwijze
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van Kolakowski een methodische kritiek kunnen noemen. Dat betekent een bereidheid
om iedere stelling, ieder dogma principieel aan kritiek, discussie en revisie te
onderwerpen. Of het nu gaat om de zin van het filosoferen of om de tegenstelling
tussen naaktheid en verhulling in de natuur: Kolakowski zoekt voortdurend met
scherpe, tegen de dogmatiek gerichte analyses de meest ‘effectieve’ oplossing. Hij
gaat uit van de werkelijkheid zoals die door iedere mens dag in dag uit ervaren wordt.
In een artikel uit 1959, De priester en de nar getiteld (het is het laatste hoofdstuk
uit het boek De mens zonder alternatief), heeft Kolakowski het scherpst zijn standpunt
geformuleerd. Als wijsgeer vervult hij inderdaad de functie van een nar: hij verkeert
weliswaar aan de zijde der machtigen (de marxisten), maar zelf beschikt hij alleen
over de macht van het woord. Hij merkt op wat de machtigen niet kunnen merken.
Soms is zijn bijtende kritiek de machtigen welgevallig - maar meestal begrijpen ze
er dan de portee niet van. In de meeste gevallen is het gelijk echter zo duidelijk aan
de zijde van de nar, dat de machtigen er boos om worden. En wat iedere nar tenslotte
onvermijdelijk overkomt, is ook het lot van Kolakowski geworden - hij werd uit het
paleis gegooid, geroyeerd.
Over de gesteldheid van de nar schreef Kolakowski in het genoemde artikel: ‘De
nar is de twijfelaar aan alles wat vanzelfsprekend is. Hij verkeert weliswaar in goed
gezelschap, maar hij behoort er niet toe en debiteert daarom brutaliteiten. De houding
van de nar bestaat hierin, dat hij voortdurend erover nadenkt of tegengestelde ideeën
misschien geen gelijk hebben. Zijn houding is van nature dialectisch. Zij wordt echter
niet geregeerd door de zucht naar tegenspraak, maar door het wantrouwen ten opzichte
van de gestabiliseerde wereld’. Zijn wereldvisie definieert Kolakowski aldus: ‘het
gaat ons om goedheid zonder toegevendheid, moed zonder fanatisme, intelligentie
zonder vertwijfeling en hoop zonder blindheid’.
Ook deze wereldvisie is in zekere zin natuurlijk een utopie, maar Kolakowski's
wenswereld staat heel wat dichter bij de realiteit dan het in dogma's gevangen
marxistische paradijs. Kolakowski doet eigenlijk alleen maar een beroep op het
gezonde verstand - zoals ook de nar pleegt te doen.

De visie van de nar
Het narrige karakter van Kolakowski's denken wordt nog onderstreept door zijn
ongetwijfeld bijzonder groot literair talent. Juist omdat Kolakowski zich zo verbonden
voelt met de werkelijkheid, gebruikt hij in zijn wijsgerige essays een procédé dat
bijzonder aanspreekt en tevens provoceert. Hij knoopt vrijwel altijd aan bij de
actualiteit en stelt met behulp van scherpzinnige aforismen het dogma aan de kaak.
Als een werkelijke nar zegt hij waarheden waarom men aanvankelijk glimlacht, om
daarna tot de bittere ontdekking te komen, dat die waarheid deze of gene
levensbeschouwing volkomen ondergraaft.
Kolakowski heeft echter niet alleen door middel van essays zijn denkwijze
gepopulariseerd. Een van zijn meest succesvolle ‘propaganda’-middelen is een serie
stichtende verhalen en sprookjes, waarin hij onder het mom van de pseu-
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do-exegeet of de verteller zijn wijsgerige inzichten tot uitdrukking brengt.
In het eerste deel van De hemelsleutel becommentarieert Kolakowski enkele
episodes uit het Oude Testament. Hij doet dit op een bijzonder ironische manier, met
weinig eerbied voor het heilige van de geschiedenis. Zijn wereldse commentaar op
de gewijde historie illustreert echter de onzekerheid en onrechtvaardigheid van het
leven, de antinomie tussen theorie en praktijk.
In het tweede deel van deze bundel worden dertien fabels verteld. Deze fabels
lijken volkomen absurd, maar juist in die absurditeit wordt het groteske van het
menselijke leven aangetoond. En opnieuw slaagt Kolakowski er in de antinomieën
van het bestaan helder uit te drukken.
De wijsgeer-nar Kolakowski is uiteindelijk een advocaat van de groteske. Zijn
denken is een reactie op de gladstrijkerij van het marxisme (en van vele andere
levensbeschouwingen). Zijn zicht op de werkelijkheid is in overeenstemming met
de voortdurende veranderingen die er in de wereld plaats vinden. Kolakowski
verabsoluteert zijn zienswijze echter niet omdat hij steeds weer in con-tact wil blijven
met andere wijsgerige zienswijzen. Men zou Kolakowski een relativist kunnen
noemen, maar het gaat dan om een positief relativisme. Een specimen van dit
relativisme vindt men in de volgende Bijbelse vertelling van Kolakowski.

Koning Saul of twee manieren om consequent te leven2
Leszek Kolakowski
De natuur verenigt maar zelden karaktervastheid en intellect in één persoon. Deze
voorzichtigheid is goed gefundeerd en zou tot bewondering voor de wijsheid van de
Schepper kunnen leiden, indien er niet verschillende andere wetten zouden bestaan
waarop zijn wereld gefundeerd is. Maar hier gaat het om een wet die wij loven. Een
variant van die wet is het feit, dat de natuur slechts zelden militair talent met een
brede intellectuele horizon verenigt. Dat is begrijpelijk, want het gaat hier om
tegengestelde eigenschappen. Het is heel duidelijk, dat de deugd van een militaire
leider daarin bestaat, dat hij slechts binnen de grenzen van een bevel blijk geeft van
zelfstandigheid. Ieder bevel laat een bepaalde speelruimte voor onvoorziene
omstandigheden, welke de bevelhebber zo goed mogelijk moet gebruiken om het
hoofddoel van het bevel te bereiken. Maar de bevelhebber die begint na te denken
over iets wat buiten het bevel ligt - bijvoorbeeld over het algemene doel waarvoor
het bevel gegeven is - is bij voorbaat verloren; zijn waarde ligt nu juist in de kunst
om

2

Met toestemming van Moussault's Uitgeverij N.V. te Amsterdam overgenomen uit De
hemelsleutel.
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zijn gezichtsveld te beperken. Een te intelligente officier, die het bevel gekregen
heeft om een ondergeschikte actie uit te voeren, zal bij deze gelegenheid misschien
wel de hele oorlog willen winnen of de gehele mensheid willen bevrijden: het gevolg
is dat de ondergeschikte krijgsverrichting mislukt. Intelligentie heeft namelijk de
natuurlijke neiging om voortdurend de grenzen te overschrijden, om het even of zij
zichzelf die grenzen gesteld heeft of dat anderen dat hebben gedaan; zij streeft naar
een confrontatie van verschillende gezichtspunten, naar een afwegen van de redenen
van vroegere beslissingen of ontvangen bevelen; subordinatie en orde verdraagt zij
slecht en in de pas lopen beschouwt zij als iets verachtelijks. Dientengevolge kan
intelligentie evenzeer tot desertie leiden als een labiel karakter. Het behoort tot de
natuur van het militaire talent dat men de begaafdheid bezit om de doelstellingen die
men wil bereiken zorgvuldig af te grenzen.
Dat is de belangrijkste moraal die wij uit de geschiedenis van de grootheid en val
van koning Saul kunnen halen - een van de meest aangrijpende verhalen uit de Heilige
Schrift. Saul was klaarblijkelijk een ideale veldheer. De zoon van een arme herder
uit het geslacht van Benjamin, die door de beschikkingen van de Voorzienigheid tot
de koninklijke waardigheid was verheven en die lange tijd vanwege zijn eenvoudige
omgang met de mensen en zijn plattelandsmanieren bespot werd, werd door zijn
bescheidenheid, zijn uithoudingsvermogen en zijn ijzeren wil tenslotte door iedereen
erkend. Enkele geslaagde militaire operaties hadden hem de roem van een schitterend
strateeg gebracht en het feit dat Saul zijn eigen zoon ter dood veroordeelde, toen
deze door zijn schuld er toe had bijgedragen dat het leger een tijdelijke nederlaag
had geleden, had hem de algemene bewondering van zijn volk verschaft; pas de stem
des volks kon de jonge Jonathan sparen voor de vaderlijke strengheid. De
onberispelijke veldheer Saul wist dat de hele wereld ondergeordend is aan de
uitvoering van elk soort gegeven bevel - en hij kreeg de bevelen van God door
bemiddeling van Samuel, een zeer wijs en oud man. Wanneer Saul, die een eenvoudig
mens was, een bevel ontvangen had, kende hij vrees noch scrupels: hij was er gelukkig
mee, dat zijn werk bepaalde duidelijke g r e n z e n had, waarbinnen hem alles was
geoorloofd, maar die hij niet mocht overschrijden.
Zo gebeurde het dat God zich herinnerde, dat het vorstendom van de Amalekieten
enkele eeuwen geleden zijn volk tijdens de uittocht uit Egypte had belaagd; in de
herinnering van de mensen was die geschiedenis al lang verjaard, maar God had voor
dergelijke zaken een bewonderenswaardig geheugen. Niet tevreden met de toenmalige
nederlaag van de vijand wilde hij hem nog eens treffen en hij beval Saul de stad aan
te vallen en alles wat er woonde te doden - mannen, vrouwen, kinderen, zuigelingen,
ossen, schapen, kamelen en ezels. Saul ging monter aan de gang en zou de opdracht
ook onberispelijk hebben uitgevoerd indien er niet een kleine hindernis was geweest.
Samuel, zijn opvoeder, had namelijk voordien het niveau van de koning tot iedere
prijs een beetje omhoog willen halen en had zijn geest met filosofie geïnfecteerd. Zo
had hij hem niet alleen concrete bevelen in zijn hoofd geprent, maar ook het algemeen
bewustzijn dat hij voor het heil van zijn volk moest werken, tot meerdere
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luister van zichzelf en om zijn macht nog te vergroten. Hij bedierf hem dus met een
doctrine en derhalve met een algemeen beginsel waaruit niets concreets voortspruit,
want ieder interpreteert het op zijn eigen manier. Hij had de koning ingeënt met
filosofische ambities, hetgeen diens ondergang zou worden.
Toen Sauls soldaten namelijk de gehele Amalekietische bevolking gedood hadden
brachten ze vorst Agag, die ze levend in handen hadden gekregen, bij hem. Toen
begon Saul te filosoferen: ‘Het is heel eenvoudig om de vorst te doden want ik heb
hem in handen. Maar hij is alleen en derhalve niet gevaarlijk. Ik heb bovendien de
opdracht voor het heil van mijn volk te zorgen. Indien ik de krijgsgevangene spaar
verleen ik mijn volk het aureool van grootmoedigheid en barmhartigheid, hetgeen
meer waard is dan het leven van een vorst’. Toen spaarde hij Agag in naam van het
heil van zijn volk, maar tegen Gods bevel in. Tegelijkertijd beging hij nog een tweede
zonde. Het volk van Israël, dat uitgeput was door de aanhoudende oorlogen, was er
in economisch opzicht zeer slecht aan toe: de kudden waren gedecimeerd en de
perspectieven voor de komende jaren waren bijzonder slecht. ‘Voor het heil van mijn
volk - zo dacht Saul - zal ik de meest waardevolle stukken vee sparen - schapen,
ossen en ezels - en daarmee zal ik onze kudden aanvullen’. Zo geschiedde en voor
de tweede maal overschreed hij zijn bevoegdheden in naam van een wet die zijn
leermeester hem had voorgehouden. Hij deed het overigens ook onder druk van de
openbare mening en in naam van de belangen van zijn volk. Een tamelijk groot deel
van het buitgemaakte vee bestemde hij bovendien voor een offer aan God. Toen
kwam het tot een groot spektakel. God werd boos op Samuel alsof deze de grote
schuldige was, en Samuel verhaalde zijn vernedering weer op Saul.
- God verlangt geen offerande, maar gehoorzaamheid, - zei hij streng - en hij
wenst dat concrete bevelen worden uitgevoerd en dat algemene wetten niet op
eigen houtje worden geïnterpreteerd.
- Ik ben geweken voor de stem van het volk en wilde het een dienst bewijzen
- verklaarde Saul onzeker.

Samuel lachte slechts bitter. Hij liet de geredde koning Agag bij zich brengen en
sneed hem met een scherp zwaard zijn afzonderlijke lichaamsdelen stuk voor stuk
af - voeten, armen, vingers, buik en hoofd - tengevolge waarvan Agag niet in staat
was het leven op deze wereld voort te zetten en overging naar die andere wereld,
waar men zelfs nog kan leven wanneer men in atomen is opgesplitst. Daarna liet
Samuel het geredde vee doden.
Terwijl Samuel zijn werk verrichtte was het hem droef te moede. Hij wist dat zijn
geliefde leerling aan het eind van zijn carrière was; Samuels aard was niet bijzonder
wreedaardig. Hij wist alleen wat een m i l i t a i r b e v e l wil zeggen en hij was er
zich heel goed van bewust dat het veranderen van een bevel om een of andere
filosofische reden op hetzelfde neerkomt als wanneer men de Allerhoogste Meerdere
duidelijk wil maken dat men meer van filosofie en tactiek af weet dan hij. Maar de
enige bron van de filosofie is louter en alleen de wil van de Allerhoogste Meerdere
en daarom is de verkrachting van een
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bevel in naam van de filosofie hetzelfde als wanneer men in naam van de wil van de
Meerdere zich verzet tegen de wil van de Meerdere, hetgeen zoveel wil zeggen als
dat men tot een innerlijke tegenstrijdigheid vervalt. Koning Saul werd derhalve het
object van een innerlijke tegenstrijdigheid; hij raakte verzeild in een situatie die
ondenkbaar is, in een zuivere fictie. Hij had zichzelf vernietigd en het was dus
geenszins verwonderlijk dat hij zijn koningschap verspeeld had. Samuel was na die
nederlaag gedurende lange tijd vertwijfeld, want hij had in de opvoeding van Saul
veel enthousiasme geïnvesteerd - maar hij begreep dat dit onvermijdelijk het einde
betekende. Niemand had Saul te gronde gericht: hij had zichzelf ten gronde gericht
omdat hij getracht had de grenzen van zijn bevoegdheid te overschrijden in naam
van dezelfde wetten krachtens welke hem die grenzen gesteld waren. Hij had een
mechanisme van tegenstrijdigheden in beweging gezet en werd zelf tussen de raderen
van dat mechanisme fijngemalen.
De moraal van deze geschiedenis is reeds geformuleerd. We kunnen het echter
ook als volgt uitdrukken: men kan consequent volgens een bevel handelen of men
kan consequent volgens een doctrine handelen, maar niet volgens beide tegelijk.

Streven. Jaargang 21

485

EXPRMNTL 4:
Film- en andere experimenten
Eric De Kuyper
Om de vier jaar wordt er te Knokke een festival gehouden van de experimentele film,
een echt unieke gebeurtenis in de internationale filmwereld: internationaal hoog
gewaardeerd, in eigen land nog altijd onderschat. Het was bijvoorbeeld hier dat de
Westerse wereld voor het eerst kennis heeft kunnen maken met de New American
Cinema (in 1963), met mensen als Gregory Markopoulos, Stan Brakhage, Ed
Emschwiller, Andy Warhol en vele anderen. Wat op de andere filmfestivals niet aan
bod kan (kon) komen, kreeg hier een kans. Maar er komen meer en meer festivals
bij, en wat te Knokke experimenteel genoemd wordt, wordt soms ook al elders
geaccepteerd. Knokke krijgt nu veel films te zien die ook te Annecy, Tours, Pesaro
of Bergamo zouden kunnen of inderdaad ook vertoond worden. In 1966 kon een film
als Chappaqua van Conrad Rooks zelfs te Venetië een prijs krijgen. Het
filmexperiment dreigt dan ook hoe langer hoe meer te zullen moeten verdwijnen.
Want het is toch vanzelfsprekend dat de louter formele experimenten - ik zou
liever van louter technische experimenten spreken - niet als een volwaardig experiment
beschouwd kunnen worden. Een groot aantal van de te Knokke vertoonde films
bestond juist uit dergelijke laboratorium-onderzoekingen voor ingewijden. Het echte
filmexperiment is wat de film in zijn totaliteit verrijkt. Steriel, zoals vele van die
produkten uiteraard zijn, is het tegendeel van experimenteel. Zo kom je tot het saldo,
dat gewoon wat geslaagd is werkelijk experimenteel verrijkend dient genoemd, en
wat mislukt is slechts façade-experiment is. Er ontstaat aldus een onderscheid op
kwalitatieve gronden. Eenmaal zo ver, merk je dat zowel The Birds van Hitchcock
als Muriel van Alain Resnais, zowel Rosalie van Borowczyk (een korte film naar
een novelle van Guy de Maupassant) als Pickpocket van Bresson of Red Line 007
van Howard Hawks ‘experimenteel’, d.w.z. verrijkend genoemd kunnen worden.
Maar dan wordt het begrip ‘experimenteel’ zodanig verruimd, dat de bestaansreden
van een experimenteel filmfestival in twijfel getrokken wordt.
Aan zo'n organisch verdwijnen van het festival, door een consequent dóórdenken
van het begrip ‘experimenteel’ zelf, zijn we nog niet toe. In Knokke is ‘experiment’
nog altijd een gebeurtenis die haar verloop moet krijgen in een besloten kring.
Oorspronkelijk een noodgedwongen zelfopgelegde mentaliteit.
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Wat als ‘normaal’ geldt, evolueert echter zo snel dat EXPRMNTL het gevaar loopt,
te laat te beseffen dat het alleen overblijft om nog een vorm van experiment te
huldigen die in de buitenwereld allang geassimileerd is. En gedeeltelijk is dat reeds
een feit voor het hele gebied van de abstracte formele Spielereien die allang in de
massamedia en de publiciteit zijn doorgedrongen.
Experimenteren betekent ook heel dikwijls taboes doorbreken. En daar hebben
we te Knokke een heel boeiende ervaring mee opgedaan. Opvallend in frequentie
zowel als in gedurfdheid was de homofiele thematiek. Ook het mannelijk naakt werd
in vele films zonder de minste terughoudendheid tentoongesteld. Aanvankelijk zijn
die dingen blijkbaar bedoeld om te shockeren en om te reageren tegen het feit dat
sommige inhouden en verbeeldingen in de commerciële film niet mogelijk geacht
worden, maar ook hier gaat de evolutie snel. In de loop van die éne week van het
festival was er bij de toeschouwers een duidelijke verschuiving te merken in de
reacties: eerst alleen maar nerveus irriterend, daarna een als lachertje bedoeld
gespreksonderwerp, werd de thematiek al gauw min of meer volledig aanvaard, én
vatbaar voor kritiek. Een nagenoeg identieke houding was trouwens bij de cineasten
zelf te merken: de gewaagde vorm-thematiek dient hier en daar gewoon om wat
stoom af te blazen, elders is het een gepoëtiseerde sublimatie, in enkele gevallen een
doodgewoon geïntegreerd element. Het merkwaardigste voorbeeld daarvan is
natuurlijk Gregory Markopoulos, die met zijn jongste film, The Illiac Passion, van
zijn homofiele obsessie los geraakt om er een voor allen toegankelijke homofiele
visie van te maken. Zijn werk blijft moeilijk, niet alleen vanwege die sterke
basistendens, die heel veel toeschouwers afremt, maar ook door zijn - zij het
magistrale - stilistische eigenzinnigheid, die het volgen van zijn anderhalf uur lange
‘speelfilm’ niet makkelijk maakt. Maar het zou me helemaal niet verwonderlijk dat
ook zijn films tussen nu en een paar jaar openlijk vertoond kunnen worden.
De evolutie gaat zo snel omdat onze houding als toeschouwers fundamenteel
geblaseerd is. Het is een gezonde vorm van geblaseerdheid. Van meet af aan nemen
we aan dat we door geen enkel experiment nog geshockeerd kunnen worden: het is
allemaal al eens eerder gedaan, en als er toch eens iets ‘nieuws’ is, wordt het zo vlug
geassimileerd of afgesleten, dat het de moeite niet meer loont erover te spreken.
Van de andere kant heb ik de indruk dat velen bereidwilliger worden om iets écht
te aanvaarden, én zo nodig dus ook kritisch te verwerpen. Dat is de reden waarom
er in Knokke zoveel experimenten verworpen en steriel bevonden werden. Tot grote
verbijstering van de organisatoren, die voor het experiment nog altijd een soort heilige
verering koesteren. En dat brengt ons tot een nieuwe constatering. Er is een wrevel
aan het groeien tegen het Sacrale Experiment. Waarom moeten onernstige dingen
met zulk een heilige ernst bekeken worden? Trouwens, heel veel films van de nieuwe
stromingen - de ‘underground cinema’ - zijn niet eens meer gemaakt om aandachtig
bekeken te worden. Ze zijn bedoeld als leefsfeer, als beeld- en klankdecor waarin
iets kan gebeuren, als onderdeel van de omgeving die gebruikt kan worden om in te
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babbelen, te drinken, te roken, te dansen of zich te relaxeren. Er een constante
aandacht voor vragen, is er de zin van miskennen.
Vandaar de betekenis van vele relletjes die bedoeld waren om het festival te storen.
Het waren pogingen om de ernst te doorbreken, om het evenement niet alleen op het
scherm maar ook in de zaal te krijgen. Er ontstonden kortstondige happenings onder
de niet altijd zo goed geïnspireerde leiding van J.J. Lebel. Het was een beperkte
poging om de kunst als genotfenomeen in het gewone bestaan te integreren.
De verhouding van de toeschouwer tot het filmische gebeuren kan méér vormen
aannemen dan men tot nog toe geneigd was te denken. Naast de traditionele
verhouding, toeschouwer - kunstwerk, ontstaat er een nieuwe relatie: de toeschouwer
‘verbruikt’ en ‘gebruikt’ het gebodene om er iets mee te doen. Daartussen staan de
vele films die je graag eens in een andere sfeer en geestesgesteldheid zou willen zien.
Het zijn dialoogfilms, interviews; ‘dialoogfilms’ ook in deze zin, dat je er graag
persoonlijk contact mee zou willen vinden. Portrait of Jason van Shirley Clarke, een
twee uur lang durend gesprek met een negerprostituee (buiten mededinging vertoond),
is daar een voorbeeld van. Zie je dit soort films op groot scherm, dan wordt je
gegeneerd door je rol van toeschouwer-voyeur; maar krijg je ze bij je thuis, op het
tv-scherm bijvoorbeeld, dan ben ik ervan overtuigd dat er een heel andere relatie kan
ontstaan, waarvan de menselijkheid en het medemenselijke begrip de
hoofdcomponenten kunnen vormen. En zo valt het weer eens op dat het echte
experiment pas in de totaliteit van het gemeenschapsleven kan bestaan. Het ziet
ernaar uit dat het echte experiment niet bestaat in het vervaardigen van dergelijke
experimenten, maar in het verspreiden en assimileren ervan. Het experimenteerterrein
is niet de film, niet het medium, maar de gemeenschap.
En zo komen we tot een politiek facet van dit festival. Naast de reeds vernoemde
storingen van on-erstige aard waren er heel ernstig bedoelde politieke manifestaties.
Studenten van Ulm, Berlijn en Brussel manifesteerden tegen de ‘decadentie’ van het
festival en pleitten voor een culturele revolutie. De drie richtingen - waarvan dus een
officiële en twee spontaan gegroeide en officieuze - botsten tegen elkaar op een soms
spectaculaire wijze, zoals tijdens een rumoerig debat over de waarde van de vertoonde
films. Wat deze laatste politieke richting betreft, lijkt mij ook dit een gezonde reactie
op EXPRMNTL - afgezien van de vorm die mij gevaarlijk verjaard voorkwam, een
mengeling van revolutionaire agitprop en fascistoïede demagogie. Het is uiteraard
erg irriterend, te merken dat een dergelijk festival per definitie voorbehouden blijft
aan een groepje mandarijnen. Het besef dat het passief zien over moet gaan in een
actieve participatie, volstaat dan nog niet. Het lijkt me vanzelfsprekend dat, indien
er ergens mentaliteitsverschuivingen aan het gebeuren zijn, deze niet beperkt mogen
blijven tot de kleine, toevallige elite van hen die het ‘aankunnen’. Daarom is het voor
ieder die toevallig op zo'n manifestatie aanwezig was, een plicht (en dàt noem ik de
politieke toedracht van zo'n onderneming), zijn waarnemingen objectief aan de
buitenwereld door te geven. Ik ben verbaasd over de weinig objectieve manier waarop
er over Knokke werd geïnfor-
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meerd. Niet alleen werd de ware toedracht van de gebeurtenis - en naar mijn mening
wàs het een heel belangrijke sociale gebeurtenis - door de pittoresk-exotische manier
waarop alles ingekapseld werd verdoezeld, maar belangrijke facetten werden gewoon
verzwegen. (Ga in de pers eens na hoe de alles overheersende homofiele trend van
het festival uit de berichtgeving te voorschijn is gekomen; in de meeste gevallen
werd er niet eens over gesproken). Die filter is een echte censuur. Maar voor de
beperkte kring van hen die het festival hebben meegemaakt, is het andermaal gebleken
dat censuur (die volgens de normen welke in 1963 nog golden, dit jaar dagelijks
toegepast hadden moeten worden) gemakkelijk gemist kan worden: zo gauw men
zijn eigen innerlijke auto-censuur niet meer versterkt weet door het collectief geweten
van de officiële censuur, kan men vrij vlug tot verdieping van zichzelf, tot grotere
aanvaarding van de medemens én tot een gezondere kritische stellingname komen.

Streven. Jaargang 21

489

Valentin Katajew blikt terug
M.A. Lathouwers
In mei 1966 verscheen in het Sovjetrussische literaire tijdschrift Nowyj Mir, dat
bekend staat om zijn nogal progressieve tendens, een opmerkelijke roman van Valentin
Katajew: De heilige Bron1.
Katajew, die in 1897 te Odessa werd geboren, kan terecht beschouwd worden als
een van de belangrijkste Sovjetschrijvers. Hij is vooral bekend om zijn in de twintiger
jaren geschreven satyrische werken, merendeels toneelstukken en korte verhalen, en
om een sterke autobiografische roman: Een wit zeil aan de kim (1936), de belevenissen
en ervaringen van twee jongens uit Odessa tegen de achtergrond van de revolutie
van 1905. Verder publiceerde Katajew in 1932 een aan de Sovjetproduktie gewijde
roman: Voorwaarts, tijd!’ een werk dat geheel past in de ‘vijfjarenplannen-literatuur’
van die periode. Katajew neigde er later steeds meer toe, de partïïnostj - de
‘partijgetrouwheid’ - als ideologische basis voor de sovjetliteratuur te accepteren.
Zo verklaarde hij op het Sovjet-schrijverscongres van 1954, dat hij het als zijn plicht
zag, zich te houden aan alle partij besluiten inzake de literatuur. Hij omschreef zijn
houding daarbij als een ‘geestelijk partijlidmaatschap’ en besloot met de oproep aan
alle Sovjet-auteurs: ‘de partij evenzeer lief te hebben als Gorkij Lenin liefhad’2.
Het is nodig deze korte voorgeschiedenis te kennen, om de aparte plaats die
Katajews jongste werk inneemt, beter te kunnen begrijpen. De heilige bron verschilt
namelijk aanzienlijk van al diens eerder geschreven werken, zowel wat de inhoud
als de vormgeving betreft. Het is een soort terugblik op het eigen leven, een opmaken
van de balans, een biecht die tenslotte tot een werkelijke katharsis voert.
De heilige bron is de naam van een kleine bron dichtbij het dorpje Peredelkino,
waar de schrijver thans woont en waar hij, naar zijn eigen woorden, over zijn leven
heeft nagedacht en genoemd boek heeft geschreven. Zo is De heilige bron voor hem
het symbool geworden van de geestelijke loutering en bevrijding, die hem hier, waar
hij als nooit eerder in zijn leven van zichzelf afstand nam, ten deel viel.
Katajew heeft voor het weergeven van dit tot katharsis voerend proces van

1
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Nowyj Mir 5, 1966, pp. 3-66.
Cfr. Gleb Struve, Geschichte der Sowjetliteratur, München, 1964, p. 499.
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retrospectie een bijzondere vorm gekozen. Hij beschrijft dit gebeuren als iets dat
zich als het ware voltrekt tijdens een operatie: een operatie naar lichaam èn ziel. De
narcose wordt hier de poort die hem binnenvoert in een purgatorium waarin hij, als
een Dante van de twintigste eeuw, zijn pijnlijke rondgang maakt om tenslotte
gelouterd tot de werkelijkheid terug te keren. In een reeks door de narcose opgeroepen
droombeelden trekt zijn leven aan hem voorbij. Het wordt een ontmaskering: hij
ontdekt dat zijn leven, meer dan hij zich ooit bewust was, in het teken stond van
schuld, vervreemding, lethargie en dood; dat het in heel veel opzichten het leven was
van een levende dode, een schimmenbestaan ‘waarvan de naam is: nà de dood’, zoals
hij het zelf ergens typeert3. Hij beschrijft dit leven zeer indringend, met vreemde
verbindingen van ware belevenissen en emoties, reflecties achteraf en symbolen. Zo
lijkt de roman zich gelijktijdig op verschillende niveaus af te spelen, ofschoon deze
niveaus toch nergens duidelijk gescheiden worden gehouden. Droom, herinnering
en werkelijkheid zijn hier steeds dooreengestrengeld en vervloeien steeds op
beklemmende wijze in elkaar, op een wijze die soms doet denken aan James Joyce,
een auteur wiens literaire opvattingen en procédé voor de officiële Sovjet-literaire
kritiek nog altijd taboe zijn. Verschijningen, fantomen uit het verleden rijzen plotseling
en toch ergens vanzelfsprekend op - zoals in een droom het onwerkelijke inderdaad
volkomen normaal kan schijnen - om ook weer ineens te verdwijnen. Dit alles wordt
tenslotte gedragen door een sfeer van vreemde, als het ware door hypnose opgeroepen
lethargie.

Vervreemding
Het centrale thema van de roman, dat op alle niveaus en in alle sferen terug te vinden
is, is het thema van de vervreemding; vervreemding van datgene wat men een diepste,
ideale werkelijkheid zou kunnen noemen. Vooral wanneer Katajew deze vervreemding
in haar algemeenheid op het oog heeft, maakt hij gebruik van symbolentaal. Hij
spreekt dan over zichzelf als over de ‘verloren zoon’; over ‘verbrande vleugels’ een toespeling op het beeld van de gevallen Demon dat in de voorrevolutionaire
russische literatuur nogal eens voorkwam; over een ‘weggaan uit het Beloofde Land’;
over een verre, legendarische stad, ‘Kun-Min, de stad van de eeuwige lente’, vanwaar
hij ooit wegtrok naar ‘ergens in West-Europa’4.
Katajew gaat uitvoerig in op de verschillende wijzen waarop de vervreemding
zich in zijn leven manifesteerde. Hij ontdekt zijn zelfvervreemding, zijn vervreemding
van de werkelijkheid om hem heen, zijn vervreemding van de ander. Voor de
uitbeelding van zijn zelfvervreemding kiest hij een symbool dat ook door Gogolj en
Dostojewskij gebruikt werd voor het uitbeelden van de zelfvervreemding: het symbool
van de dubbelganger. In deze dubbelganger projecteert Katajew de negatieve zijde
van zijn Ik, zijn eigen duistere zelfkant; en hij zinspeelt daarbij soms ook duidelijk
op zijn opportunisme in het verleden, op een schuldig meepraten met de leugens van
die tijd: ‘Hij was een fantoom,
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deze vreemde metgezel van mij, die dit gebied met mij was ingegaan en mij nu steeds
als een schaduw volgde, op een halve pas afstand en onontwijkbaar. Hij was een
tegennatuurlijke hybride van een mens en een specht.... een monsterachtig produkt
van die verre tijd. Hij was mijn zich op talloze wijzen herhalende nachtmerrie, een
voorspel tot een nog verschrikkelijker fantoom: dat van de sprekende kat.... Wij
waren als twee dwangarbeiders, die aan één kogel zaten vastgeketend. Ik stierf, ik
viel, maar hij, mijn beklemmende metgezel, hij stootte mij meedogenloos voort,
steeds verder en verder. Hij was mijn ziekte, hij nestelde ergens diep in mij, in de
geheime gebieden van mijn ingewanden.... Hij was een pijnlijk opgezwollen gezwel,
dat onophoudelijk mijn bloed vergiftigde, dat krampachtig en duister raasde door
mijn aorta en de spieren van mijn afgematte hart dwong om zich samen te trekken’5.
Op bijzonder beklemmende wijze beschrijft Katajew verder de vervreemding,
waardoor zijn verhouding tot heel de hem omringende werkelijkheid bleek
geïnfecteerd. Leegte, verveling, zwijgen, contactverlorenheid, een wachten-op-niets
in een vreemde, buiten de tijd vallende, dimensieloze en in lethargie verdronken
ruimte: zo ziet hij thans de sfeer waardoor zijn relatie met de buitenwereld werd
bepaald. ‘Wie zou kunnen garanderen dat ik niet allang sliep, al heel lang sliep? Er
is niets ergers dan deze dodelijke verveling, die langzaam, onafwendbaar langzaam
begint in de slaap en dan uitzichtloos een hele eeuwigheid voortduurt.... Ik stierf aan
die ongehoorde, dodelijke verveling in dit schitterend land-van-overdag, dat bedekt
was met middernachtssneeuw. Deze nacht duurde uitzichtloos voort.... De smartelijke
droom duurde voort, duurde alsmaar voort. Ze leek oneindig, ofschoon ze in feite
misschien slechts een deel van een seconde duurde, zoals het sterven. Eigenlijk weet
niemand hoe lang het sterven duurt. Misschien één ogenblik, of nog minder, maar
misschien ook wel een heel leven. De mens leeft eeuwig en sterft ook eeuwig... Ik
stierf eeuwig en ik leefde eeuwig.... Ik lag neer als een lijk in de woestijn..... Men
zou kunnen denken, dat aan dit alles nooit een einde zou komen, zoals aan de hel.
Het was echter niet de hel, maar het vagevuur’6.
Met name suggereert Katajew in dit verband ook, dat de partij-ideologie waaraan
hij, zoals we zagen, eerder zijn geestelijk fiat gaf, mede schuldig is aan bepaalde
vormen van zijn vervreemding ten opzichte van de werkelijkheid om hem heen. Hij
doelt duidelijk op de eenzijdig empirische en rationalistische, alles objectiverende
visie van het partij dogmatische marxisme en op de neerslag van deze visie in de
theorie van het socialistisch realisme, wanneer hij schrijft: ‘Ik keek naar buiten en
verzamelde verschillende waarnemingen die geen enkele waarde hadden. En terwijl
ik de natuur gadesloeg concludeerde ik, dat wanneer alles wat wij zien fysieke
lichamen zijn en als zodanig dus een omvang hebben - men kan spreken over het
lichaam van een weg, van een ahornblad, over de talrijke lichaampjes van
zandkorreltjes (want ieder zandkorreltje is een lichaam) en zelfs over het lichaam
van een nevel - dat dan de schilderkunst in feite niet bestond. Ze was dan slechts een
min of meer gelukte imitatie van de beeldhouwkunst. Laat er dan ook maar liever
een geschilderde beeldhouwkunst zijn
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in plaats van een schilderkunst, en laten dan ook de wegen maar liever ergens aan
de rand van een bos staan, opgerold op geweldige houten klossen, zoals men
elektrische kabels oprolt.... Zelfs de allerschoonste zonsondergang tussen bomen en
klokketorens had dan niet alleen kleur, maar ook vorm, omvang en gewicht, alsof
ze uit gips was gegoten en was beschilderd door een of andere middelmatige
landschapsschilder’7.
Tenslotte gaat Katajew in op een derde gedaante van de vervreemding: de gedaante
waarin zij zich het pijnlijkst manifesteert: de vervreemding ten opzichte van de ander.
Wanneer hem, in dit niemandsland tussen droom en werkelijkheid waarin hij zijn
verleden opnieuw beleeft, plotseling zijn vader verschijnt, herkent hij deze
aanvankelijk in het geheel niet. ‘Pas toen hij uit het gezicht verdwenen was begreep
ik, dat dit mijn vader was’8. Ditzelfde langs-elkaar-heen-gaan kenmerkt hier alle
ontmoetingen: ‘Wij groetten allen en men antwoordde ons met een minzame glimlach,
ofschoon niemand ons herkende. Het was allemaal erg lief, maar tegelijk ook
onmetelijk triest’9. En als zijn vrouw hem in dit vreemde rijk van levende doden haar
heimwee bekent naar haar kinderen en kleinkinderen, kan hij niet anders dan toegeven
dat een dergelijk gevoel van trouw en verbondenheid met de anderen hem in wezen
vreemd bleef: ‘Ik was verwonderd, omdat ik al gewend was aan de gedachte dat dit
alles allang voorbij en weg was. Zelf herinnerde in mij nooit meer iets over hen. Ik
had alles vergeven en vergeten....’10.
Zijn vervreemding ten opzichte van de ander ziet Katajew haar paroxysme bereiken
in wat hij als de grote kortsluiting van zijn leven typeert. Hij bekent zijn leven lang
in de ban te zijn geweest van een jeugdliefde; een liefde die niet in vervulling ging
maar hem, als het vage licht van een onbereikbare overkant, doorheen de jaren toch
steeds bleef lokken; tegelijk echter tussen hem en degenen tot wier bestaan hij zich
wèl toegang had kunnen verschaffen de schaduw der vervreemding wierp. Veertig
jaar lang heeft hij de vrouw van zijn jeugdliefde niet gezien. Maar dan zoekt hij
opnieuw contact en vertrekt naar de Verenigde Staten, waar zij inmiddels woont.
Maar dan blijkt de ironie van het noodlot. Ook deze ontmoeting, waar hij onbewust
zijn hele leven naar had toegeleefd en waarvoor hij met zoveel vervreemding in
andere contacten had moeten betalen, blijkt getekend te zijn door de vervreemding,
meer zelfs dan welke andere ontmoeting in zijn leven ook. ‘Heel die voor niemand
nodige, door mij uitgedachte ontmoeting scheen me nu een moeizame onderdompeling
in de onderste lagen van een oneindige diepe zee, die ons scheidde door het zware
water van het zwijgen en waar ons beider woorden slechts moeizaam
doorheenklonken; woorden die soms doordrongen tot het bewustzijn als een of andere
auditieve hallucinatie, maar zich soms oplosten zonder ook maar een spoor na te
laten, ergens opzij van het bewustzijn, als niet gedroomde dromen die geen enkel
beeld nalaten in de herinnering.... Heel mijn leven kwelde mij de vraag: “wat is dit
nu eigenlijk geweest?” Maar heel ons leven bevonden wij - zij èn ik - ons in een
onverklaarbare beklemming, ergens dichtbij het Niets.
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Juist zoals iemand die onder narcose is gebracht maar daarbij tegelijk toch op de een
of andere wijze beseft, dát hij slaapt en daarom uit alle macht wakker wil worden
maar zich op geen enkele wijze, zelfs niet met de meest vertwijfelde geestelijke
inspanningen vermag los te rukken uit die dichte cocon van de slaap, precies zo kon
ook ik me thans op geen enkele wijze losrukken uit het ons dicht inkapselende
zwijgen....’11.
Toch, vermoedt Katajew, moet er ergens in zijn dialectiek van deze kortsluiting, die
het beeld van zijn leven zozeer bepaalde, een paradox schuilen. De vervreemding,
weet hij, is namelijk niet haar enige vrucht geweest. Tegelijkertijd was deze ‘eeuwige
liefde’, zoals hij het noemt, ook een zegen. Vooral wanneer de vrouw hem vertelt
over het bestaan van dezelfde complexe liefdesgevoelens tussen haar vader en zijn
moeder en over de geestelijke reactie van haar vader daarop, groeit in hem de
overtuiging, dat juist de onbereikbaarheid, het wachten en het verlangen deze liefde
tot een werkelijke genade maakten. De vervreemding blijkt hier wonderlijk ambigu.

Wat is de mens?
Katajew ontdekt nóg een vorm van vervreemding, een vervreemding waarvan het
karakter aanmerkelijk duisterder is, die ook veel dieper in ons bestaan wortelt dan
de eerdergenoemde vormen en onmiddellijk de vraag oproept naar het wezen van
de mens en zijn bestemming. We bedoelen de vervreemding, die het gevolg is van
de tijdelijkheid en dus de vergankelijkheid van een aan materie, tijd en ruimte
gebonden existentie. Wat is eigenlijk die tijd, die ons ons verleden ontrooft en ons
zo voortdurend van onszelf en van de wereld om ons heen vervreemdt? Heeft deze
tijd hier het laatste woord? Gaat zij inderdaad slechts in één richting? Of is misschien
toch dat wonder mogelijk, dat ons zo onwaarschijnlijk lijkt: het wonder van haar
eventuele omkeerbaarheid? Tot hoever reikt hier de zogenaamde onverbiddelijkheid
van de wetten van de tijd? Schijnt een andere, belangrijker wet van de fysica, de wet
van het ‘behoud van de materie’, niet juist een vage verwijzing in te houden naar
een eeuwigbehouden blijven, óók van ons Ik? Dit zijn de vragen die Katajew zich
steeds weer stelt. Bij zijn zoeken naar een antwoord op deze vragen gaat hij er primair
van uit dat ‘de formele tijdsmeting, dat wil zeggen: de tijd, losgemaakt van de ruimte,
zoals men doorgaans doet, - minuten, uren, etmalen, jaren, eeuwen -, slechts een
beperkt en vertekend beeld geeft van wat de tijd werkelijk is’12. ‘De tijd’, aldus
Katajew, ‘is een vreemde substantie, die zelfs in filosofische woordenboeken geen
eigen rubriek krijgt, maar ondergebracht wordt onder de rubriek: “ruimte”.... Het
verlies van de tijd is het meest beklemmende van alle gevoelens.... Ik merkte met
ontzetting op dat niet alleen mijn lichaam, maar ook datgene wat men de ziel noemt
ouder wordt.... en bedekt raakt met de littekens van de tijd, met het grijze, sterrenvolle
waas van de eeuwigheid; dat
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wil zeggen: van de oneindige duur van het bestaan van de wereld, die geconditioneerd
wordt door de wet van het behoud der materie’13.
Wat is de verhouding van ruimte en tijd tot de mensenziel, vraagt Katajew verder.
Zijn materie, ruimte en tijd hier allesbepalend en ontsnapt de mens nergens aan hun
greep? ‘Als het mensenleven nu eens niets meer is dan één keten van
metabolismen?’14. Katajew weigert dit laatste te aanvaarden. Hij gelooft dat de mens
wèl meer is. De ‘volstrekte eenmaligheid en onherhaalbaarheid’ van het ik, maar
ook de realiteit van het onbewuste, ‘de diepte der mysterieuze droombeelden, die
het bewustzijn niet bereiken omdat ze daarvoor tè diep liggen op de duistere,
onverlichte bodem van datgene wat men de “ziel” pleegt te noemen’15; dit alles lijkt
hem te verwijzen naar iets in de mens dat aan gene zijde ligt van wat zich in de
categorieën ruimte, tijd en materie vangen laat. Dit alles lijkt hem te verwijzen naar
een transcendente dimensie. Katajew zegt daarover soms dingen die maar heel
moeilijk te rijmen zijn met de partijdogmatische leer over de mens en met name over
de verhouding tussen materie en bewustzijn, tussen werkelijkheid en bovenbouw.
‘Morois stelt, dat men niet tegelijk in twee werelden kan leven: in de werkelijkheid
èn in de verzonnen wereld. Wie èn het een èn het ander wil zou een fiasco lijden. Ik
ben er echter van overtuigd dat Morois zich vergist. Een fiasco lijdt eerder hij, die
slechts leeft in één van beide werelden. Zo iemand besteelt zichzelf, omdat hij zich
berooft van de helft van de schoonheid en de wijsheid van het leven. Vroeger leefde
ik altijd in twee dimensies. De een zonder de ander was voor mij ondenkbaar. Hun
scheiding deed de kunst onmiddellijk verkeren hetzij in een abstractie, hetzij in een
oppervlakkig procédé. Slechts de samenvloeiing van deze twee oerelementen kan
een werkelijk schone kunst scheppen’16.
Uitgaande van deze impliciete erkenning van een transcendente dimensie keert
Katajew nogmaals terug tot het probleem van de tijd. ‘Wie zal mij de verloren tijd
terugschenken?.... Is de tijd omkeerbaar?’17. Thans meent hij deze laatste vraag
inderdaad met ja te moeten beantwoorden. Hij gelooft nu, dat de tijd ook ‘terug kan
gaan’, waarbij hij zinspeelt op eigen ervaringen van precognitie: ‘Letterlijk zo: “ook
terug”, al neemt men algemeen aan dat de tijd onomkeerbaar is, d.w.z. dat ieder
stoffelijk proces zich ontwikkelt in één richting: van het verleden naar de toekomst.
Maar hier in Houston heb ik me ervan overtuigd dat er, in ogenblikken van uiterste
geestelijke spanning of van een langdurig verlies van het bewustzijn, uitzonderingen
bestaan op deze regel. Dan begint de tijd als het ware in omgekeerde richting te
stromen, van de toekomst naar het verleden, brokstukken van gebeurtenissen die nog
moeten komen met zich meeslepend’18. Wat Katajew hier betoogt klinkt misschien
speculatief.
13
14
15
16
17
18

T.z.p., p. 25, 26.
T.z.p., p. 49.
T.z.p., p. 34.
T.z.p., p. 40, 41. Wie Morois is, wordt door Katajew niet nader aangegeven. Misschien André
Maurois (1885-1967), Frans letterkundige.
Nowyj Mir 5, 1966, p. 26, 46.
T.z.p., p. 55. De Grote Sovjet Encyclopedie typeert opvattingen, als Katajew hier huldigt,
als een ‘anti-wetenschappelijk, idealistisch verzinsel betreffende bovennatuurlijke
eigenschappen van de mens, waardoor deze verschijnselen zou kunnen waarnemen, die qua
plaats en tijd voor de perceptie niet toegankelijk zijn’ (Deel 42, p. 159).

Streven. Jaargang 21

495
Niet de speculatie zelf is hier echter belangrijk, maar datgene wat zij moet illustreren:
het geloof van de schrijver dat de tijd, die ons voortdurend van onszelf berooft,
ondanks alle schijn toch niet het laatste woord behoeft te hebben en dat er - hoe dan
ook - een ‘ontsnapping’ mogelijk moet zijn.

Katharsis en verlossing
Binnen dit nieuwe perspectief op de mens in zijn verhouding tot de tijd schijnt Katajew
tenslotte ook te suggereren, dat de dood misschien toch geen definitieve terugkeer
in het Niets betekent. Deze gedachte aan een mogelijke ontsnapping aan het Niets
achter de drempel van de dood is voor hem echter onlosmakelijk verbonden met
twee andere gedachten: allereerst met de overtuiging, dat deze ontsnapping wezenlijk
geconditioneerd wordt door een katharsis, een geestelijke vrijwording uit de machten
der vervreemding, en op de tweede plaats met het vermoeden, dat een dergelijke
verlossing nooit een incidenteel en strikt individueel gebeuren kan zijn, maar iets
dat eerder de mensheid in haar geheel aangaat. Daarom doorbreekt Katajew aan het
einde van zijn roman zijn eigen bestaansproblematiek ook in deze richting. Hij trekt
zijn eigen vervreemding en zijn eigen falen door tot wat hij in het verlengde daarvan
ziet liggen: de vervreemding en het falen van heel de mensheid. Hij plaatst zijn
persoonlijk fiasco, als een waarschuwing en een oproep tot bezinning, in een oneindig
perspectief, in het apocalyptische perspectief van een mogelijke totale
wereldondergang, alvorens over zijn eigen katharsis en redding te spreken. En hij
doet dat bijzonder evocerend. ‘Plotseling.... herkenden wij niets meer rondom ons.
Slechts de verkoolde hoek van een transformatorhuisje dat doormidden was gekliefd,
stak nog overeind. Ze stak overeind als een afgebroken hand. Al het overige - de
vlakte, de boerderijen, de dennen, de struiken, het kerkhof, het station, de kerk uit
de tijd van Iwan de Verschrikkelijke, alle mensen, bekenden en onbekenden - dit
alles had opgehouden te bestaan; alles was van vorm veranderd. Golven as strekten
zich naar alle kanten uit, tot aan de woestijnachtige horizon.... En achter de horizon
strekte zich precies zo'n zelfde leegte uit, verder en verder, tot in het oneindige, en
daarna tot voorbij de oneindigheid. En van de kleurloze, in feite al niet meer bestaande
hemel viel een onzichtbare en ook niet voelbare materie, het produkt van een
uiteenvallen. Onze kleren en onze haren waren ook veranderd in niets en vielen neer
als onmerkbare deeltjes van een droge nevel. En wij begonnen, langzaam en pijnloos,
als een kluwen wol die door de mot is stukgevreten, uiteen te vallen, verwordend tot
niets. We vonden het volstrekt niet verschrikkelijk, het was alleen maar oneindig
triest. “We keren terug” kon mijn vrouw nog juist zeggen, terwijl ze al helemaal
doorzichtig werd, uitgespoeld en onbeweeglijk als een schim, of eerder nog als de
schim van een schim. Ze drukte zich tegen mijn schouders, terwijl ze voor mijn ogen
wegsmolt en aan gewicht bleef verliezen. Maar ik begreep dat we nooit meer zouden
terugkeren; omdat ik mij niet meer de naam kon herinneren van de eeuwig groene
struik.... En alleen dit had ons kunnen redden’19.
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Maar dan voltrekt zich voor Katajew het wonder. Juist op het dieptepunt van deze
val in het Niets begint onverwachts een vaag licht door te breken. De sfeer van de
grijze kosmische leegte vervloeit langzaam in de sfeer van een eerste ontwaken uit
de narcose. De smartelijke rondgang door het Purgatorium is ten einde. Gelouterd
en tot een nieuw inzicht gekomen keert de schrijver tot de werkelijkheid terug. Een
nieuw geloof breekt door. Leegte, duisternis en dood, weet Katajew nu, kunnen niet
het laatste woord zijn dat over het bestaan gesproken wordt. Ze kunnen een vagevuur
zijn, nooit echter een hel. Er moet een Pascha, een doorgang mogelijk zijn. Er moet
een heilige Bron zijn die ons de ‘verloren tijd terug kan schenken’, een Eeuwig groene
struik die maakt dat men ‘opnieuw geboren kan worden, zonder te sterven’20.
Met deze woorden eindigt Katajews roman De heilige Bron; een roman die wat
strekking en vormgeving betreft ver uitsteekt boven de gemiddelde Sovjetliteratuur
en een vergelijking met de voorrevolutionaire traditie van Rusland alleszins kan
doorstaan.
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Politiek overzicht
Internationaal
Griekenland
Toen op 21 april 1967 een aantal Griekse militairen een staatsgreep pleegden gaven
zij als reden voor hun optreden het gevaar dat er een opstand dreigde van de zijde
van de Unie van het Centrum o.l.v. ex-premier Papandreou samen met de
communisten. De waarheid was anders: op 28 mei zouden er verkiezingen worden
gehouden en algemeen werd een duidelijke overwinning verwacht voor Papandreou's
partij, hetgeen noch koning Konstantijn noch een aantal legerleiders erg welkom
was. Wist men aanvankelijk niet of de koning het eens was met de nieuw ingevoerde
orde, al spoedig bleek dit niet het geval te zijn. Hij stond in die dagen voor de keuze
zich openlijk te verzetten tegen de generaals en desnoods in ballingschap gaan of in
het land te blijven en proberen zijn invloed aan te wenden om het generaalsregime
te matigen. Hij koos het laatste, maar had kunnen weten, dat zijn persoonlijk prestige
niet sterk genoeg was tegenover de militaire dictatuur.
De meningsverschillen tussen koning en junta werden voor de buitenwereld steeds
duidelijker. Daarnaast groeide ontevredenheid onder de bevolking over het
regeringsoptreden; het akkoord over Cyprus, eind november tot stand gekomen,
beschouwde men als een Griekse nederlaag; persconflicten werden steeds talrijker.
Toen bovendien door de regering werd aangekondigd, dat 15 december een nieuwe
grondwet gereed zou zijn, waarin, naar men vermoedde, de koninklijke rechten sterk
beperkt zouden worden, meende Konstantijn dat zijn ogenblik gekomen was. Op 13
december waagde hij een coup tegen de Atheense regering, die echter volkomen
mislukte, waarop de koning met zijn familie uitweek naar Rome.
Het was een beetje jongensachtig in elkaar geknutseld haastwerk geweest; niet
voldoende doordacht en voorbereid. Een van de grootste fouten lijkt ons, dat
Konstantijn uitging van de mening, dat de ontevredenheid onder het volk over de
militaire dictatuur ook betekende, dat het volk zijn zijde zou kiezen zodra hij zou
proberen de macht aan zich te trekken. Hij heeft echter in de jaren na '64 nooit blijk
gegeven erg democratisch te zijn ingesteld; integendeel! Het is helemaal niet
verwonderlijk, dat het politiek bewuste deel van het Griekse volk zich niet roerde,
daar het inzag de ene dictatuur slechts te vervangen door een andere, even
conservatieve.
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De militaire junta in Athene heeft geen bezwaren tegen de terugkeer van de koning,
maar dan op haar voorwaarden, hetgeen zou neerkomen op een beperking van de
koninklijke rechten; tot nu toe heeft Konstantijn dit geweigerd ondanks de op hem
uitgeoefende aandrang door zijn moeder, koningin Frederika - die weinig voelt voor
een doorvoering van een parlementaire democratie -, en door aartsbisschop
Hieronymos, die hetzij persoonlijk hetzij namens de regering een terugkeer wilde
bewerken. Een definitief besluit schijnt echter nog niet te zijn genomen; het uitstellen
van de reeds enkele malen aangekondigde terugkeer kan ook zijn beïnvloed door het
feit, dat een tegen Kerstmis aangekondigde amnestie voor rond 2000 politieke
gevangenen een farce bleek te zijn. Het verschil tussen de aangekondigde en de
uitgevoerde maatregel kan ook duiden op meningsverschillen binnen de junta en
mogelijk hoopt Konstantijn hiervan te kunnen profiteren om zijn prestige alsnog
enigszins te herstellen.

NATO
De jaarlijkse bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad, bestaande uit de ministers
van buitenlandse zaken en van defensie der aangesloten landen werd op 13 en 15
december gehouden te Brussel. Voornaamste agendapunt was de bespreking van het
z.g. ‘rapport Harmel’ over de toekomstige taak van het bondgenootschap. Tot
opstelling van dit rapport was een jaar eerder besloten op initiatief van de Belgische
minister van buitenlandse zaken, Pierre Harmel. Men achtte dit onderzoek nodig
omdat men - nu de omstandigheden sedert 1949 sterk gewijzigd zijn - naast de
defensietaak van de bondgenoten meer nadruk moet gaan leggen op verbetering van
het onderlinge overleg tussen de leden en op de positieve taak, nl. vestiging van een
duurzame vrede. Reeds tijdens het afgelopen jaar waren de oorspronkelijke voorstellen
der ingestelde commissie verzwakt om toch ook maar Frankrijk mee te krijgen en
in mindere mate ook ten behoeve van Canada, Noorwegen en Denemarken. Het
resultaat is nu dat naast handhaving van de militaire paraatheid de politieke taak
meer op de voorgrond wordt gesteld, vooral de verbetering van de verstandhouding
met Oost-Europa.
Hierbij doen zich twee moeilijkheden voor. De eerste is, dat Rusland tot nu toe
weinig toeschietelijk is; de Russische politiek wordt - verklaarbaar - mede bepaald
door angst voor Duitsland; deze wordt groter nu het Oosteuropese front tegen de
Bondsrepubliek scheuren vertoont en Roemenië reeds diplomatieke betrekkingen
met Bonn heeft aangeknoopt, terwijl Joego-Slavië op het punt staat zulks te doen.
Moskou, Praag, Warschau en Oost-Berlijn proberen Tito hiervan af te houden en
waarschijnlijk is dit mede een van de redenen waarom Moskou de laatste tijd weer
meer propaganda maakt voor het houden van een communistische wereldconferentie,
waarover al enkele jaren sprake is i.v.m. het conflict Moskou - Peking. Noch Belgrado
noch Boekarest voelen hier echter veel voor, daar zij bang zijn, dat hier algemene,
bindende besluiten zouden worden genomen, waardoor de machtspositie van Moskou
zou worden versterkt en hun eigen onafhankelijke positie verzwakt.
De tweede moeilijkheid is de houding van de Gaulle; politieke samenwerking
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in de NATO betekent voor hem overheersing door de Verenigde Staten; de Franse
president wil wel toenadering tot de Oost-Europese landen, maar dan op bilaterale
basis. Erg eufemistisch zou men daarom kunnen zeggen, dat Frankrijk op 14 december
een concessie deed door zijn handtekening te plaatsen onder een gezamenlijk
document, waarin de politieke taak op de voorgrond werd gesteld en waarin de
NATO-landen duidelijk uitspreken, dat werkelijke ontspanning slechts kan worden
bereikt als zij eendrachtig samenwerken.

EEG
Bovenvermelde Atlantische bijeenkomst gaf de ‘Vijf’ van de EEG gelegenheid om
met elkaar te overleggen over een gezamenlijk standpunt op de voor de 18e en 19e
december bijeengeroepen derde vergadering der EEG-landen over de vraag of er met
Engeland zou worden onderhandeld over toelating van dit land en annex hiermee
over besprekingen met Ierland, Noorwegen en Denemarken. Een dergelijke
bijeenkomst der ‘Vijf’ was tot nu toe afgestuit op de weigering van Bonn, dat maar
moeilijk kon kiezen, daar het wel voor Engelse aansluiting is maar ook de Gaulle
niet voor het hoofd wenst te stoten. Resultaat van dit vooroverleg was, dat unanimiteit
praktisch noodzakelijk was onder de Zes om onderhandelingen te beginnen, zodat
Couve de Murville eigenlijk weinig anders op de EEG-bijeenkomst had te doen dan
het been van de generaal stijf te houden. Wat iedereen wist, werd nu alleen nog
duidelijker: de schuld voor het niet beginnen van onderhandelingen ligt bij Frankrijk.
Er is nu een vreemde situatie ontstaan: Engelands aanvrage is niet afgewezen; zij
blijft ter tafel en kan elk ogenblik - d.w.z. misschien als de Gaulle van het politieke
toneel verdwijnt - weer behandeld worden. Het is mogelijk en op 14 december in
Brussel bij het overleg der ‘Vijf’ ook geopperd, dat deze vijf nu bilateraal of collectief
toch nog met Engeland gaan overleggen, maar Couve de Murville heeft al
gewaarschuwd, dat dit volgens hem in strijd zou zijn met het verdrag van Rome.
Gedachtenwisseling tussen afzonderlijke EEG-landen en Engeland over
ontwikkelingen binnen de EEG zijn wel geoorloofd, maar zouden de schijn kunnen
wekken van min of meer officiële onderhandelingen. Voor associatie voelt Engeland
terecht niets. Dat Londen ondanks het gebeurde zijn aanvrage handhaaft, is aardig,
maar men kan niet verwachten, dat Wilson intussen zal stilzitten. Er schijnen nieuwe
pogingen overwogen te worden om de EVA te versterken - door nauwere contacten
met Joego-Slavië bijvoorbeeld - en om te vormen in een douane-unie om zo een
betere onderhandelingspositie te verkrijgen.
Daarnaast is een plan geopperd door de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van
Koophandel om voor de vier aanvragende landen een soort schaduwlidmaatschap te
creëren; dit zou betekenen, dat er nauw overleg tussen de ‘Vijf’ en de huidige vier
aanvragers zou plaats hebben; zou een Brussels voorstel voor een van de vier moeilijk
te verteren zijn, dan onthouden de Vijf zich te Brussel van medewerking. Dit voorstel
gaat echter uit van de veronderstelling, dat de Vijf het onderling eens blijven en
Frankrijk rekent er vast op, dat Bonn binnenkort wel uit de boot zal vallen; verder
zou het neerkomen op het binnen
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de EEG verlenen van een veto-recht aan niet-leden en dit laatste is toch wel
onaanvaardbaar
Nogmaals: ook Frankrijk kan de EEG niet missen; dit is de enige troef die de Vijf
in handen hadden en deze konden en durfden zij niet uit te spelen. Dat Nederland en
België nu de verdere ontwikkeling van de Gemeenschap een beetje boycotten door
het overleg van de landbouwministers af te breken en weg te blijven van een
conferentie van ministers van sociale zaken is een teken van ongenoegen, maar wij
zijn bang, dat spoedig zal blijken, dat zij praktisch niet voldoende druk kunnen
uitoefenen op de Gaulle om hem tot andere gedachten te brengen.

Vietnam
Het is vanzelfsprekend dat de kwestie Vietnam bij de dit jaar plaats hebbende
presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten een voorname plaats zal innemen.
Binnen de democratische partij uit zich het verzet tegen het optreden van president
Johnson nu niet alleen in de kritiek van figuren als Fulbright en Kennedy, maar ook
in het feit, dat Eugene McCarthy zich openlijk kandidaat heeft gesteld, niet omdat
hij kans zou zien Johnson te verslaan maar alleen om te laten zien hoeveel
democratische kiezers de politiek van de president niet wensen te onderschrijven.
Heeft dit invloed op de toekomstige houding van de Verenigde Staten in deze oorlog?
Aanvankelijk leek het er niet op. Het aftreden van R. MacNamara als minister van
defensie en zijn benoeming tot president van de Wereldbank werd uitgelegd als een
versterking van de haviken-politiek, een opvatting, die gesteund werd door een
gerucht, volgens welk ook Goldberg wenste ontheven te worden van zijn post als
vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties. Een verdere
escalatie van de oorlog dreigde, toen duidelijk bleek, dat de Noord-Vietnamese en
Vietcong-troepen gebieden van Cambodja gebruikten als bases voor infiltraties;
vanuit Laos werd een grotere communistische activiteit gemeld tegen de
regeringstroepen, terwijl in Thailand guerillastrijders steun zouden krijgen vanuit
Noord-Vietnam. Zo zou de oorlog zich spoedig kunnen uitbreiden over het hele
vroegere Franse Indo-China en daar Peking reeds had verklaard, dat het bij een
eventuele Amerikaanse aanval op Cambodja niet werkeloos zou toezien, zou men
in een derde wereldoorlog verzeild kunnen raken.
Er waren echter ook tekenen, die in een andere richting wezen. Er kwam blijkbaar
in Washington meer begrip voor de Vietcong; er werd meer aandacht besteed aan
meningsverschillen tussen de Vietcong en Hanoi; de Verenigde Staten wilden de
zaak opnieuw voorleggen aan de Verenigde Naties en verklaarden geen bezwaar te
hebben tegen toelating van een Vietcong-missie bij de Verenigde Naties; het Sate
Department verklaarde ineens, dat het slechts via Saigon wenste te onderhandelen
met de Vietcong. Johnson nam in Canberra, waar verschillende leidende figuren
bijeen waren voor de begrafenis-plechtigheden voor de omgekomen Australische
premier, deze ongezochte gelegenheid voor een topconferentie te baat om president
Van Thieu onder
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druk te zetten. Deze laatste ziet de Vietcong echter niet als een onafhankelijke
organisatie en meent slechts met Hanoi te kunnen onderhandelen en dan nog als
Hanoi de eerste stap doet. De Zuid-Vietnamese ‘diplomaat’ heeft nu geweigerd op
de suggestie van Johnson in te gaan en blokkeert moedwillig een kans om tot een
oplossing te komen. Van Thieu voegt zich zo bij andere lastige bondgenoten van de
Verenigde Staten in Azië, zoals Synghman Ree in Korea en niet te vergeten Tsjiang
Kai Tsjek op Formosa.
In zijn Kerstboodschap riep ook Paus Paulus opnieuw op tot vrede; wat betreft
Vietnam noemde hij staking van de bombardementen op het Noorden en verlenging
van het Kerstbestand tot het boeddhistisch nieuwjaar in februari als mogelijkheden
om tot onderhandelingen te komen, hetgeen Johnson echter meende te moeten
afwijzen.
Begin 1968 bracht onverwacht ook een verklaring van de Noord-Vietnamese
minister van buitenlandse zaken - die uitdrukkelijk verklaarde niet namens de
Vietcong te spreken - waarin gezegd werd, dat onderhandelingen kunnen beginnen
als de bombardementen en andere oorlogshandelingen tegen Noord-Vietnam
onvoorwaardelijk gestaakt zouden worden; de besprekingen zouden gevoerd moeten
worden op basis van de akkoorden van Genève. Alhoewel hij niet beloofde, dat
Noord-Vietnam van de besprekingen geen gebruik zou maken om haar militaire
positie te verbeteren, zal president Johnson de ernst van deze verklaring degelijk
moeten onderzoeken en zal hij buitengewoon sterk moeten staan, wanneer hij dit
aanbod afwijst.
7-1-1968
J. Oomes

België
Taalklachten te Straatsburg
Van 25 tot 30 november heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te
Straatsburg in openbare zitting de taalklachten behandeld die door een aantal
Belgische burgers bij het Hof waren ingediend. Meer bepaald dient uitgemaakt of
de Belgische taalwetten van 1963 al dan niet strijdig zijn met de Europese Conventie
voor de Rechten van de Mens; in algemene zin zal het Hof moeten oordelen over
het statuut dat deze wetten voorbehouden aan Franstalige scholen in Vlaanderen.
Een uitspraak wordt eerlang verwacht. Tijdens de zitting van 27 november werd het
standpunt van de Belgische regering uiteengezet door een Vlaams advocaat van
Brussel, Mr. A. Bayard. Zijn pleidooi maakte in Vlaanderen een uitstekende indruk,
omdat er een reeks historische en sociale argumenten in verband met de Vlaamse
Beweging in voorkwamen die tot nog toe op Belgisch officieel vlak steeds
doodgezwegen werden. Zo b.v. de onaanvaardbare algemeen-maatschappelijke
achtergrond van de verfransing van de burgerij in Vlaanderen, en de nadelige gevolgen
daarvan voor heel de Vlaamse gemeenschap. Mr. Bayard maakte aldus de
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alleen voortgaan op de officiële versie welke de Belgische instanties, vooral in het
buitenland, gewoon zijn te geven over de taalverhoudingen in België. Opmerkelijk
in dit pleidooi was ook de positieve beoordeling van het Vlaamse extremisme in de
twintiger jaren. De revolutionaire en anti-Belgische draagwijdte daarvan achtte de
pleiter een van de oorzaken die de Belgische wetgever er in de jaren dertig toe
verplicht hebben de taaltoestanden grondig te veranderen.
In de perscommentaren op het pleidooi van mr Bayard werd onderstreept dat een
veroordeling van de Belgische taalwetten door Straatsburg het einde zou meebrengen
van het Belgische unitarisme. Het zou een bewijs zijn dat het unitaire karakter van
de Belgische Staat een hinderpaal is voor de regeling van de betrekkingen van de
twee volksgemeenschappen. Alleen een federale formule zou dan nog een uitweg
bieden. In de eerste versie van Bayards pleidooi was deze gedachte trouwens
opgenomen; de Belgische Staat deed ze schrappen.

Absenteïsme
Op 7 december deed er zich in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een incident
voor waarvan de draagwijdte psychologisch verder reikt dan de werkelijke betekenis.
Omdat te veel leden van de meerderheidspartijen afwezig waren, zag de oppositie
de kans de stemming van de rijksmiddelenbegroting uit te stellen. Dat was een
aanleiding om waarde en onwaarde van het parlementaire stelsel nog eens onder de
loep te nemen. Psychologisch maken het parlementaire stelsel en de partijpolitiek
momenteel een slechte beurt, in België zoals in de andere Westeuropese Staten. Het
parlement lijkt een gedevalueerd onderdeel van ons globale politieke systeem te zijn
geworden. Het overwicht van de uitvoerende macht en van de zichtbare of onzichtbare
pressiegroepen schijnt zo groot, dat de parlementaire controle er niet tegen opgewassen
is. De partijpolitieke organisaties maken daarenboven een crisis door omdat oorsprong
en hun filosofie niet meer aangepast zijn aan de huidige maatschappij.
Het is niet de eerste keer in de geschiedenis van het parlementaire stelsel dat men
deze kritiek te horen krijgt. De ontreddering van de klassieke partijen lijkt in andere
landen echter nog groter te zijn dan in België. Het partijpolitieke mechanisme is als
wervingsbasis van geschikte mensen voor het openbaar leven zeer onvolmaakt. Het
trekt naar het parlement een aantal ongeschikten en onbekwamen, al is ook dit
verschijnsel in België niet erger dan elders. Toch zal men in de volgende jaren
verplicht zijn over te gaan tot herwaardering van het parlementaire regiem, zowel
op het gebied van de algemene staats- en maatschappijfilosofie als op dat van de
praktische werking van het parlement, van de parlementaire commissies en de
partijpolitieke organisaties. Niets is zo gevaarlijk voor de parlementaire democratie
als een ruim verspreide skepsis en een geestelijk nihilisme dat de voedingsbodem
kan worden voor autoritaire tendensen. Er kan niet genoeg onderstreept worden dat
de gevaarlijkste vijanden van de parlementaire democratie te zoeken zijn in het
‘establishment’ zelf: bij de mandatarissen die geen benul meer schijnen te hebben
van de menselijke en sociale waarden waarvan ze de dragers dienen te zijn. De
oorsprong van elk
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autoritair intermezzo van de Westeuropese politiek lag steeds in de tekortkomingen
van de parlementaire democratie zelf, veel meer dan in de anti-parlementaire
propaganda van een geringe minderheid.

Katzenbach
Het nieuwe jaar begon in België met een bliksembezoek van de USA-onderminister
van buitenlandse zaken Katzenbach. Evenals in andere Westeuropese hoofdsteden
kwam Katzenbach te Brussel het anti-inflatoire programma van president Johnson
toelichten. Voor de Belgische economie brengt de nieuwe USA-politiek enkele
onaangename consequenties mee, vooral in verband met de vermindering van de
Amerikaanse investeringen buiten de USA. Een deel van de economische expansie
was te danken aan initiatieven van het Amerikaanse bedrijfsleven in België: een
reeks opslorpingen van Belgische ondernemingen en enkele opmerkelijke nieuwe
vestigingen. Deze infiltratie had ook haar schaduwzijden, maar het achterwege blijven
van rechtstreekse Amerikaanse investeringen lijkt voor de Belgische regering geen
aantrekkelijk perspectief. De indirecte gevolgen van Johnsons anti-inflatoir, laten
we gerust zeggen deflatoir beleid kunnen zwaarder doorwegen dan de rechtstreekse.
De USA-investeringen in België waren slechts mogelijk omdat de Belgische
kapitaalmarkt aanzienlijke eigen prestaties leverde ten gunste van de Amerikaanse
initiatiefnemers. Indien de Amerikaanse bedrijven voortaan nog méér zullen
aangewezen zijn op de Belgische kapitaalmarkt, dreigen het geld en het krediet
opnieuw duurder te worden. Dit zou een streep zijn door de rekening van de Belgische
economie, die de stimulering van een vertraagde economische groei in ruime mate
verwachtte van een daling van de rente. Ook voor de ontwikkeling van de Belgische
rijksschuld is dit geen aanlokkelijk vooruitzicht.
Ook voor de Belgische uitvoer naar de USA liggen er in Johnsons programma een
paar duistere plekken. Katzenbach schijnt zich daarenboven verzet te hebben tegen
de hervorming van de fiscaliteit in de E.E.G., nl. tegen het invoeren van de belasting
op de toegevoegde waarde, waarmee Duitsland en Frankrijk met nieuwjaar begonnen
zijn en waartoe ook België krachtens zijn E.E.G.-verbintenissen zal moeten overgaan.
In Washington schijnt men zich vooral te ergeren aan de gevolgen die dit stelsel
meebrengt voor de export van goederen. De belasting op de toegevoegde waarde
werkt in dat geval als een exportpremie, en tegenover de import uit andere landen
als een invoerrecht.
Onder deze technische termen gaat er een belangrijk feit schuil, nl. het gebrek aan
harmonie tussen de economische politiek van West-Europa en van de USA. Het
bezoek van Katzenbach heeft dat probleem niet uit de wereld geholpen. Het heeft
alleen het bestaan ervan duidelijk in reliëf gesteld.

Vivario
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De benoeming van generaal Vivario tot stafchef van het Belgisch leger kwam voor
de Vlamingen als een laatste onaangename verrassing in de december-dagen van
1967.
Om de benoeming van deze Nederlands-onkundige officier erdoor te krijgen,
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deden de hoogste kringen een beroep op dhr. P.W. Segers, die zich opmerkelijke
inspanningen getroostte om het reactievermogen van de Nederlandstalige katholieke
pers bij voorbaat te verdoven.
Indien de vraag gesteld wordt hoe het komt dat sommige beroepspolitici hun
krediet in zulke ruime mate verloren hebben buiten de (zeer enge) kring van hun
rechtstreekse of onrechtstreekse ondergeschikten, dan moet men bijvoorbeeld denken
aan de onbegrijpelijke en krenkende benoemingen in de aard van die van generaal
Vivario. Deze benoeming is een van de ergste flaters die in de jongste jaren te
signaleren waren. Indien politici als P.W. Segers bewogen worden door motieven
die ze niet openbaar kunnen maken - druk van hogere nationale of internationale
kringen? - dan maakt dat de zaak alleen maar erger.
Er zitten nog andere problematische kanten aan deze kwestie vast. Alles wijst erop
dat het militair beleid in België in de toekomst grondig zal aangepast moeten worden
aan de diplomatieke en technische evolutie. Voor die onderneming moet een moderne
democratie kunnen rekenen op een ruime consensus van de politiek geschoolde
opinie. Voor een goed werkende democratie is dat van meer belang dan een of ander
breukdeel waarmee stemmen of mandaten bij verkiezingen kunnen verschuiven. Hoe
wil men echter een verbetering van de sociaal-psychologische positie van het leger
in Vlaanderen bereiken, indien men een situatie handhaaft zoals die waarvan de
benoeming van Vivario de uiting is?
Nieuws over de militaire hervorming is er overigens niet zo heel veel. Op 13
december deelde de minister van landsverdediging Poswick in de Kamer mee dat de
ministerraad van de NATO de nieuwe ‘structuurplanning’ 1968-1972 van de Belgische
strijdkrachten heeft goedgekeurd. Dientengevolge zal de landmacht van zes tot vier
brigades worden teruggebracht. Een brigade bevat 7.000 tot 9.000 manschappen.
Via een beurtregeling zal steeds één brigade in België gekazerneerd zijn. Minister
Poswick aohtte het mogelijk dat rond 1972 ongeveer ¾ van het Belgisch leger uit
beroepsmilitairen zal bestaan.

Personalia
Op 15 november overleed op 75-jarige leeftijd te Brussel de letterkundige en
ere-ambtenaar-generaal Julien Kuypers. Na de tweede wereldoorlog werd hij
secretaris-generaal op het ministerie van openbaar onderwijs en cultuur. Van 1954
tot 1958 was hij kabinetchef van minister van onderwijs Collard, en speelde als
dusdanig een rol in de schoolstrijd. Zijn naam stond in de actualiteit naar aanleiding
van een brand van een gebouw van het departement van onderwijs en cultuur te
Brussel, waarbij 18 ambtenaren om het leven kwamen. Als hoogste ambtenaar werd
Julien Kuypers hiervoor burgerlijk verantwoordelijk gesteld. Van toen af maakte La
Libre Belgique hem tot mikpunt van onverpoosde aanvallen - aanvallen die echter
de indruk gaven dat het om een campagne ging tegen een Vlaming die zijn aard niet
verloochend had nadat hij de hoogste administratieve top had bereikt. Kuypers behield
zijn aanzien in de linkse kringen, waartoe hij behoorde, en bij de Vlaamse
intelligentsia, die hem
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waardeerde o.m. omwille van zijn actieve steun aan de Benelux-gedachte en omwille
van zijn intellectueel actievermogen. In 1958 begon hij als het ware een nieuwe
loopbaan als gevolmachtigd minister, belast met de coördinatie van de culturele
betrekkingen met het buitenland.
Nadat de repressie na 1944 een administratieve slachting had gehouden waaraan
een keur van hogere katholieke Vlaamse ambtenaren ten onder was gegaan, behoorde
Julien Kuypers tot de kleine groep die dank zij hun linkse instelling gered werd en
in de moeilijke jaren heeft bijgedragen tot de langzame wederopbouw van vele
verloren gegane Vlaamse administratieve stellingen.
Op 7 december brachten het parlement en de regering hulde aan de voorzitter van
de Kamer, dhr. Achilles Van Acker, die 40 jaar parlementslid is. Van Acker is tijdens
die lange periode betrokken geweest bij talrijke kritische fasen van de landspolitiek
(o.m. de koningskwestie) en van de Belgische Socialistische Partij. Dat zijn invloed
in de partij zo lang stand heeft kunnen houden, is mede een uitvloeisel van de breuk
van de generaties in het socialisme, die o.m. geleid heeft tot een vacuum in de hogere
partijstructuur. Zijn loopbaan is tevens in hoge mate bepaald geweest door Hendrik
de Man, en door de uiteindelijke ondergang van deze socialistische leider, die in het
verlengde perspectief van de jaren steeds meer te voorschijn treedt als de belangrijkste
figuur van het socialisme in dit land. Het is normaal dat bij een huldiging als deze
vooral de nadruk gelegd werd op de politiek-professionele loopbaan van de gevierde.
Wat er ook aan geestelijke verliesposten in deze carrière te boeken is, bleef uiteraard
op de achtergrond.
11-1-1968
Hektor de Bruyne
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Forum
Te land, ter zee en in de lucht - alles ondermijnd De journalist Aad van der Mijn heeft van ‘de hoogste autoriteiten’ in het
defensieapparaat ‘alle medewerking’ gekregen voor het schrijven van dit boekje1. Ik
betwijfel of die hoogste autoriteiten (waaronder waarschijnlijk minister Den Toom
zelf, die in dit boek geïnterviewd wordt) erg gelukkig zullen zijn met het resultaat.
In de Volkskrant van een dezer dagen (december 1967) zag ik dat het boekje ter
recensie is toegestuurd naar een aantal redatcies van militaire periodieken - een stuk
of vijftien, geloof ik -; tenminste drie ervan hadden geweigerd het te bespreken. Over
de aard van de recensies in de andere twaalf hoeft de auteur zich ook geen illusies
te maken, lijkt me.
Nu is het erg gemakkelijk dit boekje af te kraken, b.v. op dezelfde wijze als het
defensieapparaat erin wordt afgekraakt. Het is nogal sarcastisch zo niet cynisch van
toon, en is blijkbaar niet geschreven met de bedoeling een ‘objectieve’ documentaire
te maken. Van der Mijn heeft met een kennelijk toenemende skepsis kennis genomen
van wat hij in de krijgsmacht tegenkwam. De meest ongunstige kanten ervan signaleert
hij; terecht, naar mijn mening, maar het beeld is niet volledig.
Ik heb ook wel het idee dat een Mac-Namara anders met deze organisatie had
huisgehouden - en beter - dan degenen die behept met een natuurlijk gegroeide
beroepsblindheid uit die organisatie zijn voortgekomen: met name de militairen in
burgercostuum die het apparaat nu al zo lang leiden. De krijgsmacht als organisatie
heeft een monopoliepositie; de inkomsten zijn gewaarborgd, hoogstens wordt er wat
aan geknabbeld bij elke begroting, en het produkt wordt niet getoetst - dat zou pas
in een oorlog kunnen -; welke taken overbodig zijn en welke niet, wordt niet duidelijk
in de dagelijkse strijd om het bestaan.
Meer dan welke andere organisatie van deze omvang, moet het defensieapparaat
wel te maken krijgen met disfunctionele uitwassen, met het dóór blijven groeien van
volkomen onbelangrijke aftakkingen, met de handhaving van achterhaalde tradities;
allemaal zaken die kruit leveren voor pacifistische kanonnen, allemaal ook aspecten
die het werkelijke beeld van die krijgsmacht wellicht meer dan nodig is kunnen
vertekenen.
Van der Mijn signaleert in zijn boekje nogal wat van dergelijke zaken: zoals het
gedoe rond de officierseed, de merkwaardige oververtegenwoordiging van de adel
bij het wapen der cavalerie, die mythische aanhankelijkheid aan het vorstenhuis die
met enige rationele kennis van de feitelijk gegroeide situatie (én van de grondwet)
niets te maken heeft, de uit strategisch en economisch gezichtspunt onverantwoorde
- door de NAVO ook helemaal niet gevraagde - handhaving van de Karel Doorman
en de krui-

1

Aad van der Mijn, Te Land, ter zee en in de Lucht, Polak & van Gennep, Amsterdam, 1967,
151 pp., f 7,50.
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sers. Terecht merkt (ook) hij op dat van een enigzins op peil staande discussie omtrent
doel en taak van het defensie-apparaat - met de daaruit voortvloeiende implicaties
ten aanzien van uitrusting, opleiding en oefening - in het parlement nauwelijks sprake
is. Hij geeft daarbij een uitvoerig gesprek met de voorzitter van de defensie-commissie
van D'66, de Amsterdamse student Moerkerk, weer, van welke partij blijkbaar in dat
opzicht ook alle heil verwacht moet worden.
Ondertussen handhaaf ik toch een aantal bezwaren tegen Van der Mijn's boek, dat
een uitgebreide lezerskring heeft gekregen door de gedeeltelijke publikatie ervan in
delen in het weekblad Revu. Die bezwaren kan ik kort aanduiden; ze gaan niet tegen
wat hij als citaten weergeeft, maar tegen het ontbreken van andere citaten, tegen het
niét aangeven van moderniseringen en vernieuwingen.
Ik geef toe, dat het er maar weinig zijn; maar ze zijn er. En ik denk daarbij niet
aan de afschaffing van de index (de beroemde lijst van voor militairen verboden
lectuur waarop o.a. een schaakbulletin van Russische herkomst), of de afschaffing
van het koperpoetsen (onder druk van de VVDM, de Vereniging Voor
Dienstplichtigen Militairen) of aan alle andere zaken waarvoor door kolonel Sjoerds
als voorzitter van de Vereniging van Officieren van de Koninklijke Landmacht
(VOKL) werd gepleit (1967) en die volgens staatssecretaris Haex allang in de maak
zijn. Ik denk eerder aan structurele wijzigingen, zoals de modernisering van de
opleiding aan de KMA en de oprichting van het door Van der Mijn verguisde SCML
(Studiecentrum voor Militair Leiderschap); alsook aan kleinere symptomen zoals
het aantrekken van een docent voor Internationale Betrekkingen aan de Hogere
Krijgsschool van de landmacht.
Het gaat er m.i. om. dat ‘people don't stop thinking’, of in dit geval dat ze ermee
beginnen. Binnen een hiërarchisch-autoritaire organisatie als een krijgsmacht van
oudsher is, wordt zelfstandig denken niet bepaald aangemoedigd; belangrijker nog,
uitingen daarvan worden door de structuur van het systeem niet bevorderd. Wat
vereist wordt, is aanpassing aan de denkpatronen die hogerop gewenst worden geacht.
Een bijna mystieke gezagsaanbidding wordt dan ook door dergelijke hiërarchische
structuren in de hand gewerkt. Een beroep op het Gezag verschaft een legitiem excuus
om zelf niet verder te denken; en de behoefte aan een dergelijk excuus zal toenemen
naarmate de eigen positie (i.c. die van de krijgsmacht) kwetsbaarder wordt, en minder
in overeenstemming lijkt met de rest van de maatschappelijke ontwikkeling.
Het is dan ook geen wonder dat de krijgsmacht intern nog vaak discussieert over
allang achterhaalde problemen (zoals de positie van het koningshuis in een democratie,
een discussie die schuilgaat achter de interpretatie van de officierseed). Zelfs bij de
groepen die vrij hoog gekwalificeerd zijn binnen die krijgsmacht stoot ik af en toe
nog op vastgeroeste opvattingen, die je zelfs niet ter discussie kunt stellen zonder
jezelf verdacht te maken.
Zo'n stereotiepe opvatting is bijvoorbeeld dat militair en politiek niets, maar dan
ook niets met elkaar te maken hebben; een erg mooie juridische formule, maar de
wetenschap houdt niet op bij de formulering van juridische principes, en de
werkelijkheid, is anders. Dat is allang bekend, maar blijkbaar niet bij militairen.
Want wat militairen bijvoorbeeld niet te zien krijgen, zijn - zonderling genoeg capita selecta uit de sociologie, m.n. de hoofdstukken over de militaire sociologie.
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Ik weet niet in welk militair scholings- of herscholingsprogramma een boekje past
als Morris Janowitz' Sociology and the Military Establishment, een ondertussen al
klassiek werkje uit 1959, laat staan wáár in de huidige militaire organisatie militairen
kennismaken met de resultaten van de studies van Stouffer e.a., verzameld onder de
titel The American Soldier. Nergens - behalve juist op de KMA, waar modernisering
al zover is dat sociologen als Prof. van Doorn bij het onderwijs zijn ingeschakeld,
of ook op het SCML, een instituut dat door Van der Mijn nogal zonderling
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wordt afgeschilderd en bepaald vertekend aan de buitenwereld wordt gepresenteerd
door het nauw te liëren aan de befaamde ‘oranjebundel’ en de ‘voorlichting’ in het
leger.
Tussendoor kan ik dat nog wel even rechtzetten; niet dat die ‘oranjebundel’ niet
bestond of bestaat, of dat Van der Mijns citaten eruit vervalsingen zijn - maar ook
hier geldt dat Van der Mijn zich wel wat teveel heeft blindgestaard op de oppervlakte,
een aantal andere even wetenswaardige zaken niet heeft vermeldt, en daardoor een
onjuist beeld geeft van het SCML in het bizonder en het defensieapparaat in het
algemeen.
Die oranjebundel bestáát, en is gebruikt; de minister van defensie verhoedde, dat
hij nóg wordt gebruikt. Al enkele jaren geleden stond binnen het apparaat vast dat
de bundel, zacht gezegd, aan herziening toe was, evenals het hele interne
voorlichtingsbeleid. Er bestond daarvóór vrijwel geen zekerheid over de mate van
gebruik. Onderzoek daarnaar werd niet gedaan. Maar zoveel is wel bekend, dat wat
Van der Mijn citeert - uit de hoofdstukken over het Koninklijk Huis, Vaandel en
Volkslied, en ‘Het Verschil’ - in feite waarschijnlijk zelden is gebruikt. Dat geldt
met name voor het laatste opstel (het eerste in de bundel), een sterk achterhaald
koude-oorlog verhaal uit de John-Foster-Dulles-era. Het is niet erg aardig van Van
der Mijn dat hij dat niet vermeldt (als hij het weet) en het pleit niet voor zijn
zorgvuldigheid als hij het niet weet. Dat het SCML tenslotte A.D. 1967 wordt
verweten wat rond de jaren zestig in de nadagen van de koude oorlog is uitgebroed,
is niet fair. (Als in de bundel staat dat de uitgave van het SCML is, dan zegt dat meer
over hiërarchische structuur en plaatsing van verantwoordelijkheid dan over de
auteurs en de feitelijke verantwoordelijkheid).
Ik kan moeilijk oordelen over het waarheidsgehalte van andere hoofdstukken uit Van
der Mijn's boekje. Ik twijfel niet aan de waarheid van wat er staat; maar ik vraag me
af wat er voor het verkrijgen van een juist beeld nog bij had moeten staan. Maar dat
is misschien ook een punt van later zorg - áls er tenminste antwoord komt vanuit de
organisatie zelf. Het boek terugsturen is géén antwoord op de vragen die door van
der Mijn worden gesteld.
Ik kan nu wel beweren dat de geschriften en het denken van de veelgeciteerde
kolonel (b.d.) Zuidema niet symptomatisch zijn voor het peil van kennis en de wijze
van denken van het gehele defensieapparaat. Maar als het tegendeel niet bewezen
wordt, en als er ook geen poging wordt gedaan dat te bewijzen, speelt het ministerie
van defensie haar tegenstanders aardig in de kaart. Juridisch redenerend kun je dan
nog wel zeggen dat je aan dergelijke eisen niet hoeft te voldoen, maar een dergelijk
antwoord lijkt mij niet in overeenstemming te brengen met de principiële
verantwoordingsplicht die een dergelijke organisatie heeft in een staat die zich
democratisch noemt.
Nog liever zag ik het anders. Het is de taak van het parlement, te regeren. Waar
is de volksvertegenwoordiger die vragen stelt over het gehalte en de inhoud van de
voorlichting (zoals afgeschilderd door Van der Mijn) - om een voorbeeld te noemen?
Er zijn om onbelangrijker dingen vragen gesteld - en als waar is wat Van der Mijn
schrijft dan mag er wel wat aan gedaan worden, al is het alleen maar vanuit de eis
tot ‘opvoeding tot democratie’.
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Maar uiteindelijk is het ook nog een kwestie van public relations. Een bonafide
journalist alle medewerking verlenen garandeert niet dat hij achteraf ook een boek
vol liefde en piëteit schrijft. Hij zal opschrijven wat hij vindt; en als hij vindt dat de
krijgsmacht een archaïsche indruk maakt, en dat het denken in die krijgsmacht op
het denken in de maatschappij nogal achter ligt, dan pent hij dat neer. Het is al te
gemakkelijk de journalist dan verdacht te maken of zijn boek niet te lezen. Het getuigt
pas van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, wanneer het boek gelezen en
op zijn mérites getoetst wordt, ook zónder dat daarop vanuit het parlement wordt
aangedrongen.
H.W. Tromp
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De wereld van Henry van de Velde
In de inopportune overwegingen die K.N. Elno in het herdenkingsjaar 1963 hier aan
Henry van de Velde heeft gewijd, staat een metaforische uitdrukking die vier jaar
later als het ware tastbare werkelijkheid is geworden: ‘hij werd gemonumentaliseerd’1.
Dat is nu inderdaad letterlijk gebeurd, in een boek dat door de zorgen van het
Mercatorfonds te Antwerpen werd uitgegeven, groot van formaat, met een plechtige
bladspiegel en indrukwekkende illustraties2. Maar met die metafoor was Elno's zin
niet af: ‘Hij werd gemonumentaliseerd, nooit bestudeerd’. En al is het tweede deel
van de zin niet zo direct van toepassing op het boek als het eerste, het kan toch ook
als verhelderend motto dienen voor deze bespreking.
Men weet dat Henry van de Velde zich hartstochtelijk geïnteresseerd heeft voor
de vormgeving van het boek. Verschillende van zijn ontwerpen voor boekbanden,
lay-out en illustratie zijn in deze uitgave te vinden, maar het boek zelf is in flagrante
tegenspraak met de vorm-ideeën die daarin tot uitdrukking komen. Door zijn banale
vormgeving, wat de keuze van de letter, de impaginering, de illustratie en de band
betreft, is het monument dat men voor Van de Velde heeft willen oprichten, een
evident bewijs dat men althans op dit stuk Van de Velde niet heeft bestudeerd, laat
staan begrepen.
Er is nog een andere reden waarom men moet concluderen dat Van de Velde in
dit boek niet werd bestudeerd, al hoeft deze zin dan niet een zuiver negatieve klank
te hebben. In een studie moet de relatie tussen wat wordt beweerd en de argumenten
waarop die bewering steunt, duidelijk zijn. Nu weet de auteur, A.M. Hammacher,
dit niet helemaal waar te maken. Zoals ik elders reeds geschreven heb3, gaat het hier
eerder om een verhaal, een essay als men wil, dan om een studie. De auteur zelf
noteert dat ‘wie de herinneringen leest, waarmee de jaren van hoge ouderdom van
Henry van de Velde vervuld waren, het verlangen in zich voelt opkomen, dit lange
leven, dat zich over twee eeuwen voltrok, mythe te laten’. Aan de ban van de mythe
is de auteur niet ontkomen. Hij heeft de mythe hier of daar wel opgeladen met
voordien onbekend materiaal, vooral dan nopens de verhouding van Henry van de
Velde met Max Elskamp, maar hij heeft ze niet in haar geheel tot haar historische
werkelijkheid doorgelicht. Naast het eigen getuigenis van Henry van de Velde in
Geschichte meines Lebens staat nu het getuigenis van iemand die in de ban van dit
leven heeft geleefd. Met bovenstaand voorbehoud blijft het boek echter een belangrijke
uitgave waaraan niemand die zich voor Van de Velde en zijn tijd interesseert, voorbij
kan gaan. Daarvoor is de fotografische documentatie te rijk, daarvoor is het getuigenis
van Hammacher te eerlijk. De voornaamste verdienste van dit getuigenis ligt m.i. in
het feit dat de auteur laat zien dat zijn held slechts op één manier benaderd kan
worden, en wel vanuit ‘de totale dynamiek van de persoonlijkheid, zoals die zich in
de wereld waarin hij zich bewoog, stond ingeschreven, vol van zijn geliefde, met
ratio en met sentiment geladen lijnen’. Die dynamiek vat hij samen in enkele
1
2

3

Streven, augustus-september 1963, p. 1022.
A.M. Hammacher, De wereld van Henry van de Velde, Mercatorfonds, Antwerpen / G.B.
Van Goor Zonen's, Uitgeversmaatschappij,'s-Gravenhage, 1967, 357 pp., rijk geïll., met
cataloog van schilderijen, tekeningen, etsen, bibliografie, tijdtafel.
De Standaard, 14 januari 1967.
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archetypische beelden die Van de Velde's complexe persoonlijkheid beheersen: de
dirigent, de herder, het ‘exil’, ‘le foyer’.
De roeping van dirigent, de drang naar leiderschap, wordt in Van de Velde gewekt
door Peter Benoit, een vriend van de familie: daar ontdekte de jongen dat hij niet
zou kunnen volstaan met zijn eigen innerlijke wereld, maar dat ‘hij zichzelf om zich
heen wilde projecteren, een kring zocht, een groep, een gezelschap, een milieu waarin
hij centraal be-
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grepen was en dat antwoord gaf op zijn vibraties en formuleringen’. Waar dit milieu
dit antwoord schuldig blijft, waar het dit antwoord eenvoudigweg niet geven kan,
ontstaat de ballingschap. Het grootste deel van zijn leven, ook op de hoogtepunten
van zijn succes, heeft Van de Velde zich in exil-stemming gevoeld, omdat hij tenslotte
altijd zijn succes buiten zijn eigen, natuurlijke milieu, buiten ‘zijn huis dat België
was’, heeft moeten zoeken.
Zijn leiderschap blijkt echter niet alleen van buitenaf aangevreten te worden door
gemis aan respons. Ook van binnen wordt het uitgehold door de aantrekkingskracht
van een ander oerbeeld dat in hem leeft: de herder. Dit herkent hij voor het eerst in
zijn vrijwillig gekozen eenzaamheid in de Antwerpse Kempen. ‘Het beeld van de
herder (koning, waker, vader) bleef tot in zijn hoge ouderdom in hem leven als de
vereniging van twee contrasterende verlangens, centrum, leider, beschermer te willen
zijn en tegelijk de telkens weer opkomende drang naar retraite, contemplatie,
eenzaamheid’.
‘Le Foyer’ tenslotte geeft aan die oerbeelden hun concrete gerichtheid: de inzet
van zijn leiderschap ontdekt Van de Velde tenvolle wanneer hij voor zichzelf en zijn
familie zijn eigen huis gaat bouwen ‘dit monument voor onze eigen individualiteit’.
Zijn hele esthetiek wordt rechtstreeks of indirect op het centrale begrip van het
individuele huis en het individuele bestaan gebaseerd. Daarin ligt dan ook de kern
van zijn op een nieuwe wereld en een nieuwe stijl gerichte visie. De te enge opvatting
van het individu maakt het hem echter onmogelijk de sociale metamorfose van de
twintigste eeuw mee te voltrekken. Hij is op de drempel van de door hem gepredikte
revolutie blijven staan.
Een onderzoek naar de grenzen van Van de Velde's inzicht en persoonlijkheid had
zijn betekenis voor onze tijd in het licht kunnen stellen. Nu gaat dit kostbare boek
een beetje onwezenlijk aan ons voorbij.
Geert Bekaert

Nieuws in de Nederlandse literatuur
Van de helaas slechts zeer spaarzaam publicerende dichter Chr. J. van Geel een flinke
bundel met zijn werk van de laatste jaren Uit de hoge boom geschreven (Van
Oorschot). Dezelfde uitgeverij zorgde voor een welkome herdruk van de reeds lang
geleden voor het eerst verschenen Grassprietjes van Cornelis Paradijs.
Uitgeverij Kok publiceerde in haar serie Verbaal tegelijkertijd van Lode Bisschop
Op zwart naar wit, van Hans Bouma Wennen aan de aarde en van Cora
Terpstra-Luiten Gewone woorden.
Bij de Amsterdamse Stichting De Beuk die zich zo voor het publiceren van poëzie
beijvert een bundel van Albert Donk Ontroerend is dit alfabet en bij de Arbeiderspers
een nieuwe bundel van C. Winkler Freud is een voyeur.
De dichter A. Roland Holst geniet ook nogal wat bekendheid als iemand die puntige
aforismen schrijft. Hij verzamelde er een aantal in Kort (Boucher).
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M. Revis liet het derde deel in zijn serie Stadia van Amsterdam het licht zien,
getiteld Lampen langs de weg (Van Ditmar). Een twaalftal verhalen spelend tussen
1760 en 1913 in Amsterdam.
Hella Haasse, die al eerder haar talent voor een autobiografisch geschrift toonde
in ‘Zelfportret als legkaart’, waagt opnieuw een poging op dit terrein in
Persoonsbewijs (Desclee de Brouwer).
Jean A. Schalekamp, die voornamelijk als vertaler bekendheid heeft gekregen,
beschrijft in zijn op Majorca spelende roman Bedankt voor alles (Contact) de
verhouding van een jong meisje en een oudere man.
A. Koolhaas heeft een dertiental verhalen gekozen uit zijn langzamerhand
indrukwekkende oeuvre en bundelde deze in Andermans huid (Van Oorschot). Het
boek is van prachtige dierentekeningetjes voorzien door Peter Vos.
Herwig Hensen verzorgde een verzamelbundel met zes van zijn toneelstukken, te
weten De bunker, De grenadier van zijne majesteit, Nu sla op de trommel,
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Niet zonder de proef, Hannibal, en Kasteel te koop (Becht).
Lessen in lezen (Bakker/Daamen) bevat een aantal essays uit de jaargangen van
het literaire tijdschrift Maatstaf.
In Pruik en Provo (Strengholt) gaat criticus Willem Brandt (pseudoniem van
Willem S.B. Klooster) voornamelijk tekeer tegen de moderne literatuur.
Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama (Wolters) is het
proefschrift waarop Dr. Evert de Jong promoveerde aan de Rijksuniversiteit in
Utrecht.
De laatst verschenen bibliografie van S. Vestdijk liep tot 17 oktober 1958. Nu is
er een nieuwe verschenen Vestdijk in kaart (Bakker/Daamen) die loopt tot 31
december 1966. Het boek is aangevuld met een aantal afbeeldingen van portretten,
manuscripten en curiosa.
J. Groot

Even kijken naar de Kerstkaart
We hebben het weer gehad. Kerstmis en kerstkaarten, nieuwjaar en bespiegelingen.
Toch wil ik nog wat mijmeren. Over de kerstkaart. Da's minder vervelend dan het
lijkt, want rond de kerstkaart is iets veranderd dat ook in februari nog wel interessant
is. En bovendien is het weer kerstmis vóór we er erg in hebben.
De kerstkaart is sinds mensenheugenis een geliefde methode om elkaar geluk en
voorspoed toe te wensen op een moment waarop de sneeuwvlokken horen neer te
dwarrelen en de klokken ter kerke roepen. De kerstkaart was heel lang ten nauwste
verbonden met kerstgebeuren en kerstboodschap.
In onze tijd, waarin buldertuigen de kerkklokken veelvuldig overstemmen, heeft
de kerstkaart wel het een en ander van z'n oorspronkelijk karakter verloren. In
Engeland bellen kinderen elkaar dagelijks op om te vertellen hoeveel kerstkaarten
er inmiddels op de schoorsteenmantel staan. De kerstkaart is er een graadmeter van
de populariteit geworden. ‘Nu sijt wellecome, kerstkaarten steeds meer’.
In Nederland loopt het zo'n vaart nog niet, maar het is toch onmiskenbaar dat ook
hier de kerstkaart steeds méér met commercie en steeds minder met het eigenlijke
kerstverhaal te maken heeft. Kerstmis ‘verculinariseert’ en verzakelijkt in toenemende
mate en de kerstkaart is meer dan vroeger een public-relations instrument, ook voor
particulieren. ‘Erik, Kootje, Wim en Alice wensen u prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar, waarin Erik graag weer zijn uiterste best voor u zal doen’. De
kerstkaart is hiermee conjunctuurgevoeliger geworden. Als er ergens op bezuinigd
moet worden, gebeurt dat immers het eerst op reclame en public-relations.
De kerstkaart is, dacht ik, ook steeds vaker een middel tot het afkopen van
schuldgevoelens (net als veler duit in de oudejaarscollecte en giften aan acties als
‘Eten voor India’). Het hele jaar bekommer je je niet om iemand, met kerst stuur je
een kaart en je kunt weer een jaar voort.
Van karakter naar vormgeving. Ook hier beweging. Er is een industrialisering van
de kerstkaart aan de gang. Uitgeverijen bieden uitgebreide series aan, vaak met
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voorgedrukte teksten (in Engeland ca 120 verschillende). In het beste geval wordt
opdracht gegeven aan een ontwerper of drukker om een speciale kerstkaart te
ontwerpen. De tijd van het oude charmante handwerk (aardappeldrukken,
spettertechniek met tandeborstel en theezeefje) lijkt grotendeels voorbij, al laait
gelukkig hier en daar de vlam weer op: stukjes ambacht in Typotent (club van
grafische genieters) en het zelf in elkaar plakken van wensen (collages van bijv.
kranteknipsels).
Het afnemen van de zelfwerkzaamheid vind ik jammer. Het duidt meer op
gemakzucht dan op angst. Ten aanzien van het uiterlijk van een kerstkaart gelden
immers niet primair esthetische maatstaven: de oprechtheid van een kerstkaart is
belangrijker dan het mooi of lelijk, de persoonlijke inspanning is belangrijker dan
het resultaat.
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Al met al is het naar mijn gevoel met kerstkaarten net als met de oude, bruine kroegen:
er is al veel verziekt, ze worden constant bedreigd, de verzakelijking treedt in, de
oorspronkelijke entourage verliest terrein - in godsnaam laten we redden wat er te
redden valt, voor het te laat is: ze vormen wis en waarachtig een brok leefbaarheid.
Paul Mertz
Na deze persoonlijke gedachten nog een paar ontboezemingen van anderen, vergaard
met het oog op de tentoonstelling van kerstkaarten, die drukkerij Sigfried in december
en januari in haar gebouw aan de Amsterdamse Heintje Hoeksteeg hield.

Over het wezen van de kerstkaart:
Ina Broerse, Amsterdam, eigenaresse van een kunsthandel:
‘Kerstfeest is het feest van geloof, naastenliefde en innerlijke vrede. Wij maken
dit alles dagelijks kapot. Ook ik. Met kerstfeest is er de bezinning. Ieder jaar opnieuw.
En dan stuur ik een kerstkaart. Een gedachte, een kleine groet van mens tot mens’.
Anton Pieck, Overveen, ontwerper (o.m. van vele kerstkaarten en kalenders):
‘Het is mijn ervaring dat kaarten die als kerstkaarten worden aangeboden, maar
die niets met kerstmis te maken hebben, soms het meest gangbaar zijn’.
Dr. J.J. Buskes, Amsterdam, Ned. Hervormd predikant:
‘De woorden “Kerstkaart anno 1967” versterken bij mij de gedachte, dat wij van
het kerstfeest een commerciële zaak hebben gemaakt. De kerk zou zich van het
kerstfeest als middenstands- en bourgeoiskermis moeten distantiëren. Anderzijds
weet ik uit ervaring, dat een stijlvolle kerstkaart, die het wezenlijke van Lucas 2 tot
uitdrukking brengt - wat een opgave - voor velen een verkwikking is, een goede
boodschap, evangelie: “zie, ik verkondig u grote blijdschap”’.
Mr. G.J. van Roozendaal, Amsterdam, directeur Centraal Bureau voor
Courantenpubliciteit:
‘Veel kerstkaarten zijn al even kitscherig als de voorstelling die hun afzenders
hebben van het geluk dat zij je toewensen. Schreeuwen om vrede daar heeft weinig
zin wanneer hier nijd, afgunst, roddel, geestelijke terreur en haat tieren’.
Wim Crouwel, Amsterdam, ontwerper (o.m. van affiches voor het Stedelijk Museum):
‘Kerstkaart Anno 1967.
“Anno” bij 1967 is een even groot anachronisme als “kerstkaart” bij 1967. Laten we
het een soort decemberkoorts noemen (waar ik altijd immuun voor was)’.
Dick Bruna, Utrecht, ontwerper (o.m. van de Zwarte Beertjes-omslagen):
‘Kerstkaart anno 1967: commercieel en met weinig begrip voor kerstmis. Er zijn
enkele uitzonderingen en daar ben ik erg blij mee. Ik geloof nl. nog in kerstmis’.
Mr. E.L.L. de Wilde, Amsterdam, directeur van het Stedelijk Museum:
‘Kerstkaarten als public relations: een zinloze belasting van ontelbare sekretariaten’.
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A.W. Ganzevoort, Amsterdam, directeur Automobiles Citroën:
‘Sympathieke variatie op de vele beleefdheidsvormen in het maatschappelijk
verkeer, die een gebaar zonder inhoud kunnen zijn, maar ook wel degelijk onze
gevoelens tot uitdrukking kunnen brengen’.

Over kerstkaarten en schuldgevoel:
Dimitri Frenkel Frank, Amsterdam, auteur/tekstschrijver:
‘De kerstkaart is gewoon iets heel aardigs. Als men het gevoel heeft dat er iets
niet meer in orde is, komt dat door de hoeveelheid geld, tijd, moeite die er massaal
aan wordt gespendeerd terwijl er zoveel belangrijker dingen etc. Iedere moralist
houdt in deze tijd niet van col-
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lectieve inspanningen op het gebied van de “medemenselijkheid” die geen werkelijk
hout snijden. Dure franje is zonde, een oud calvinistisch principe. Niet ten onrechte
trouwens, maar de meeste moralisten denken niet na. De kindertjes van Bolivia
sterven niet omdat wij kerstkaarten sturen, maar omdat wij automatische broodroosters
moeten en zullen hebben, zelfs de moralisten. Onze maatschappij bestaat voornamelijk
uit materialistische egoïsten, de kerstkaart is - zelfs als leeg gebaar - misschien dan
toch nog een sympathiekere franje dan de broodroosters’.
Mr. L.R.J. Ridder van Rappard, burgemeester van Gorinchem:
‘Ik behoor niet tot degenen, die het recente gebruik, om elkaar kerstkaarten toe te
sturen, veroordelen. Ik verzet mij fanaat tegen de mode om achter alles en nog wat
schuldgevoelens van anderen te veronderstellen, met als consequentie, dat men dan
heerlijk hooghartig op de naaste kan vitten. Laten wij blij zijn dat de mensen nog
een paar dagen in het jaar reserveren om op min of meer persoonlijke wijze van hun
goedwillende gevoelens jegens de ander blijk te geven. Wanneer zij het dan doen
tegen de achtergrond van het wonderlijk gebeuren van kerstmis, waarvan onze
christelijke boodschap getuigt, dan kan men slechts gelukkig zijn dat niet alle mensen
de tol aan de verzakelijking van onze existentieel ontaarde wereld betalen’.

Over kerst, kerstkaarten en eten:
C.C. van Staal, Amsterdam, directeur reclamebureau (Young and Rubicam - Van
Staal en Koster N.V.):
‘Eten en drinken zijn communicatiemiddelen bij uitstek - denk aan religieus
kannibalisme, het Heilig Avondmaal, de Heilige Communie. Ik eet en drink met
kerstmis bij voorkeur lam in combinatie met Châteauneuf-du-Pape’.
Thomas Rap, Amsterdam, uitgever:
‘Weet je, Paul, lekker van alles in je bek steken, maffe kaarten sturen en de hele
aanverwante handel maakt allemaal niks uit als je:
1) er maar niet over leutert
2) écht lekker eet
3) warm zit
4) écht maffe kaarten stuurt
5) niet te ver in zee gaat’.

Over kerstkaart en communicatie:
A.G. de Vries, Den Haag, hoofddirecteur P.T.T.:
‘De talloze kerstwensen, die zich voegen bij de jaarlijkse topdrukte in het zakelijk
postverkeer, houden het besef levendig dat de post er is om communicatie tussen
mensen te verzorgen’.
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Over kerstkaart en vormgeving (uiterlijk, kitsch, zelfwerkzaamheid):
Drs. W.J. Claus, Amsterdam, reclamechef C & A:
‘Als de wereld twee dagen iets milder, iets blijer, iets gelukkiger wordt, neem ik
graag kerstkitsch, -keuken en -commercie op de koop toe’.
K. Schippers, Amsterdam, winnaar van de poëzieprijs 1966 van de gemeente
Amsterdam:
‘Een van de weinige constanten in deze tijd van variabelen: de kerstkaart. Laatie
blijven zoals-ie is (zonder fijnzinnig gesodemieter): vol kerstbomen, kersttakken,
ballen, bellen, sleden, slingers, besneeuwde huizen en landschappen en als 't even
kan met de verloren zoon, die juist op kerstavond terugkeert’.
Martin Faber, Amsterdam, tekstschrijver:
‘Kerstkaarten niet GKFVRIGVD1 ontwerpen of creëren. Zij moeten in morsige
drukkerijtjes ontstaan uit rossige sneeuw, het donkere bomen bos en een klein,
vervallen huisje waar achter het raam een geel olielichtje pinkelt. Kleine, ondervoede
meisjes (die door de oude drukkerspatroon op de vergaartafel verkracht worden)
behoren de zilverglittertjes met bloedende handjes op te brengen’.

1

GKF en VRI zijn afkortingen van de namen van verenigingen van grafische ontwerpers.
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Boekbespreking
Theologie
Dorothee Sölle
De waarheid is concreet
Ambo, Utrecht, 1967, 123 pp., f 7,50.
De waarheid is concreet beduidt hier: de waarheid is niet abstract, maar het christelijk
geloof is concreet, historisch, partijdig. In dit verslag van een serie radiovoordrachten
geeft de bekende Duitse theologe aan, met behulp van Bultmann in wie zij bijna
dogmatisch gelooft, wat dan onder christendom moet worden verstaan voor iemand
die leeft in onze tijd. Wanneer men rekening houdt met het feit dat de terminologie
uiteraard ontleend wordt aan de controversen zoals deze in de protestantse theologie
bestaan, kunnen deze heldere en eenvoudige lezingen een goede introductie vormen
in leven en denken van een moderne richting in het vrijzinnig christendom.
J.H. Nota

Christopher Butler
The Theology of Vatican II
Darton Longman and Todd, London, 1967, 14 21, 194 pp., 25/-.
Als abt van Downside en hoofd van de engelse congregatie van Benedictijnen nam
Dom Butler, die intussen tot hulpbisschop van Westminster gewijd is, deel aan het
Vaticaans Concilie. Als niet-bisschop behoorde hij op het concilie herhaaldelijk tot
de laatste sprekers. Maar door inhoud en vorm behoorden zijn interventies tot de
hoogtepunten van de discussies. Ook in de Theologische Commissie speelde hij een
belangrijke en hoogst persoonlijke rol. Reeds vanwege de persoon van de spreker
zijn daarom deze Sarum Lectures, herfst 1966 te Oxford gehouden, bijzonder
waardevol. Zoals zijn optreden op het concilie, zo munt ook dit boekje uit door de
diepzinnige eenvoud, die het genie van de engelsman is. Eerst wordt de geestelijke
situatie in de voorbereiding en bij het begin van het concilie getekend tegen de
achtergrond van de jongste kerkgeschiedenis. S. maakt begrijpelijk, waarom de
romeinse curie, die een trouw instrument van de paus wilde zijn, over het
aggiornamento toch wezenlijk anders dacht dan Joannes. De rest van het boek is
vooral gewijd aan de constituties over de Openbaring en over de Kerk, en aan de
verschillende documenten die op het Oecumenisme betrekking hebben. De constitutie
over de Openbaring, vooral in het eerste hoofdstuk en in de leer over de H. Schrift
‘may prove to be the supreme achievement of the council’ (p. 28). Van bijzonder
belang zijn de uiteenzettingen over de verhouding tussen leergezag en gelovigen,
b.v.: ‘Tradition is not a private sourcebook in the keeping of the magisterium; it is
the common inheritance of the whole Church’ (p. 105 en vaker). Opmerkelijk vooral
de studie over de verhouding tussen pauselijk en bisschoppelijk gezag (p. 101 w):
‘There is no hint in the constitution that the powers of the college are derived form
the Pope. On the contrary, there is reason to think that they derive from the sacrament
of Order (...) The college's authority, we infer, is something primordial and essential
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in the visible Church’ (p. 103). Onder theologen zijn dat geen nieuwe geluiden, maar
deze interpretatie van de constitutie over de Kerk krijgt nieuw gewicht door de positie
van de schrijver. Het boek is voor ieder geïnteresseerde uitstekend leesbaar.
P. Smulders
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R. Koch
Grâce et Liberté humaine
Réflexion Théologique sur Genèse I-XI
Desclée et Cie, Paris, 1967, 136 pp..
De nieuwe serie ‘Remise en cause’, waarin dit boekje verschenen is, wil informatie
geven inzake de na-conciliaire theologie. Het boekje zelf biedt een betrouwbare
exegetische en bijbeltheologische verklaring van vooral het verhaal van paradijs en
zondeval (Gen. 2-3). Vooraf gaat een uiteenzetting over het literaire genre van de
eerste hoofdstukken van Genesis. Een beetje jammer - en soms zelfs hinderlijk - is,
dat schr. steeds weer wil terugvallen op officiële uitspraken van Rome ten aanzien
van de verklaring van deze teksten. Dit verhindert hem het protologisch karakter
ervan volledig uit te werken. Een nuttige bibliografie besluit het werkje.
S. Trooster

A.J. Simonis
Die Hirtenrede im Johannes-Evangelium
Versuch einer Analyse von Johannes 10, 1-18 noch Entstehung, Hintergrund
und Inhalt
( = Analecta Biblica n. 29)
Päpstliches Bibelinstitut, Rom, 1967, 344 pp., L 5000,-, $8,50.
A.J. Simonis, priester van het rotterdamse, biedt ons in dit lijvige boek zijn proefschrift
aan het Pauselijk Bijbelinstituut aan. Na een literaire analyse van Jo. 10 zet hij het
probleem uiteen dat de exegese van Jezus' rede over de goede herder ontmoet; om
in een derde deel een gedeeltelijk nieuwe exegese van deze passage voor te leggen.
Uiteraard vakliteratuur.
S. Trooster

Charlotte Hörgl und Fritz Rauh, Hrsg.
Grenzfragen des Glaubens
Theologische Grundfragen als Grenzprobleme
Benziger, Einsiedeln, 1967, 528 pp., DM. 43,-.
Nu de naconciliaire theologie zich resoluut tot mens en wereld heeft gewend, wordt
zij meer dan ooit geconfronteerd met vragen die met name vanuit het hedendaags
wetenschappelijk denken tot haar komen; tegelijk daarmee ziet zij zich genoodzaakt
haar bezinning op kerkelijke leer en kerkelijk leven van binnenuit te hernieuwen.
Deze twee eigentijdse opdrachten aan de theologie van vandaag hebben aanleiding
gegeven tot de grote indeling van dit belangrijke werk: dl I ‘Tangentiale Fragen’:
vragen vanuit de wetenschappelijke evolutieleer en genetica, vanuit de cybernetica,
psychoanalyse (geweten, religie), de massa-communicatiemedia, sociologie (religie
en sociale integratie), politiek en ideologie; dl. II: ‘Immanente Fragen’: betekenis
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van de hermeneutiek in de theologie, twee studies over christelijke opvoeding,
psychologische problemen in de liturgievernieuwing, vrijheid (overwinning van de
wets-ethiek), geweten als ‘norma normans’ en ‘norma normata’, het Godsprobleem
in onze geseculariseerde wereld (bijzonder interessante studie van de jonge Amerikaan
F.P. Fiorenza), geloof tegenover ‘religie’, vorming en misvorming van het
geloofsleven. Aan al deze grondige studies gaat vooraf een poging om de gehele
problematiek t.a.v. kerkelijke leer en kerkelijk leven in onze tijd te plaatsen tegen
de achtergrond van haar ontstaan en ontwikkeling in het verloop der kerkgeschiedenis.
Verrassend en bemoedigend is, dat hier nu eens niet de meest bekende theologen uit
het Duitse taalgebied voor de zoveelste keer komen opdraven, maar een aantal meest
nog jonge deskundigen aan het woord zijn; zes studies zijn van de hand van vrouwen.
Het gehalte is uitstekend; niet bepaald lichte lectuur. Maar alles bij elkaar een
bijzonder boeiend en belangrijk boek; zelfs al zal men het niet steeds eens zijn met
de ingenomen stellingname van een of andere auteur. Het boek is voortreffelijk
uitgegeven. Uitvoerige personen- en zaakregisters maken het geheel lichter
hanteerbaar.
S. Trooster

Godsdienst
Ds. J. Overduin
Worden als een man
Over de geestelijke volwassenheid
Zomer & Keunings, Wageningen, 1967, 206 pp., f 12,90.
Vanuit een psychologische beschrijving van volwassenheid ontwikkelt de auteur
gedach-

Streven. Jaargang 21

516
ten over geestelijke volwassenheid in christelijke zin. Aan de hand van de Schrift en
voortdurend wijzend op de actuele situatie van de gelovige laat hij zien, waartoe wij
als gelovigen geroepen zijn. Vooral als correctie op een binnenwerelds humanisme
dat zich te eenzijdig baseert op gedragswetenschappen, is deze uiteenzetting voor
de christen waardevol: bemoedigend voor hem die zich staande moet houden onder
de druk van zogenaamd moderne opvattingen: tot nadenken stemmend wanneer men
tot de mening ging overhellen, dat de Schrift weinig meer te zeggen zou nebben aan
mensen van deze tijd. In zijn eenvoud en directheid is dit boek toegankelijk voor
ieder die waarde hecht aan bezinning.
J. Kijm

J.G. Jacobs
Geloven na de dood van God
(Witte Beertjes)
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1967, 125 pp., f 3,50.
Dit boekje bevat een nog aanvaardbare analyse van de hedendaagse geloofscrisis,
maar wat ter vervanging van het traditionele Godsgeloof gesuggereerd wordt, lijkt
nergens op, zeker niet meer op ‘geloven’. De fout is dat de auteur zich geen enkele
moeite gegeven heeft te onderzoeken welke feitelijke geloofsintuïtie uitgedrukt ligt
in de oude formuleringen (persoonlijke God, wil van God, menswording van de Zoon
Gods, verlossing door Christus, enz.). Daardoor wijst hij mét de formulering ook de
inhoud af, en houdt hij alleen nog over wat Mac-Intyre enige jaren geleden - toen
waarschijnlijk ten onrechte - bisschop Robinson al verweten heeft: ‘een combinatie
van religieus woordgebruik en werkelijk atheïsme’. Ondanks enige suggestieve
gedachten op de achtergrond beslist geen constructieve bijdrage in het huidige zoeken
naar God.
S. Trooster

L. Gardet
De Islam
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1967, 236 pp., f 3,50.
In het Frans in '58 verschenen en al eerder in het Nederlands vertaalde gezaghebbende
inleiding over de Islam, waarbij de actuele aspecten het overwicht hebben. Deze
goed geschreven studie zet een punt achter het tijdperk van controverse en apologetiek.
J. de Wit

G. Heydoch
Gnadenbilder und deren Legenden vom Berg Athos
Becker, Wiesbaden, 1965, 81 pp., geïllustreerd, DM. 8,80.
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Dit boekje dankt zijn ontstaan aan het duizendjarig bestaan van het ‘Megistè
Lavraklooster’ (1963). De schrijver heeft driemaal de H. Berg bezocht en bij zijn
laatste bezoek (in 1964) heeft hij met begrijpelijke moeite een deel van de vele
thaumaturgische Athos-ikonen gefotografeerd en daarvan zijn er 7 in zwart/wit en
4 in kleuren opgenomen. Van die 11 zijn 8 Moeder Gods-ikonen. Heel kort spreekt
hij over de ikonenkunst (p. 1-4), daarna volgen historische (p. 5-8) en hagiografische
gegevens en legenden over 41 wonderdadige ikonen, waaronder 31 gewijd zijn aan
Moeder-Gods voorstellingen (p. 8-73). Een kleine bibliografie, verwijzend naar de
capita, een register der behandelde ikonen, een kort overzicht van kloosters en
nederzettingen en een kaartje vormen het slot (p. 74-82). De schrijver put de teksten
der legenden uit 3 bronnen: vertalingen uit het Russisch, uit het Grieks en aan eigen
notities ter plaatse. Voor de Russische vertalingen verwijst hij naar het boek Vysnyj
pokrov nad Afonom, in 1860 al voor het eerst uitgegeven door de monniken van het
Russische Panteleïmoon-klooster, waarvan in 1914 de 10e druk uitkwam, een bewijs
hoe gaarne Athos- legenden - vooral door pelgrims - werden gelezen. Dat boek is in
het Grieks vertaald onder de titel Anotera Episkiasis epi tou Atho (4e druk in 1957)
en herdrukt in het Grieks onder de titel Hè Platutera van monnik Athanasios
Panagiotou (Karyes, Athos, 1961). Naast veel waardering zijn er toch nog al wat
‘vlekjes’ aan te wijzen. Bijvoorbeeld o.m. a) schrijver noemt die boeken (p. 65) maar
heeft die niet overal met de vereiste akribie benut; b) er zijn beslist geen ikonen op
de Athos uit de 6e of 7e eeuw, geen enkele vóór de Beeldenstrijd (p. 2); c) op p. 43
wordt gesproken over Paus Gregorius I (de Grote: 590-604) terwijl ongetwijfeld
bedoeld wordt Paus Gregorius X (1271-76): de Paus van de kortstondige unie met
de Griekse Kerk; d) ‘dat hier voor het eerst een volledige indruk van de Athos-ikonen
der Moeder Gods wordt gegeven’ (p. II) is onjuist. M. Spunda heeft in 1928 zich
daarmee al geoccupeerd en later (in 1962) veel verteld in zijn boek Legenden und
Fresken vom Berg Athos en vooral ook R.M. Dawkins in The Monks of Athos (1936).
Uitdrukkelijk zij ook gewezen op Panhagia: Marienlegenden vom
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Athos van de Benedictijn Pater Stolz (uitgave Fredebeul und Koenen, Essen, 1965);
e) ik vind het wel jammer, dat de zwart/wit foto's ikonen weergeven die niet tot de
beste behoren. Van de talloze ikonen zou een betere keuze mogelijk geweest zijn.
Het boekje is in ieder geval een bijdrage op een terrein waaraan tot nu toe te weinig
aandacht is geschonken. ‘De tuin van de Moeder Gods’ biedt een schat van gedachten
waar zelfs de meest progressieven in onze tijd geestelijk voedsel vinden.
W. Theunissen

Eugen Walter
Het woord van de liefde
Uitlegging van de Afscheidsrede van de Heer (Joh. 14-17)
H. Nelissen, Bilthoven, 1967, 140 pp., f 6,90.
Wie de sprankelende publikaties van de auteur kent, zal ook graag dit boekje ter hand
nemen, dat exegetisch verantwoorde overwegingen biedt over de belangrijke teksten
van Jesus' Avondmaalsrede. Uitstekend geschikt voor meditatie en verkondiging.
De vertaling is soms wat stijf.
S. Trooster

Herbert Haag
Wenn Ihr betet....
(Theologische Meditationen), Benziger, Einsiedeln, 1967, 60 pp., Zw. Fr.
3.90
Een bezinning op het Onze Vader vanuit de verschillende versies en gesitueerd in
het joodse gebed van die tijd.
R.S.

Thomas Sartory
Wandel christlicher Spiritualität
(Theologische Meditationen), Benziger, Einsiedeln, 1967, 62 pp., Zw. Fr.
3.90.
Met een zekere gepassioneerdheid komt S. in zijn adventstoespraken 1966 voor de
radio op voor een ‘wereldlijke’ heiligheid, in tegenstelling tot een ‘religieuze’
levenshouding. Wat de theorie betreft, is wat S. zegt, reeds overbekend, maar zijn
praktische voorbeelden zijn bijzonder actueel.
R.S.
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Wijsbegeerte
Mr. A.M. Bos
Over Methoden van Begripsvorming in het Recht
Kluwer, Deventer, 1967, 341 pp., f 27,50.
Dit boek is een van de weinige belangrijke boeken die er in deze eeuw over het recht
in onze taal zijn geschreven. Schrijfster probeert een totale logische methode voor
de rechtsvinding te ontwikkelen. Historisch gaat zij voor de grondslagen van haar
opvatting terug op Jeremy Bentham en diens opvattingen over de logica. Zij
ontwikkelt dan een teken-systeem waarin zij in principe onderscheid maakt tussen
tekens voor operaties en voor gewaarwordingen. Ze laat dan zien hoe deze in het
recht moeten worden toegepast, waarbij zij blijkbaar ten behoeve van juristen een
nogal erg uitvoerige bespreking van grondbeginselen van de formele logica inlast.
Bij de tekens voor operaties voert zij een klasse in voor die welke wilsakten
verbeelden. Op vrij eenvoudige wijze kan zij dan bevel, verbod en hun tegendelen
symboliseren. Dit systeem kan ons veel verder brengen bij de hele ontwikkeling van
de jurimetrie. Met name zal het hierdoor ook vrij eenvoudig kunnen worden om langs
mechanische weg te constateren of er, gegeven het geval van een bevel a, zich een
situatie niet-a voordoet. Daarvoor zal alleen nodig zijn dat de taal waarin de situatie
kan worden gerepresenteerd op een behoorlijke wijze kan worden gesymboliseerd
en wel zo dat dit overeenstemt met de symbolisering van het rechtssysteem. Schrijfster
houdt wel vast aan de wet van de uitgesloten derde, hoewel enkelingen een
driewaardig systeem voor het recht nodig achten, maar gebruikt toch niet-standaard
logische systemen, met name de modale logica.
Het is verheugend dat iemand in ons land op dit werk heeft kunnen promoveren,
terwijl tot nu toe artikelen over jurimetrie onder andere door het conservatieve maar
invloedrijke Nederlandse juristenblad worden geweigerd. Merkwaardiger wijze
onlangs nog een pleidooi voor het toepassen van de modale logica als enig toelaatbaar
systeem in het recht.
Het is merkwaardig dat de schrijfster als doel van de jurimetrie niet verder wil
gaan dan de organisatie van de jurisprudentie en niet wil komen tot de mechanische
rechtsvinding die de vervanging van de rechter door een computer mogelijk maakt.
C.J. Boschheurne
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Prof. Dr. C.A. Schoonbrood (ed.)
Het absolute
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1967, 253 pp., f 15,-.
Dit is een voortreffelijke verzameling van uiterst belangrijke teksten op het gebied
van de metafysica. Teksten van iedere richting zijn er in opgenomen in uitstekende
vertalingen. Helaas moet men zeggen dat zij zo ingeleid en zo gerangschikt zijn dat
de niet deskundige lezer de voorkeur zal gaan geven aan het traditionalistische
standpunt van de mogelijkheden en de omvang van deze wetenschap. Men moet zich
echter afvragen wat dit hele standpunt en de hele discussie daarom in deze tijd nog
voor werkelijk belang heeft. Komen wij er iets verder mee als er theorieën en
hypothesen worden opgesteld omtrent het bestaan van de dingen en het Godsbestaan,
alsof deze worden bestreden? Sedert het begin van de vorige eeuw weten wij toch
immers dat dit probleem op zich zelf geen belang heeft en het er alleen om gaat hoe
wij mensen deze dingen begrijpen en kunnen begrijpen. Daarom is ook het standpunt
van de analytische filosofen, waarvan telkens uitvoerige teksten worden aangehaald,
om dan in andere bestreden te worden, feitelijk vrij onbelangrijk. Bij nadere analyse
nemen zij immers even zeer als vele oude filosofen merkwaardigerwijze, hoewel ze
mens zijn, als uitgangspunt voor hun denken iets buiten de mens aan. Men kan niet
ontkomen aan de indruk dat de redacteur ook een dergelijk uitgangspunt wil innemen.
Met dat al is dit een verzameling die voor de kritische lezer van veel belang kan zijn
zelfs als een soort handboek en naslagwerk voor dagelijks gebruik, zulks hoewel wij
teksten van moderne Franse en Duitse denkers missen.
C.J. Boschheurne

Dr. P. van der Hoeven
Galilei
Het Wereldvenster, Baarn, 1966, 142 pp., f 8,90.
Bedoeling van deze wijsgerige monografie is niet de geschiedenis te verhalen van
het proces Galilei en zijn betreurenswaardige veroordeling. Wel spreekt de auteur
uitvoerig over het leven van de befaamde wetenschapper, maar deze bijzonderheden
over tijd en leven blijven ondergeschikt aan zijn doel: ‘geestelijk verheldering van
de inzet van het uiterst belangrijke verschijnsel, dat met de woorden: moderne
natuurwetenschap wordt aangegeven’. Zo lezen wij achtereenvolgens over: Traditie
en vernieuwing in Galilei's tijd, zijn kritiek op gangbare opvattingen, fundamenten
van wetenschap, wetenschap en geloof, de kritische betekenis van het copernicaanse
stelsel, en de strijd ervoor. Een korte bibliografie van en over Galilei besluit het
geheel. Bij een enkel punt hadden wij nog wat meer nuanceringen gewenst. Bv. de
zin ‘De Aristotelische leer was door het christendom aanvaard’, zou door heel wat
ontkenningen en verklaringen moeten worden gevolgd om de feitelijke invloed van
Aristoteles in de christelijke wereld van Middeleeuwen en later recht te doen
wedervaren. Dit wordt echter wel heel moeilijk in een kort boek, dat voor het overige
zo voortreffelijk beantwoordt aan zijn doel: beter inzicht in het pionierswerk voor
de nieuwe natuurwetenschap van Galileo Galilei.
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J.H. Nota

Anna Teresa Tymieniecka
Why is there something rather than nothing?
Van Gorcum, Assen, 1966, 159 pp., f 12,60.
Anders dan men zou denken hebben wij hier niet een antwoord op de vraag zoals
Heidegger die letterlijk stelde of Wittgenstein het impliciet deed, maar op de
opvattingen van Bergson. In dit helder geschreven betoog komt schrijfster tot een
functionele wereldopvatting. Een aantal zwakke punten van Bergson weet zij zeer
knap te bestrijden, zelf toch feitelijk ook uitgaande van een vitalistisch standpunt,
daarbij gebruikmakende van enkele leerstukken van de fenomenologie.
Als altijd zijn er tegen deze min of meer biologische benadering enkele bezwaren
te maken. Men moet gebruikmaken van de nieuwste hypothesen van een ander vak
en de hele leer komt in gevaar als die te zijner tijd onjuist blijken te zijn. Daarnaast
is hier tegen deze schrijfster nog aan te voeren dat zij de twee begrippen waarover
zij schrijft als volkomen ongelijksoortig tegenover elkaar stelt. Feitelijk echter zijn
zowel ‘iets’ als ‘niets’ gedachtenconstructies en kunnen dus in de geest ook tegenover
elkaar gesteld worden. Als zodanig zijn ze ook in de geest ontstaan. Indien men dit
niet voor ogen houdt, vergeet men ook als de schrijver dat ook ‘iets’ niet onmiddellijk
wordt beleefd, maar in de geest wordt begrepen. Ondanks dit alles is dit een bijzonder
belangwekkend boek.
C.J.R. Boschheurne
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Alasdair MacIntyre
A short history of Ethics
Routledge & Kegan Paul, London, 1967, 280 pp., 15/-.
De bedoeling van de schrijver is vooral om de leer van Ayer te bestrijden die zegt
dat de filosofie over de moraal los staat van de ontwikkeling van die moraal zelf. Hij
houdt daarbij vast aan de opvatting dat de begrippen van de moraal vormen zijn van
het gemeenschapsleven. Veel aandacht besteedt hij dan aan de Griekse opvattingen
en hun verband met het leven in de polis. Op dezelfde wijze worden ook de latere
ethici verklaard uit de maatschappijvorm waarin ze leefden. Daar hij voor een
angelsaksische denker ruim aandacht besteedt aan de continentale denkers en hen
allen critisch benadert, is dit een zeer leesbaar en instructief boek geworden.
Uiteindelijk komt hij op een standpunt dat vrij dicht staat bij dat, dat door Hare is
ontwikkeld in The Language of morals. Het is echter de vraag of het mogelijk is een
werkelijk logische ethica te ontwikkelen die toch niet als haar basis ergens een keuze
stelt. Doet men dat namelijk niet, dan blijft het systeem altijd wat willekeurigs hebben
in haar geheel. Van iedere regel kan men dan vragen waarom, zonder dat er een
logisch antwoord mogelijk is; men valt dan dus weer terug op de categorische
imperatief. Neemt men echter als basis een keuze, bijvoorbeeld die om mens te zijn
of niet, dan kan men uit de beslissing mens te willen zijn de regels van de ethica
afleiden en op hun juistheid testen. Het enige probleem is dan het recht van degenen
die deze keus deden om dit standpunt en dit doel ook te handhaven, tegen degenen
die deze keus niet hebben willen of kunnen doen.
C.J. Boschheurne

Theodor W. Adorno
Negative Dialektik
Suhrkamp, Frankfurt/M., 1966, 410 pp., DM. 28,-.
Schrijver probeert het dialectische systeem toe te passen terwijl hij begrippen als
idealisme en systeem verwerpt. De algemene geest van Hegel is het vooral waartegen
hij zich keert. In plaats van deze eenheid ziet hij in de eerste plaats een veelheid. Dit
boek is dan ook niet zijn systeem, maar een uitwerking van deze hoofdgedachte in
een aantal modellen. De belangrijkste stap die hij doet om in deze opzet te slagen is
de verwerping van de souvereiniteit van het subject.
Men kan zich afvragen of hier ook niet de zwakte van het hele betoog schuilt. Kan
men wel vanuit een ander punt dan juist vanuit het subject denken? Integendeel, alle
denken is subjectief denken. De objecten zijn in de praktijk van het denken alleen
belangrijk voorzover ze door een mens gedacht worden. Het is onverschillig of er
niet-gedachte objecten bestaan. Hiermee is onmiddellijk al het systeem dat schrijver
verwerpt, weer ingevoerd.
Zeker is dit een buitengewoon belangrijk boek. Want hoewel schrijver rekening
houdt met het vitalisme en de fenomenologie en zelfs met Heidegger, kan men niet
zeggen dat hij er door beïnvloed is. De Hegeliaanse dialectiek wordt onafhankelijk
van deze denkers door hem opnieuw als methode toegepast. Daarbij worden echter
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begrippen die bij Hegel een plaats hadden in het systeem, in de versie die schrijver
zelf van zijn werk heeft, zoals vrijheid, wereldgeest en natuurgeschiedenis en de
metaphysiek, modellen waaruit zijn opvattingen blijken. Hierbij moet dan worden
aangetekend dat ook wanneer men de laatste verwerpt men er toch een oordeel over
uitspreekt, dus ‘er aan doet’. Feitelijk echter kan men niet ontkomen aan de indruk
dat de schrijver een nieuw, en waardevol, systeem heeft gegeven.
C.J. Boschheurne

Biografie
H.J. Neuman
Arthur Seyss-Inquart
Ambo, Utrecht, 1967, 367 pp., f 15,-.
Blijkbaar is het de bedoeling van dit boek om te komen tot een soort van
herwaardering van de vroegere nazi-onderkoning in Nederland. Misschien veranderen
de motieven voor de waardering, maar de instinctmatige afkeer die we onder de
bezetting al van hem hebben gehad, blijkt bij nadere kennismaking juist te zijn. Seyss
was een man die zich boven de normale mens verheven voelde. Van uit zijn hoogheid
beschikte hij over anderen. Deze elitegedachte baseerde hij op biologische gronden.
Dat de schrijver in zijn eigen waardering van zijn object stelt dat er bij deze nazichef
bepaalde opvattingen bestonden over cultuur en civilisatie is juist gezien, maar het
is onjuist deze
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drogreden ten grondslag te leggen aan het hele optreden. De man achtte zich te goed
en te knap voor anderen, hij waardeerde hen zoals een ander een hond waardeert.
C.J. Boschheurne

Fred Germonprez
Jozef De Coene
Stichting J. De Coene, Lannoo, Tielt, Den Haag, 1967, 218 pp., 35 pl., 17
klpl., geb. 450 Fr.
Het boek over Jozef De Coene, de stichter en dynamische uitbouwer van een van de
grootste bedrijven in Vlaanderen, bevat niet alleen het portret van een veelzijdige,
boeiende en originele persoonlijkheid, maar geeft het verhaal van een halve eeuw
sociale, economische en culturele geschiedenis in Vlaanderen, geschreven door
iemand van het ‘milieu’. Jozef De Coene was niet alleen een industrieel die enkel
op rendement uit was. Kamiel Huysmans zei van hem: ‘Hij is nijveraar omdat hij
kunstenaar is, en kunstenaar omdat hij nijveraar is’. De Coene schilderde niet
onaardig. De voornaamste literatoren en kunstenaars kwamen bij hem aan huis. Hij
was intiem bevriend met Streuvels, H. Teirlinck, A. Vermeylen, G. Walschap, E.
Claes, H. van de Velde (die voor hem meubelen ontwierp), C. Permeke, G. Desmet,
A. Saverijs, en zovele andere meer. De inleiding van V. Leemans situeert de figuur
in het Europa van de eerste helft van de twintigste eeuw.
S. Heester

Politiek
Herziening van het kiesrecht binnen het kader van de grondwet
Interimrapport van de Commissie-Marijnen. Minderheidsnota van Mr.
K. van Rijckevorsel. Centrum voor staatkundige vorming,'s-Gravenhage,
1967, 24 pp., f 2,25.
Waar op het ogenblik discussies en polemieken over politieke duidelijkheid,
partijvernieuwing, stembusaccoorden het vaderlandse politieke podium beheersen,
is het goed een van deskundige staatkundigen uitgaand interimrapport over deze
zaken te ontvangen. Nu alom om herziening van het kiesstelsel gevraagd wordt
hebben zij zich met mogelijkheden hieromtrent bezig gehouden, zich daarbij houdend
aan de grenzen die de huidige grondwet stelt. Opdat zonder de omslachtigheid van
een grondwetswijziging reeds voor de volgende verkiezing een hervorming zijn
beslag kan krijgen. Duidelijkheid voor de kiezer in wat de partijen willen, met name
ten aanzien van kabinetsvorming, hopen zij te verkrijgen door via een districtenstelsel,
waarbij toch de evenredige vertegenwoordiging tot zijn recht komt, de partijen tot
een grotere samenwerking te dwingen. De minderheidsnota stelt dat districten toch
weer een stap terug zouden kunnen zijn. Daarmee hebben we genoeg om onze
discussies en polemieken voort te zetten. Hoe zal het eindrapport uitvallen?
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M. Chappin

J. van den Berg
De anatomie van Nederland
Deel één
De Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 264 pp., f 14,90.
J. van den Berg is als journalist verbonden aan ‘Vrij Nederland’. Hij heeft zich een
jaar lang gewijd aan de taak onderzoek te doen naar de machtsposities in ons land.
In het eerste deel van het verslag van zijn bevindingen wordt gerapporteerd over de
formele machtsposities: Koninklijk Huis, parlement, politieke partijen, departementen,
kabinet, diplomatieke dienst, Europese gemeenschap (Brussel) en kerken. In het
tweede deel zal hij de financieel-sociaal-economische sector onder het mes nemen.
Het is een leuk boek. Erg diep boort het niet; maar desondanks is het sterk aan te
bevelen, omdat het op een vrij rustige wijze afrekent met een aantal mythen die bij
de gemiddelde Nederlander nog leven ten aanzien van de inrichting van de staat, de
bezetting van machtsposities e.d. Het volksdeel dat ergens boven zich een ‘Overheid’
waant, en daarbij eerbiedig de blik naar beneden geslagen houdt, zou met name aan
dit werkje enige stichtelijke stonden kunnen beleven. Dat volksdeel is groot, en God
en de ‘Overheid’ zijn daar nog niet dood. Het zal het boek dan ook wel niet lezen,
en onbekommerd verder leven in de wereld van 1867.
Degenen die zich wél eens bezig houden met de door Van den Berg aangesneden
problemen, zouden wat meer willen weten; want er is nog weinig gezegd over de
verhouding tussen feitelijke en formele machtsposities, of liever, tussen ‘gezag’ en
‘macht’.
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Daarover verschijnen langzamerhand wel eens aardige boeken. Bijvoorbeeld Galbraith'
adembenemende Industrial State, en een tijd geleden Wright Mills Power Elite. Maar
het zal wel even duren voor een Nederlandse uitgever ze op de markt brengt.
H.W. Tromp

Geschiedenis
J. Bientjes
Holland und der Holländer im Urteil deutscher Reisender 1400-1800
J.B. Wolters, Groningen, 1967, 310 pp., f 19,50
Dit proefschrift is een poging de indrukken weer te geven die Duitse reizigers in de
periode tussen 1400 en 1800 van ons land kregen. Deze indrukken geeft de schrijver
dan weer door geordende uittreksels uit dagboeken en reisaantekeningen. De ordening
is naar onderwerp, steden, wetenschap, taal etc. Op deze wijze krijgen wij, door ons
nationalisme vertekende beelden te zien door een andere nationalistische bril. In zo
verre kunnen geschriften als deze van groot nut zijn. Toch moet men oppassen voor
grote oppervlakkigheid in de beschrijvingen. Soms is het zelfs zo dat we een tekst
alleen kunnen gebruiken als wij uit onze eigen geschiedkundige kennis kunnen weten
wat er bedoeld is. Schrijver stelt dat het helaas niet mogelijk is alle zeden en gebruiken
die waargenomen worden in dit geschrift te vermelden, helaas zegt hij daar niet bij
welke keuzemaatstaf hij nu aangenomen heeft. Hoewel hij al zijn Duitse zegslieden
zeer zorgvuldig in hun cultuur-historische context plaatst meent hij opmerkingen
van deze zegslieden over nu geheel vergeten Nederlandse schrijvers niet op te hoeven
nemen. Boeken als deze zijn echter zeer belangrijk om bepaalde traditionele
geschiedsopvattingen te corrigeren. Daarom zou het belangrijk zijn als meer studies
van deze aard verschenen. Voor een bepaald beeld op de geschiedenis is de conclusie
van de schrijver dat Duitse reizigers uit de 15e en 16e eeuw zich hier niet in de
vreemde voelden, van groot belang. Grappig is het overigens telkens weer te lezen
dat het de Duitse reizigers telkens weer opvalt dat ze in ons land zoveel corpulente
mensen zien.
C.J. Boschheurne

Werner Keller
... En zij werden verstrooid onder alle volken
Met 210 illustraties en 8 kaarten. La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1967,
511 pp., f 27,50.
Het is goed een uitgebreid overzicht te hebben van al hetgeen de Joden gedaan hebben
en hen aangedaan is sinds het begin van onze jaartelling; om al het grootse en al het
afgrijselijke van hun geschiedenis sindsdien onder ogen te krijgen. Hoe krijgen
overbekende feiten een heel nieuw gezicht door ze vanuit de geschiedenis der Joden
te bekijken. Auteur geeft zeer veel feiten, maar weinig visie. Dit werk is vooral een
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compilatie waarvoor, blijkens de literatuuropgave, veel materiaal is doorgewerkt.
Daarbij zijn sommige perioden diepgaander en uitgebreider behandeld dan andere.
De stijl wisselt van opsomming tot levendige vertelling. Het blijft mij een raadsel
waarom in dit populariserend, journalistiek geschreven werk - waarin je je best een
simplisme af en toe mag veroorloven - bij de citaten geen verwijzingen gegeven
worden. Het feit dat dit werk alleen maar wetenschappelijk verantwoord en niet
vakwetenschappelijk wil zijn, lijkt me geen voldoende excuus om je zegslieden af
en toe niet eens te noemen (met hun werk uiteraard). Er staan interessante illustraties
in dit boek.
M. Chappin

Literatuur
Max Dendermonde
Inzake de liefde
Querido, Amsterdam, 1967, 214 pp., f 13,90.
Een viertal verhalen van twee mannen en twee vrouwen die hun leven vertellen;
ieder op een andere wijze en in een andere vorm. Het verhaal van een rijke en eenzame
werkstudent; de nachtelijke overpeinzing van een apothekeres; de ironische memoires
van een reizende journalist en de brief van een fabrikantenweduwe aan haar gewezen
minnaar. Elk der vier hoofdpersonen doet een zekere ontdekking omtrent hun liefde.
Dendermonde schijnt te willen zeggen dat liefde óók altijd een vorm van zelfexpressie
is en aanleiding kan worden tot zelfonderzoek. Dit geschiedt in de vier verhalen. De
personen vragen zich uiteindelijk af hoe
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hun belangrijkste verhouding moet zijn: hun houding tegenover het leven. De auteur
heeft dit levendig en fantasierijk weergegeven in een verzorgde taal die een duidelijk
getuigenis aflegt van de bijzondere begaafdheid van deze schrijver.
Joh. Heesterbeek

Raoul Chapkis
Ik sta op m'n hoofd
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1967, 144 pp., f 7,90.
Een verzameling persartikelen, half-wijsgerige, half-komische commentaren op wat
er aan eigenzinnigs te vinden is in de politieke, religieuze en culturele actualiteit.
Een boekje vol dubbele bodems, omkeringen en redeneringen ad absurdum,
scherpzinnig humoristisch en boeiend. Met de vluchtigheid van een aantekening in
margine, en met een mengeling van eigenwijsheid en laconie genoteerd. Om achter
elkaar uit te lezen op een vervelende avond.
T. van der Stap

W.F. Hermans
Mandarijnen op Zwavelzuur
(herzien en uitgebreid) Thomas Rap, Amsterdam, 19672, 270 pp., f 30,-.
Deze druk is bijgewerkt tot de weigering van de Vijverbergprijs in maart 1967. De
aanvullingen van dit voortreffelijk uitgegeven boek zijn niet het sterkste deel, Voor
het begrip van Hermans, die ongetwijfeld de belangrijkste Nederlandse schrijver van
deze tijd is, is het werk essentieel.
Het blijkt dat Hermans zelf zijn werk ‘Ik heb altijd gelijk’ wel als zijn belangrijkste
werk beschouwt. Hij bespreekt het zeer uitvoerig, geeft alle mogelijke toelichting,
komt er telkens op terug. Het werd niet alleen slecht ontvangen door de pers maar
duidelijk door de critici in het geheel niet begrepen. Terwijl het feitelijk hetzelfde
moeilijke probleem van Böll's ‘Ansichten eines Clowns’, de verschillende houding
van broer en zuster tegenover hetzelfde ouderlijke gezag behandelt, waarvan in beide
gevallen de zuster het dodelijk slachtoffer wordt, weten de critici niets beters te doen
dan er een oppervlakkig verhaaltje in te zien. Ze vragen of de figuren uit het boek
juist handelden en niet of de schrijver het probleem oploste of zelfs maar juist zag.
Daar komt dan bij dat er een passage in staat over de katholieken, die in goed latijn
vertaald zonder meer op het tweede Vaticaanse concilie kon zijn voorgelezen, die
een hysterische reactie opwekt bij de kunstbeschouwers uit de nadagen van het
triomfalisme. Van toen af aan is het niet meer het Christendom, in hoofdzaak
vertegenwoordigd door dominees, maar zijn het de katholieken en de katholieke kerk
waartegen Hermans zijn aanvallen richt. Pas dan ook worden de aanvallen op onze
letterkundigen van een felheid die wij sinds Multatuli niet meer hebben gekend.
Het schelden wordt bij Hermans een schone kunst. Men voelt zich er bij betrokken
zodat het een spanning geeft als in de laatste dagen voor een omwenteling. Maar het
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gevoel van high te zijn zoals de daarop volgende gezagloze dag brengt, daar komt
hij niet aan toe. Dat is ook te begrijpen en konden we ook verwachten. Uit ‘Tranen
der Acacia's’ en ‘De donkere kamer van Damocles’ blijkt dat Hermans van oorlog
en bevrijding niets heeft begrepen. Dat was ook moeilijk in een land waar de oorlog
niet uitgroeide tot burgeroorlog, fascisten in het verzet stonden en de regenten neutraal
bleven. Hermans las in die tijd zoals hij zelf schrijft een boek per dag en had dus
weinig tijd inzicht in dat alles te krijgen. Voor hem zijn deze tijden alleen maar een
achtergrond voor de existentiële problemen die hij zich in deze romans stelt.
Bij de stijl van schelden van Hermans is het feitelijk niet belangrijk of de schrijver
meent wat hij zegt en of hij gelijk heeft. Of hij alles ten volle meent blijft de vraag.
In zijn gescheld op Nederland en de nederlanders klinkt een bijklank door die doet
denken aan een uiterste van chauvinisme. Men kan niet ontkomen aan het gevoel dat
alles maar weinig anders had hoeven te lopen in het leven van deze schrijver of hij
was bij Door de eeuwen trouw terecht gekomen en had misschien zelfs ‘Burgerrecht’
leesbaar gemaakt. Maar dat zal hij zelf niet beseffen. Onjuistheden en inconsequenties
zijn er natuurlijk talrijke. Hij verwijt anderen dat zij Nederlandse schrijvers met
buitenlanders vergelijken en doet zelf vooral met du Perron niets anders. Zijn houding
tegenover Paul Rodenko is onbegrijpelijk. Maar dat alles schaadt niets aan de stijl
en de zeggingskracht. Evenmin het feit dat verouderde vraagstukken zoals dat van
‘vorm en vent’ nog uitvoerig zijn opgenomen en dat hij probeert tot een esthetische
kwalificatie te komen met als normen ‘mooi’ en ‘lelijk’ terwijl wij nu weten dat
alleen kunde een maatstaf kan zijn. Iedereen die Wagner lelijk vindt zal toch de
kwaliteit van het werk kunnen bewonderen.
Het gevaar waarvoor Hermans staat, is echter dat hij met steeds kleinere figuren
in de ring gaat. Ook wie op iemand scheldt gaat
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met hem om. Gelukkig niet in deze bundel maar elders heeft hij onlangs zelfs op zijn
bekende toon gepolemiseerd tegen een lid van Nederlands hoogste college van
dunkelmänner. Hij zal moeten bedenken dat wie met pek omgaat er mee wordt
besmet. Bewonderenswaardig is hoe Hermans als een schaakspeler rekening houdt
met de volgende zet van de critici op dit boek. In vele van de essays is het antwoord
al opgenomen en weerlegd. Mede hierdoor is deze bundel een werk geworden dat
duidelijk maakt dat op een andere als op academische wijze kan worden gepolemiseerd
en dat deze polemieken dan heel wat spannender zijn dan de academische.
C.J. Boschheurne

C.A. Schilp
Herman Heijermans
Moussault, Amsterdam, 1967, 196 pp., f 9,50.
In regeringsopdracht heeft S. een monografie over H. Heijermans geschreven die,
zonder veel materieel nieuws of afwijkende interpretatie te brengen, prettige
informatie garandeert voor wie, n.a.v. de 100e geboortedag, meer wil weten over
Nederlands jongste klassieker. Aansluitend stormt S. door de intriges van Heijermans'
dramatische oeuvre heen (de Falklandjes en de romans horen er blijkbaar niet bij)
en evalueert hij in hetzelfde tempo. M.i. had deze toneelauteur een grondiger, vooral
meer wetenschappelijker studie verdiend.
C. Tindemans

Peter Handke
Der Hausierer
Roman
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1967, 201 pp., DM. 12.
In deze tweede roman van de jonge waaghals die P. Handke is, is een langademing
essay over het detectiveverhaal ondergebracht, dat echter narratief wordt aangelegd.
Aanvankelijk doet het gegeven aan als een nuchtere parodie op de crime-story;
gaandeweg groeit de parodie echter uit tot autonome ernst en de auteur blijkt een
van de destructief-geïnspireerden te zijn in het huidige debat over de non-roman. Als
procédé staat dwars door de tekst heen de wil om de bekende clichés van de thriller
zelfstandig te maken, ze niet als hulpmiddelen voor spanning en mysterie te hanteren,
maar als vrijstaande momenten zonder verdere draagwijdte, zonder pathos. Het
resultaat is een beschrijving van wat als beschrijving in een detectieveverhaal zou
opgaan, de uitkomst voor de lezer is verbluffend, maar vereist ontzagelijke inspanning.
De depersonalisatie van de figuren en de verzakelijking van de gebeurtenissen maken
het nagenoeg onmogelijk het verhaal te volgen; de informatie glipt je onder de ogen
weg, de personen zijn niet te identificeren, de handelingsfeiten krijgen t.o.v. elkaar
geen reliëf. De orde van de onorde (niet wanorde) verbindt de diverse fasen, waarbij
alle oplossingen mogelijk zijn, tot tenslotte de titelheld (de venter, de marskramer)

Streven. Jaargang 21

zelf als dader kan worden aangewezen, waarbij hij zich m.i. als elke potentiële lezer
zelf demaskeert. De vraag of een roman over de techniek van een detectiveroman
nog een roman kan zijn, is echter een opgave voor de denkers.
C. Tindemans

Günter Kunert
Im Namen der Hüte
roman
Carl Hanser Verlag, München, 1967, 265 pp., DM. 19,80.
Deze eerste roman van G. Kunert (geb. 1929), een orthodox-marxistisch
D.D.R.-auteur, die al bekend was door zijn moedigpersoonlijke lyriek, is in de
Bondsrepubliek gepubliceerd. Het thema herinnert aan de vroegste Gruppe
47-beweging: 1945 als centraal vertrekpunt, de chaos van de laatste oorlogsdagen
en het hoogtepunt van de zwartemarkthandel. De held is een variante op G. Grass'
dwerg-Oscar, een Volkssturmknaap die tot de ontdekking komt dat hij het gedrag
en de gedachten kan overnemen van iedere man wiens hoed hij over zijn eigen hoofd
trekt. Hieruit ontstaat dan een bonte Simplizissimusverbeelding in een lakonieke
haktaal met versplinterde syntaxis, waarin de chronologie van de verhaallijn telkens
verstoord wordt door de grillige volgorde van de hoeden. S.'s epische adem schiet
nog te kort voor de volle lengte van een roman en het moeizame vlechtwerk gaat het
halen op produktieve vindingrijkheid. De aanvankelijke hoedenkomiek wordt
trouwens opgelost in een wraakengelobsessie over de Auschwitz-erfenis, maar de
organische las tussen twee stijl-, taal- en emotie-vlakken ontbreekt. In zijn geheel
bewijst de roman echter dat, in tegenstelling tot andersluidende meningen, de Oosten Westduitse literaturen nog steeds één geheel vormen.
C. Tindemans
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Heinrich Böll
Aufsätze. Kritiken. Reden
Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1967, 510 pp., DM. 14,80.
Deze (uiteraard erg commerciële) verzameling van gelegenheidswerk, toespraken,
voorwoorden, begeleidingsteksten, standpunten, interview, recensies,
verduidelijkingen, rechtvaardigingen en feuilletonslippertjes levert een wezenlijke
bijdrage tot de meer intieme kennis van H. Böll als mens én als literator. Alle beruchte
Böll-knelpunten zitten erin: godsdienst en katholicisme, Rijnland en Ierland, Duitsers
en Joden, oorlog en leger, politiek en welvaart, Bondsrepubliek en nazisme, literatuur
en engagement. Remmend op het encyclopedisch nut van de bundel is het feit dat
de herkomst of de ontstaansreden van de verschillende stukken niet vermeld wordt
en dat er in de compositie geen interne logica zit.
C. Tindemans

Karl S. Guthke
Wege zur Literatur
Studien zur deutschen Dichtungs- und Geistesgeschichte. Francke Verlag,
Bern-München, 1967, 280 pp., S. Fr. 35.
Deze veelzijdige germanist en dramahistoricus (Univ. Toronto) legt hier een
verzameling opstellen voor die gelegenheidswerk en tussentijdse onderzoeksresultaten
bevat. Bron- en stijlstudie (Haller, H. von Kleist, J.M.R. Lenz), thematologisch
comparatisme (G. Hauptmann, H. von Kleist en J.P. Sartre), analyse van mens- en
wereldbeeld (Schiller en G. Hauptmann), bijvalsgeschiedenis
(Shakespeare-interpretatie, Rousseauisme), motievenstudie (G. Keiler, C.F. Meyer.
G. Hauptmann) en cultuurgeschiedenis (Shakespeare in 18e-eeuwse Duitse
theaterkritiek, G.E. Lessing en F. Hebbel) zijn de verschillende etappes. S. werkt
vanuit een combinatie van exacte wetenschappelijke documentatie en een emotieve
verbondenheid met thema en/of auteur en de achterhaalde dimensies wijzen telkens
op grondfactoren van het verschijnsel literatuur. Daarmee ook groeit elke bijdrage
los van het occasionele en bereikt een gerichtheid die historisch reliëf met geestelijke
verdieping verenigt.
C. Tindemans

Toneel
John Russell Taylor
The Rise and Fall of the Well-Made Play
Methuen, London, 1967, 175 pp., 30/-.
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Na Anger and After, het boek waarin S. de jongste dramaturgische produktie op haar
(voorlopig) definitieve waarde probeerde te taxeren, pakt hij hier de geschiedenis
van het Britse pièce bien faite aan. De prikkel kwam uit Frankrijk met E. Scribe, V.
Sardou, E. Labiche en G. Feydeau, 19e-eeuwse auteurs die vooral technisch willen
slagen in het meest directe effect en die de amusementsdramatiek (al dan niet met
vele tranen) in het commerciële theater inburgeren. De Britse nalopers (alle stijl- en
opinieverschillen incluis, een aspect dat bij S. te weinig reliëf krijgt) zijn T. Robertson,
H.A. Jones, A.W. Pinero, zelfs G.B. Shaw en O. Wilde, daarna W. Somerset
Maugham, H. Granville-Barker, J. Galsworthy, N. Coward en T. Rattigan, waarna
S. vrij willekeurig ophoudt. In een poging om objectief te blijven, vergallopeert S.
zich wel eens en er ontwikkelt zich een soort sentimentele neiging om een aantal
auteurs en stukken te redden voor een ingebeeld odium. Daarom ook is dit boek geen
afsluitende inventaris, omdat de analyse te glad en te oppervlakkig is en niet verder
durft te gaan dan theatraal effect. Ondertussen vraagt S. niettemin aandacht voor een
vakkundig-onderschatte groep van auteurs en dramatische verbeelding.
C. Tindemans

Marvin Carlson
The Theatre of the French Revolution
Cornell University Press, Ithaca, New York, 1966, 328 pp., $10,-.
Een narratieve reconstructie van het Franse theater van 1789 tot Napoleon: de
roemzuchte jaren van Beaumarchais en Chénier, van Talma en David, van de neergang
van de Comédie Française, de opkomst van het spektakeldrama en de
boulevardtraditie. Een selectieve bibliografie vult het werk aan, maar in de tekst zelf
wordt daar niet naar verwezen.
C. Tindemans
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Una Ellis-Fermor
The Irish Dramatic Movement
Methuen, London, 1967, 241 pp., 16/-.
Deze herdruk (19391) van een historisch-waardevolle studie over de bloeiperiode
van het Ierse theater (einde 19e, begin 20e eeuw) is om vele redenen welkom. S.
combineert op een gelukkige wijze de evaluatie van een stimulerende beweging op
het theater en de daarmee samengaande heropleving van de Ierse toneelletterkunde.
Naast de vergelijking met het Britse theater in dezelfde periode (ook gedocumenteerd
in appendices over speelrooster en data) en de geleidelijke uitbouw van het Abbey
Theatre in Dublin, valt het hoofdaccent op de individuele bouwers: W.B. Yeats, E.
Martin, G. Moore, Lady Gregory en J.M. Synge, telkens zowel model in
monografische volledigheid als type van functionele beschrijving van een rol in de
beweging. Wellicht is, gezien het herdrukkarakter, niet alle recente materiaal
opgenomen, maar in de perspectieven die worden getekend, ontbreekt alvast geen
enkel aspect dat de fundamentele betekenis van deze actie voor het wereldtheater
zou verminken.
C. Tindemans

Max Spalter
Brecht's Tradition
The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1967, 271 pp., $6,95.
Herbert Sandberg
Mein Brecht-Skizzenbuch
Aufbau-Verlag, Berlin(-Ost), 1967, MDN. 10,50.
Bekend is de discussie over de vraag, of de vorm van het epische theater een autonoom
bedenksel van B. Brecht is dan wel in een historische ontwikkeling is onder te
brengen. M. Spalter geeft dit probleem een betere basis, die echter niet exclusief op
oppervlakkige formele parallellen steunt, maar vanuit de ideële fundering wordt
opgebouwd. Bij J.M.R. Lenz, C.D. Grabbe, G. Büchner, F. Wedekind en K. Kraus
vindt hij tendensen, oplossingen en voorstellen die tenslotte bij Brecht culmineren
in een deels bij deze paradigmata aansluitend, deels persoonlijk beeldingscomplex.
Gemeenschappelijke uitgangspunten voor de vormexegese zijn dan: de behoefte om
aan te tonen dat de moderne samenleving herleid kan worden tot patronen van
parasitisme en slachtoffering; het bewustzijn dat de menselijke persoon
geconditioneerd wordt door sociale, economische en psychologische factoren, de
revolte daartegen, de wil om dit mens- en wereldbeeld te veranderen en de
onvermijdelijke berusting in de onmogelijkheid van deze onderneming: een
incongruente mengeling van morele verontwaardiging en cynische beschrijving. S.
voert deze analyse nauwgezet door een brengt vele verrassende facetten aan het licht.
Met zijn studie zal verder rekening gehouden moeten worden.
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Sandbergs schetsboek is een anecdotisch album van vlugge krabbels, opgetekend
tijdens Brechts regiestudies aan het Berliner Ensemble. Ze leveren materiaal om de
verschillende werkfasen in een zich ontwikkelende compositie te volgen.
C. Tindemans

Siegfried Kienzle
Modernes Welttheater
Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1966, 598 pp., DM. 17,50.
John Russell Taylor
The Penguin Dictionary of the Theatre
Methuen, London, 1967, 295 pp., 42/-.
Het uitstekende compendium van S. Kienzle bevat 393 auteurs en 755 toneelstukken,
geschreven na 1945. Het is meer dan een gewone reisgids langs de onbekende streken
van de dramatiek; het zijn evenzovele keurige analyses, gesteund op zelfstandige
interpretatie, die een belangrijk domein van het moderne theater bestrijken. Niet van
de vorm is S. uitgegaan omdat daarin thans zo weinig veralgemeends wordt
aangetroffen; dus heeft hij getracht elk auteur op zijn intieme waarde te waarderen.
Dat verheft de bundel meteen van een handzaam naslagwerk tot een geslaagde
diepteverkenning die toch haar encyclopedische informatie niet verloochent.
Taylors boek kan hier niet tegen opwegen, omdat het al te willekeurig met de
gegevens omspringt. Belangrijke impulsen uit de recente theaterevolutie (bv. The
Living Theatre) blijven onvermeld, wat wel niet anders kan bij een boek dat 2500
jaren theaterbestaan probeert op te vangen, en daaronder zowel auteurs, als stijlen
en technische begrippen verstaat. De leek heeft aan de uitleg te weinig en de expert
is telkens ontgoocheld.
C. Tindemans
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Schauspielführer
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 19674. Band I 764 pp.. Band 2 804 pp.. Elk
MDN. 15,-.
Deze (iets aantrekkelijker) herdruk van de eerste twee delen van een geheel waarvan
het derde deel gerecenseerd werd in Streven, april 1965, p. 727, vraagt geen nieuwe
standpunten. Deel 1 geeft inleidingen op individuele auteurs en beschrijving van hun
belangrijkste toneelstukken, uit de antieke, oosterse, romaanse, angelsaksische en
skandinaafse dramatiek. Deel 2 is integraal gewijd aan de Duitse dramatiek, met
meer pagina's voor de situatie sedert 1890, en sterkere politieke nadruk na 1945.
Aanvaard je het ideologische standpunt (belangrijk is wie een marxistische opinie
vertegenwoordigt, en is dat chronologisch onmogelijk, dan is de sociale preoccupatie
beslissend), dan is het toch boeiend om deze eenzijdige normen historisch toegepast
te zien.
C. Tindemans

Siegfried Brill
Die Komödie der Sprache
Untersuchungen zum Werke Johann Nestroys
(Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft). Verlag Hans
Carl, Nürnberg, 1967, 232 pp., DM. 29.
Het wetenschappelijk onderzoek van de Weense komedieschrijver J. Nestroy
(1801-62) bleef totnogtoe beperkt tot het historisch-biografische domein (vooral O.
Rommel en O. Forst de Bataglia). Deze studie wil tot nieuwe resultaten doorstoten
via literairwetenschappelijke interpretatie, d.w.z. niet gelijktijdig beoordelen van
mimischgestische bedoelingen en literaire neerslag maar, na het principiële scheiden
van beide categorieën, eenzijdig de taalkundige fixering analyseren. Voorop staat
het gecompliceerde begrip der ‘Sprachkomik’, door S. in haar ontstaansimpulsen
over verschillende tendensen onderscheiden en gedefinieerd als vis comica die door
het instrument taal ontstaat en in de taal zelf te betrappen is. Uitvoerige en moeizame
doorlichting leidt tot de taal als autonoom object, de relaties tussen taal en stof, tussen
taal en realisme, de diverse aspecten van de taalmanipulatie (‘verdinglichte Sprache’
en ‘Versprachlichung’), de taalkomiek als energeia van de comedie en het artistieke
resultaat via deze taalinstrumentalisatie. Met de consequenties zal zowel in de
algemene dramatologie als in de specifieke Nestroy-Forschung en zelfs in de
theaterpraktijk blijvend rekening gehouden moeten worden.
C. Tindemans

Friedrich Torberg
Das fünfte Rad am Thespiskarren
Theaterkritiken. Band 2. Langen-Müller, München, 1967, 528 pp., DM. 26,50.
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In aansluiting bij het 1e deel van zijn verzamelde theaterkritiek (cfr. Streven, mei
1967, p. 844) dat integraal gewijd was aan de Duitstalige dramatiek, heeft de
Oostenrijkse criticus in dit 2e deel alle recensies over de niet-Duitstalige toneelstukken
(door hem verslagen tussen 1952 en 1966) gebundeld. S. bewijst een fundamenteel
respect voor het verschijnsel theater en bijgevolg beoordeelt hij geen toneelletterkunde
abstract maar een toneelstuk conreet. De vormen en de uitbeeldingsvoorwaarden
krijgen de voorrang op een eventuele eigenzinnige mening vooraf; meteen moet hij
herhaaldelijk ook correcties aanbrengen op zijn persoonlijke opinie, aangezien een
vertoning deze kan wijzigen of opheffen. Het informatieve aspect gaat S. niet uit de
weg, maar centraal staat toch wel de belevenis van een opvoering. Zonder dat direct
uit deze reacties een vaste doctrine kan worden opgemaakt, wordt elk stuk afgewogen
naar de mededelingsinhoud die auteur en acteurs voor de mens van vandaag
beschikbaar hebben gesteld. En bovendien is zijn verwoording altijd alleraardigst en
zelfs vermakelijk.
C. Tindemans

Kunst
J. Bernlef & K. Schippers
Een cheque voor de tandarts
Een barbarberboek
Querido, Amsterdam, 1967, 191 pp., geïll., f 19,50.
De auteurs willen geen misverstand omtrent hun bedoelingen. Reeds op het kaft
beginnen ze met hun uitleg: ‘Een cheque voor de tandarts beschrijft niet alleen de
nieuwe ideeën over de verhouding kunst-werkelijkheid. Het boek onderkent in de
eerste plaats de traditie, die tot deze ideeën heeft geleid. Daarom is de titel van het
boek ontleend aan een werk van Marcel Duchamp (geb. 1887), de grondlegger van
de hedendaagse beeldende kunst, de inspirator van de
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nieuwste dans, muziek en literatuur’. En iets verder, nog altijd op het kaft ‘Een cheque
voor de tandarts is geen kunsthisstorie maar mentaliteitsbeschrijving. Daarom hebben
de kunstenaars, die voor de hier geschetste mentaliteit het meest representatief zijn
de meeste aandacht gekregen ten koste van een te veel plaats vragende volledigheid’.
Daarmee nemen de auteurs de recensent de woorden uit de mond. Deze kan er alleen
maar aan toevoegen dat zij, als ze de grensvervaging tussen werkelijkheid en kunst
beschrijven, de kunst eerst een beetje te sterk aan het leidsel hebben gelegd. Tot de
meest representatieve figuren die in dit boek worden voorgesteld behoren Marcel
Duchamp, Kurt Schwitters, Erik Satie, John Cage, Joe Gould, Marianne Moore,
William Carlos Williams, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Yves Klein, Jean
Tinguely, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Claes Oldenbourg, George Segal,
Armando, Henk Peeters, J.J. Schoonhoven, Jan Hendrikse, Stanley Brouwn en
natuurlijk J. Bernlef en K. Schippers zelf. Want niet wat hier behandeld wordt is in
de eerste plaats belangrijk, maar de wijze waarop het door de beide auteurs
geobserveerd en meegedeeld wordt.
G. Bekaert

Kunst in Beeld
Ferdinand Anton / Frederick J. Dockstader
Het Oude Amerika
264 pp., 272 afb., waarvan de meeste in kleur.
Hans H. Hofstätter
De Late Middeleeuwen
264 pp., 245 afb., waarvan de meeste in kleur.
Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1967, geb. 350 Fr. per deel.
Naast de meer wetenschappelijke serie Kunst der Wereld en Kunst van Europa
verschijnt nu bij dezelfde uitgever in internationale coproduktie de serie Kunst in
Beeld, een belangwekkende uitgave. De titel van de serie laat verstaan dat het in
hoofdzaak om de illustratie gaat. Deze is dan ook rijk en verzorgd, maar vooral goed
gekozen en op een oorspronkelijke manier bij elkaar gebracht. Ze bevat niet enkel
reprodukties van kunstwerken, maar laat ook landschappen zien, geeft plattegronden,
doorsneden, landkaarten, grafieken. De eerste twee delen geven een beeld van wat
de hele serie in achttien delen worden kan. Dat over ‘Het oude Amerika’ is ingedeeld
in twee grote delen: ‘De grote beschavingen van de Indianen’ (Mexiko, de goudlanden,
het rijk van de Inka's), geschreven door Ferdinand Anton; en ‘De kunst van de
Indiaanse Stammen’, geschreven door Fr. J. Dockstader. De tekst blijft algemeen en
beschrijvend, ondergeschikt aan de illustraties. Deze maakt het eigenlijke verhaal
uit, een bijzonder boeiend en actueel verhaal. Wie ook maar een beetje thuis is in de
moderne kunst zal de reminiscenties niet kunnen onderdrukken. Het deel over ‘De
Late middeleeuwen’ laat misschien het karakter van de nieuwe serie nog duidelijker
uitkomen. Hoewel het om een betrekkelijk vertrouwde materie gaat, slaagt het boek
er toch in het stereotiepe beeld van deze periode te doorbreken en ze op een
oorspronkelijke wijze te presenteren. Dit gebeurt ook hier in de eerste plaats door
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de keuze van de afbeeldingen, door de manier waarop ze tegenover elkaar worden
geplaatst. De auteur, H.H. Hofstätter, een uitstekende kenner van de kunst van de
eeuwwisseling om 1900, was de aangewezen man om deze periode te behandelen.
G. Bekaert

Ignace Vandevivere
La Cathédrale de Palencia et l'Eglise paroissiale de Cervera de Pisuerga
(Les Primitifs Flammands)
Nationaal Centrum voor Navorsingen over de Vlaamse Primitieven,
Brussel, 1967, 123 pp., 234 pl.
Het tiende deel in het corpus van de vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke
Nederlanden is gewijd aan twee van de voornaamste werken van Juan de Flandes,
een weinig bekende Vlaamse meester die in de eerste decennia van de zestiende
eeuw een schitterende carrière maakte in Spanje. Het eerste werk bevindt zich in de
kathedraal van Palencia en bestaat uit een aantal schilderijen gewijd aan het leven
van Christus en bestemd voor het indrukwekkende ‘retablo mayor’, een in hoofdzaak
gesculpteerd altaarretabel. Het tweede stelt een ‘Aanbidding van de Wijzen’ voor
en bevindt zich in de parochiekerk van Cervera de Pisuerga. Het was oorspronkelijk
het middenstuk van een drieluik. Het hoort niet tot het opzet van deze uitgave de
weinig bekende figuur van Juan de Flandes in het licht te stellen, maar de
wetenschappelijke beschrijving en beeldanalyse van twee van zijn voornaamste
werken (in het geheel elf schilderijen) geeft ons, in afwachting van de monografie
die de auteur over Juan de Flandes voorbereidt,
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toch een heel duidelijk beeld van de hofschilder van de katholieke koningen.
G. Bekaert

Projekt
Roland Frey, Norbert Smidt-Relenberg
Totale Wohnung
74 pp., geïll.
Egon Eiermann, Heinz Kuhlmann
Planungsstudie Verwaltungsgebäude
66 pp., geïll.
Harald Deilman, Einar Ridderström
Einfamilienhaus für Morgen
46 pp., geïll.
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1967, per deel 12.80 DM.
Karl Krämer start met een nieuwe serie Projekt. ‘Projekt’ betekent hier ‘die
Vorwegnahme der Zukunft an einem realisierbaren Beispiel’. De serie brengt ideeën
voor de architectuur en stedebouw van morgen, gebaseerd op ervaringen en concrete
inzichten van vandaag. Drie delen zijn verschenen in een bijzonder verzorgde opmaak.
Het eerste, over de totale woning, is geschreven door de ontwerper van de
woonheuwel die onlangs in Marl werd voltooid, R. Frey. Deze blijft niet stilstaan
bij het gerealiseerde ontwerp, maar ontwikkelt de ideeën die ertoe hebben geleid en
erdoor tot rijpheid zijn gekomen. Ze kunnen samengevat worden als een continuë
woonstructuur waarin de vrijheid en oorspronkelijkheid van elke cel gewaarborgd
blijft binnen een compact woonpatroon. De tekst bestaat uit een gesprek tussen de
architect en een socioloog. Dat is heel vlot, maar wel een beetje oppervlakkig. Buiten
de architect en de socioloog komt ook een leek aan het woord met een aantal ‘domme
vragen’. Toevallig is die leek ook een architect. - Nummer twee geeft de geschiedenis
weer van een plan voor kantoorgebouwen, ontworpen door Egon Eierman en Heinz
Kuhlmann. Het is steeds boeiend om van zulk een studie kennis te kunnen nemen,
maar wat ze met het opzet van de serie te maken heeft, is me niet duidelijk geworden.
Het derde deel tenslotte, van Deilmann en Ridderström, gaat over de
eensgezinswoning van morgen. Het presenteert een studie die Ridderström onder
leiding van prof. Deilmann heeft gemaakt over de mogelijkheid van een variabele
en demontabele woning, die in verschillende combinaties gegroepeerd kan worden
en op een standardisatie en industrialisatie van elementen berust.
G. Bekaert

Varia
Hans Oswald
Die überschatzte Stadt
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Walter Verlag, Olten, 1966, 229 pp.
In de serie Texte und Dokumente zur Soziologie heeft Hans Oswald zijn ervaringen
omtrent het hedendaagse leefpatroon in nieuwe wijken en moderne steden in het
algemeen samengevat. Een kostbaar getuigenis, dat kan gevoegd worden bij de vele
andere van die aard, die in de jongste tijd werden afgelegd. De opvattingen over de
stad komen niet meer overeen met de werkelijkheid ervan. De socioloog komt hier
tot dezelfde resultaten als de cultuurfilosoof en de antropoloog (cfr. Wonen als ideaal
en als levensvraag in Streven, mei 1967, pp. 783-793). De stad van de industriële
samenleving heeft zijn autonomie verloren. De stedelijke bevolking leeft niet meer
lokaal gebonden. De socialiserende factor van de stad met al de consequenties hiermee
verbonden, is opgenomen door boven- en buitenstedelijke groeperingen en
organisaties. Wat van de stad als geheel gezegd kan worden, geldt nog veel meer
voor de zogenaamde ‘buurtschappen’. Het boek van Oswald komt neer op een felle
afwijzing van de achterhaalde sociologische en urbanistische opvattingen over
wijkvorming, die de wijk of de buurt als een tegengif voor de stad willen hanteren.
De socioloog en de stedebouwer werken in het ijle zolang ze de werkelijkheid van
de hedendaagse verhoudingen niet herkennen. In een bijlage gaat de auteur in op de
samenwerking van urbanist en socioloog en duidt eventuele uitgangspunten aan voor
de stedebouwer.
G. Bekaert

Jacques Maquet
Les civilisations noires
Marabout, 1967, 320 pp., geïll.
Dit deel van de Marabout Université is een bijgewerkte pocketuitgave van het
standaardwerk van J. Maquet, in 1962 verschenen en in 1966 door het Premier
Festival des Arts Nègres te Dakar bekroond. De literatuur over de Afrikaanse kunst
is in het laatste jaar met belangrijke werken verrijkt. J. Laude publiceerde Les Arts
de l'Afrique Noire, J. Delange gaf haar thesis uit, Arts et Peuples de l'Afrique, en
zorgde in samenwerking met M. Leiris voor het prachtige deel Afrique Noire in de
serie L'Univers des Formes. Naast deze uitgaven behoudt het boek van Jaquet zijn
actualiteit.
G. Bekaert
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Albrecht, E., Sprache und Erkenntnis. - Verb. Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin, (imp. Pegasus, Amsterdam), 1967, 328 pp..
Amsterdamse schooltoetsen. - Wolters, Groningen, 1967, 174 pp., f 13,50.
An Alle. (Gedichte und Grafiken zum Grossen Oktober), Neues Leben, Berlin,
1967, 124 pp..
Asselbergs, Dr. W.J M A., Nijmeegse colleges. - Tjeenk Willink. Zwolle, 1967,
323 pp., f 19,50.
Augustijn, Dr. C., Erasmus. - Wereldvenster, Baarn, 1967, 168 pp., f 10,90.
Back, Cor de, Lieve aarde. - Bosch en Keuning, Baarn, 1967, 50 pp., f 4,90.
Bea, Kardinaal A., en Dr. W. Visser 't Hooft, Vrede tussen Christenen. Boekencentrum, Den Haag, 1967, 188 pp., f 7,90.
Berger, Dr. H., Op zoek naar identiteit. - Dekker en Van de Vegt, Nijmegen,
1967, 259 pp., f 24,50.
Boros, Ladislaus, Im Menschen Gott begegnen. - Matthias Grünewald Verlag,
Mainz, 19672, 162 pp., DM. 9,80.
Böttcher, Prof. C.J.F., e.a., Morgen is vandaag. Futurologische verkenningen.
- (Nautareeks), Samson, Alphen a/d Rijn, 1967, 128 pp., f 6,90.
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[Bespreking inhoud]
Revolte om Leuven: een ethische verantwoording, p. 531
Voor een feitenrelaaas en de politieke aspecten van wat er in januari in Leuven en
het hele Vlaamse land gebeurd is, verwijzen wij naar het politieke overzicht, p. 599.
Maar graag openen we dit nummer met een dieper gaande beschouwing over de
werkelijke motivatie van deze beroering. Als katholieke Vlamingen al eens hard zijn,
gaan ze zich altijd heel gauw afvragen of dat wel helemaal verantwoord is. En in
Nederland zijn ook al stemmen opgegaan om te vragen: is het wel allemaal
democratisch? Het gaat om veel meer dan om een taalstrijd, het is een sociale
beweging, met kerkelijke implicaties. Het gaat om onze opvatting van wat vrijheid
is in samenleving.

Schuldvraag, kerken en Vietnam, p. 540
Dit artikel - dat in wezen een pleidooi is voor contemporaine geschiedenis - toont
aan de hand van voorbeelden aan, dat de schuldvraag wel degelijk van belang is voor
het oplossen van internationale conflicten. Tevens meent de auteur dat de kerken
niet alleen de mogelijkheid, maar zelfs de plicht hebben om in conflicten te spreken.
Drs. Tromp verduidelijkt zijn bedoelingen in een antwoord.

De opvolger van Ottaviani, p. 549
De opvolger van Kardinaal Ottaviani aan het hoofd van de Congregatie voor de
Geloofsleer is een Kroatiër. Wie is deze man? De informatie welke een landgenoot
hier over hem geeft, kan het beeld dat we ons via de pers al hebben gevormd,
misschien aanvullen en persoonlijker maken.

Economische en financiële aspecten van de ontwikkelingshulp, p. 554
‘Een economische situatie waarin 17 procent van de mensheid over 80 procent van
de wereldrijkdom beschikt, is objectief niets anders dan het “heersen” van
geweldpleging en moord... Maar deze situatie is niet het resultaat van een blind
natuurproces... Deze situatie is gemaakt, gemaakt door mensen’ (W. Luijpen). Moet
ze dan ook niet door mensen recht getrokken worden? Er wordt door vele mensen
en door vele organisaties hard aan gewerkt, maar nog altijd niet genoeg. ‘Wat in
belangrijke mate ontbreekt is de stuwing van onderaf’ (H.M. de Lange) en daarvoor
is altijd weer een beter geïnformeerd bewustzijn nodig.
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Van katholieke naar algemeen christelijke partij? p. 567
Het besluit van de K.V.P. om te streven naar een algemeen christelijke partij is
aanleiding om het vraagstuk van de verhouding van godsdienst en politiek opnieuw
te bezien. Hoe ligt deze verhouding wezenlijk en wat staat ons nu te doen? De
grondgedachte van de bijdrage is, dat het K.V.P.-besluit te laat is gekomen en dat
het loslaten van iedere vorm van confessionele politiek geboden is.

De geesteszieke en zijn ‘kunst’, p. 576
De psychische dynamiek van de creativiteit is op zichzelf genomen voor gezonden
en zieken gelijk. Slechts de uitkomst van de strijd om een ordening tot stand te
brengen: tussen het rationele en emotionele, het driftmatige en het geestelijke, de
verinnerlijking en de veruiterlijking - kortom alle elementen van het ordeningsproces,
zijn verschillend.

De geschiedenis van de Antwerpse havenarbeider, p. 586
De geschiedenis van de Antwerpse havenarbeider en van de sociale beweging in
België in het algemeen is ook door zo veel ideologische strijd en tegenstellingen
gekenmerkt geweest, dat wij het nuttig vonden, de studie die Pater Van Isacker
daaraan gewijd heeft, door een socialistische historicus te laten bespreken. Oukhow
laat onder meer zien hoe de geschiedenis leert dat sociale verworvenheden vaak
slechts veroverd worden door een massale actie van het volk.
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Revolte om Leuven: een ethische verantwoording1
Louis Van Bladel
Anderhalf jaar na de revolte van mei 1966 is het Vlaamse volk opnieuw massaal in
opstand gekomen: de Franstalige afdeling van de Universiteit te Leuven moét naar
Wallonië. De vraag die ik hier wil stellen luidt: is die eis moreel verantwoord? Kan
op die vraag bevestigend geantwoord worden, dan volgt daar nog niet vanzelf uit dat
alle actiemiddelen goed zijn, maar wel wordt de keuze van de actiemiddelen
doorslaggevend bepaald door de vraag of de doelstelling al dan niet rechtmatig is.
Deze vraag kan hoofdzakelijk op drie niveaus behandeld en telkens bevestigend
beantwoord worden. Die drie niveaus lijken mij echter niet alle drie even valabel.
We zullen daarom trapsgewijze te werk gaan: van de meer pragmatische, m.i. nog
oppervlakkige, naar een diepere en meer omvattende beoordeling van de crisis en
van onze stellingname daartegenover.

Conflictsituatie
Een eerste morele verantwoording van onze doelstelling kan als volgt geformuleerd
worden. Het samen bestaan van de twee secties van de katholieke universiteit (die
zich in feite al gedragen als twee zelfstandige universiteiten) in de ene kleine stad
Leuven is onmogelijk geworden zonder dat er voortdurend en voortdurend heviger
conflicten ontstaan. Het sleutelwoord van deze argumentatie is: de conflictsituatie.
De situatie is onhoudbaar geworden en het is moreel verantwoord zulk een situatie
te willen oplossen. Het is moreel verantwoord, dié oplossing voor te staan en zelfs
af te dwingen die men in geweten als de enig mogelijke en de enig afdoende
beschouwt.
De moeilijkheid is alleen dat de twee partijen - anders was het geen conflictsituatie
- radicaal van mening verschillen over de enig mogelijke en afdoende oplossing. De
Vlamingen zijn ervan overtuigd dat het conflict slechts opgelost kan worden als de
Franstalige afdeling verhuist, omdat de aanwezigheid zelf en de nog onlangs in het
vooruitzicht gestelde uitbreiding van die aanwezigheid (twee volwaardige
universiteiten, ieder van hoeveel studenten?2) beschouwd

1
2

Rede uitgesproken op een plechtige manifestatie van professoren en studenten van de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen, 1 februari 1968.
In 1967 waren er in de Nederlandstalige afdeling 10.979 studenten, in de Franstalige 9750.
In 1985 zullen er in Leuven-Nederlands volgens de ene raming 24.475, volgens een andere
27.038 zijn; in Leuven-Frans 16.826 - 19.944. Cfr. E. Meulepas en I. De Lanoo, in Tijdschrift
voor Economie, 1967, nr. 2.
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wordt als de oorzaak van het conflict. De Franstaligen willen de conflictsituatie ook
oplossen, maar volgens hen is de oorzaak van het conflict niet hun aanwezigheid in
het Vlaamse land, maar het verzet van de Vlamingen tegen die aanwezigheid. Wilden
de Vlamingen zich neerleggen bij hun aanwezigheid en die niet als een bedreiging
maar als een verrijking van hun cultuur beschouwen, dan zou er geen conflictsituatie
zijn. Beide partijen zeggen dus dat ze het conflict willen oplossen, beide menen dat
daarom de oorzaak van het conflict weggenomen moet worden, maar ze verschillen
radicaal van mening over de oorzaak van het conflict.
In zoverre ze alle twee werkelijk een oplossing voor een onhoudbaar conflict
willen, nemen ze alle twee een moreel verantwoord standpunt in. Zeggen we dan dat
ze alle twee evenveel recht hebben op hun standpunt, scherper, dat ze alle twee moreel
gesproken op een evenwaardig moreel standpunt staan, dan bevinden wij ons in wat
men noemt een ‘moreel perplexe’ situatie. Dan is er geen andere uitweg dan een
politieke beslissing: de politieke macht moet beslissen welke van de twee standpunten
het haalt. En aangezien de twee standpunten als moreel gelijkwaardig beschouwd
worden, kan de politieke keuze altijd moreel verantwoord worden.
Maar is dat juist? Bevinden wij ons hier in een moreel perplexe situatie? Zijn de
twee standpunten moreel gelijkwaardig? Is het een even waarheidsgetrouwe uitleg
van het conflict, is het een evenwaardige morele stellingname, te eisen dat de
Franstalige universiteit naar Wallonië wordt overgeheveld, of te eisen dat ze in
Leuven blijft? Ik geloof dat het Vlaamse standpunt werkelijk moreel méér
verantwoord is dan dat van de tegenpartij. Ik geloof dat de overheveling niet alleen
praktisch maar ook ethisch de beste oplossing is. Op welke gronden steunt die
overtuiging?

Autonomie
De argumenten die door de Vlamingen worden ingeroepen om aan te tonen dat de
overheveling niet alleen de enig afdoende maar ook de enig juiste is, kennen we nu
onderhand wel van buiten, maar daarmee houden ze niet op valabel te zijn. De hele
geschiedenis van België, de Franstalige pretenties en provocaties van de laatste jaren
en maanden laten er allang geen twijfel meer over bestaan dat de aanwezigheid van
de Franstaligen in het Vlaamse land geen vreedzame en verdraagzame, laat staan
verrijkende aanwezigheid is, maar een aanwezigheid die de zelfontplooiing van het
Vlaamse volk eerst geprobeerd heeft volledig onmogelijk te maken en thans nog
voortdurend hindert en bedreigt. Wat volwaardige menselijkheid en dus authentieke
moraliteit ook mag zijn, één ding is zeker: een volwaardig menselijk leven kan men
slechts leiden als men vrij is, in de zin van: zichzelf. Het sleutelwoord van deze
argumentatie is: autonomie. En in de gegeven omstandigheden veronderstelt die:
ontvoogding, bevrijding van de overheersing, bescherming tegen de druk die de
Franstaligen blijkbaar niet kunnen nalaten op hun omgeving uit te oefenen.
Het recht op autonomie brengt ons verder dan het recht om een oplossing te geven
aan een onhoudbaar conflict. Onze probleemstelling en verantwoording
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worden hier verruimd. We verlaten de enge basis van een onmiddellijk op te lossen
conflict, zien het conflict in de bredere context van het verfransingsproces in zijn
geheel, en dat verfransingsproces zien we niet uitsluitend als een taalimperialisme,
maar als een inbreuk op onze zelfbeschikking en onze zelfontplooiing in de brede
zin van het woord. Onze autonomie wordt voortdurend bedreigd en gehinderd door
de Franstalige druk en als die vrij spel blijft krijgen, breidt hij zich voortdurend uit.
(Wat in Brussel en de randgemeenten gebeurt, is voor ieder die zien wil, duidelijk
genoeg3). Vanuit het recht op autonomie verzetten wij ons daartegen door wettelijke
indijking.
We kunnen nog verder gaan en zeggen dat het recht op autonomie ons het recht
geeft om niet te wachten tot een onhoudbare situatie is ontstaan, maar zelf conflicten
uit te lokken. In Leuven en Brussel leven vele verfranste Vlamingen helemaal niet
in een conflictsituatie, maar in een winkel die beter marcheert als zij zich niet als
‘fanatieke’ Vlamingen gedragen. Alleen bewuste Vlamingen leven in Brussel en
Leuven in een conflictsituatie.
Maar dat betekent dat onze argumentatie vanuit de autonomie steunt op een
beoordeling van het verfransingsproces: op de overtuiging dat het verfransingsproces
als sociaal-cultureel gebeuren, afgezien van de vraag of het al dan niet met een conflict
gepaard gaat of tot een conflict zal leiden, een verbasteringsproces is. Wij moeten
er met andere woorden niet voor terugschrikken er openlijk voor uit te komen, dat
onze overtuiging gebaseerd is op de idee die wij ons hebben gevormd over wat er
met onwillekeurig verfranste mensen gebeurt, over wat er aan zelfheid, vrijheid,
zelfontplooiing door de verfransing verloren gaat. Maar dat betekent dat wij oordelen
over wat deze mensen en ons hele volk zouden moeten kunnen zijn.
Dan rijst echter de vraag, of zulke pretentie, zolang ze zich alleen maar op
autonomie, vrijheid, zelfheid, zelfontplooiing beroept, door kan gaan voor een
overtuiging die moreel geldiger is dan die van onze tegenstanders. Zitten we dan
toch weer niet, nu op een veel dieper niveau, in een moreel perplexe situatie? Hoe
kunnen wij vanuit het recht op autonomie een stellingname rechtvaardigen die lijnrecht
indruist tegen het recht dat de Franstaligen in Vlaanderen opeisen om hun autonomie,
hun zelfbeschikkingsrecht, hun onafhankelijkheid op hun manier te ontplooien?
Komen we hier met andere woorden dan niet terecht in een pure kwestie van strijd
om de macht, zonder dat een van de twee partijen zich op een morele grond bevindt
die geldiger is dan die van de tegenpartij?4

3

4

Men kan zeggen dat de idee van de overheveling definitief doorgebroken is na het interview
van Prof. Woitrin in L'Ergot van 3 november 1965, waarin deze, sprekend over de uitbreiding
van de Franstalige afdeling naar St.-Lambrechts-Woluwe en Waver, zei: ‘Binnen twintig
jaar bevindt de bewuste driehoek (Leuven, St.-Lambrechts-Woluwe, Waver) zich in het
gebied Groot-Brussel... Deze expansie in driehoeksvorm van de Leuvense universiteit moet
nu worden geïntegreerd in een ruimer plan van aanleg voor het zeer grote Brussel van de
toekomst (du très grand Bruxelles de l'avenir)’.
Na de Verklaring van de bisschoppen in mei 1966 werd door de Vlamingen betoogd: deze
verklaring is beledigend, ze moet ingetrokken worden. Na de recente verklaring van Mgr.
De Smedt op 3 februari 1967 werd door Franstaligen betoogd: deze verklaring is beledigend,
ze moet ingetrokken worden. Bevinden beide reacties, in dezelfde woorden geformuleerd,
zich op een evenwaardige morele grond?
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Sociaal genormeerde vrijheid
De idee autonomie, zelfbeschikking, vrijheid is op zichzelf te formeel. De hele vraag
is: welk soort van autonomie, zelfbeschikking en zelfontplooiing, welke idee van de
vrijheid zit bij ons voor, op grond waarvan ons standpunt moreel niet evenwaardig
is met dat van onze tegenstrevers, maar waardevoller? Ons standpunt is waardevoller
in de mate dat onze visie op de autonomie en op de vrijheid volwaardiger menselijk
is. En die visie is volwaardiger menselijk in de mate dat ze meer sociaal genormeerd
is. Het sleutelwoord van onze argumentatie is: de sociaal genormeerde vrijheid.
Een sociaal genormeerde vrijheid is een vrijheid die zich intrinsiek gebonden weet
aan de vrijheid en het ontplooiingsrecht van de anderen. Dit is uiteindelijk het enige
moreel geldige motief waarom een mens, waarom een volk naar zelfheid, naar
autonomie en ontvoogding mag streven: wanneer men zichzelf wil worden, niet om
willekeurig, individualistisch, egoïstisch en autocratisch met zijn vrijheid te doen
wat men wil. Zelfstandigheid is niet hetzelfde als onafhankelijkheid. Vrijheid is niet
hetzelfde als willekeur. Onze strijd voor autonomie is moreel verantwoord omdat en
in de mate dat wij deze autonomie opeisen om over het vermogen én de macht te
beschikken ons zelfstandig en vrij in te zetten voor de opbouw van een sociale
samenleving. In het begrip sociaal-genormeerde vrijheid zit de gebondenheid en de
dienst aan de anderen geïmpliceerd. Het gaat hier niet om een vrijheid die, achteraf
en van buiten uit, ook nog rekening moet houden met de vrijheid van de anderen.
Het gaat hier om een vrijheid die verlangd en uitgeoefend wordt in functie van de
anderen. Dat brengt mee dat er geen tegenstelling is tussen deze vrijheid en een
wettelijke ordening. Wanneer het gaat om de uitbouw van een sociale
vrijheidsbeleving voor iedereen, dan gaat het van meet af aan om een vrijheid die
principieel uit is op coördinatie en regeling van de verschillende individuele vrijheden.
Nu is het wel heel merkwaardig, dat zogauw wij het woord coördinatie,
wettelijkheid, wettelijke ordening uitspreken, wij onmiddellijk de indruk geven
dezelfde taal te spreken als die van onze tegenstanders, de orde-handhavers. Maar
hier ligt precies de knoop. Wij spreken niet alleen linguistisch, maar ook
levensbeschouwelijk een andere taal. Dezelfde woorden hebben een fundamenteel
andere betekenis. Dat geeft altijd weer de indruk dat wij ons op een gelijkwaardig
standpunt bevinden, dat wij beiden evenveel recht hebben om ons standpunt door te
drukken. Maar wanneer wij vanuit een sociaal genormeerde vrijheid over ordening
spreken, spreken wij over een wezenlijk andere orde dan die welke onze tegenstanders
in stand willen houden.
Over welke orde gaat het in de wereld van de individualistische vrijheid, over
welke orde gaat het in de wereld van de sociaal genormeerde vrijheid? Wij schijnen
ver weg te zijn van de Leuvense problematiek, en zelfs van de taalstrijd. In feite
bevinden wij ons op het ogenblik in het hart daarvan. De strijd te Leuven is slechts
een onderdeel van de taalstrijd in zijn geheel en de taalstrijd is slechts een onderdeel
van een maatschappelijke strijd in zijn geheel.
Onze stellingname ten aanzien van Leuven-Frans is ethisch verantwoord vanuit
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een visie op autonomie, samenleving en Kerk die meer sociaal genormeerd en dus
menselijker en christelijker is dan de individualistische, liberale, autocratische
vrijheidsidee die, bewust of onbewust, ten grondslag ligt aan het huidige bestel en
in dat bestel gesymboliseerd en geconcretiseerd wordt in de praktijken en theorieën
van de Franstalige academische instanties te Leuven.
Het komt er dus op aan, niet alleen voor de anderen, maar eerst en vooral voor
onszelf, duidelijk te formuleren, hoe de eis van de overheveling van Leuven-Frans
naar Wallonië (niet naar Brussel) intrinsiek samenhangt met en op dit historische
moment (slechts) de speerpunt vormt van een ethisch verantwoorde, ja ethisch vereiste
inzet voor een menselijker en ook christelijker maatschappelijk bestel in zijn geheel:
linguistisch-cultureel, sociaal-economisch en ook kerkelijk-religieus.
Er is met andere woorden een onmiskenbaar verband tussen onze eis ten aanzien
van Leuven-Frans en het ‘antifranskiljonisme’, het ‘antikapitalisme’ en het
‘antiklerikalisme’, de negatieve slogans die heel positieve bestrevingen dekken. Hoe
kunnen we dat verband aanschouwelijk maken?
Weer zullen we trapsgewijze te werk gaan. De overheveling is slechts een moment
in de taalstrijd. En de taalstrijd staat model voor de maatschappelijke strijd, in de
Belgische samenleving én in de Kerk van België.

‘Antifranskiljonisme’
De franskiljon staat model voor het individualisme dat aan de antipode ligt van de
sociaal-gebonden en sociaal-geëngageerde, wettelijk geregelde democratische vrijheid
die wij voorstaan. Een franskiljon noemen wij een Frans-sprekende die zich niet wil
of niet kan aanpassen aan het Vlaamse milieu waarin hij leeft, en zowel van zijn
macht als van zijn onmacht - het zijn vaak zo'n lieve en beschaafde mensen - misbruik
maakt om de sociale omstandigheden en de mensen, als ging het om de meest
vanzelfsprekende zaak van de wereld, naar zijn eigen individueel gedragspatroon te
dwingen. Zolang alles gebeurt zoals zij het willen, heerst er orde, is er geen conflict.
Het gaat hier om een olympisch soevereine en zelfheerlijke beleving van de vrijheid5.
La liberté du père de familie. Zij mag niet aan wetten onderworpen worden. Zolang
de individualist daadwerkelijk over de macht beschikt, dringt hij zijn idee van orde
op aan zijn omgeving: zijn orde is de orde zonder meer. Omdat zij geen rekening
houdt met de behoeften en de vrijheid van anderen, is deze orde in feite echter een
structurele wanorde, een structureel geweld. En daartegen kunnen zij die er het
slachtoffer van zijn, slechts beschermd worden door een wet. ‘Entre le fort et le
faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit’.
De wet is dan niets anders dan het democratische middel om het recht op
zelfstandigheid en vrijheid te veralgemenen, te socialiseren, tegen de individualistische
vrijheid in, en voor, in functie van een algemener beleef bare, een maatschappelijker
vrijheid.
5

In de verklaring van de Franstalige Academische Raad van 14 januari 1968, die de aanleiding
was voor de nieuwe revolte, is sprake van ‘une Section Française complète, maîtresse de ses
propres destinées et libre de se développer sans entraves, à la mesure de ses besoins tels qu'ils
seront définis par ses propres autorités académiques’.
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De Vlaamse taalstrijd wordt nog voortdurend afgeschilderd als een racistische of
eng-nationalistische strijd. Het is integendeel een strijd tégen het racisme, d.w.z.
tegen een mentaliteit die uitsluitend in het feit dat men Franssprekend is en geen
Nederlands kent, een recht vindt om al de anderen Frans te doen spreken. Niemand
van ons denkt eraan Nederlands te spreken in een gezelschap van Franssprekende
vrienden of bekenden, maar wanneer één Franssprekende in het gezelschap van vijf
Vlamingen komt, vindt hij het de normaalste zaak van de wereld dat iedereen Frans
spreekt. Een Franskiljon baseert zich daarvoor op het feit dat zijn taal meer
wereldkundig, meer verspreid is. Dat is een argument op basis van een taalfeit, niet
op basis van de mensen waarmee hij in contact moet komen. Argumenteren vanuit
een taalfeit is tenslotte hetzelfde als argumenteren vanuit het feit dat iemand van een
zwart of een blank ras is. Overigens is het argument dat we in de tijd toch ook hebben
moeten horen, dat het Nederlands niet geëigend is voor hoger wetenschappelijk
onderwijs, het prototype van een racistisch argument in taalopzicht.

‘Antikapitalisme’
Het recht om de anderen naar hun willekeurige beleving van de vrijheid te dwingen,
is echter ten tweede, en vooral, gefundeerd op het brute feit dat de anderen niet
beschikken over de mogelijkheid om zich tegen hun eisen te verzetten. Entre le riche
et le pauvre, c'est la liberté qui opprime.
Het franskiljonisme staat model voor de egoïstische vrijheid omdat het alleen maar
mogelijk is geweest op basis van een reële economisch-sociale machtspositie. Alleen
in dit licht kan onze positie ten overstaan van de velen die zich zogenaamd vrijwillig
laten verfransen en tegenover het verfransingsproces in het algemeen moreel
verantwoord worden. Wij komen hier doodgewoon op tegen een onderdrukking van
de vrijheid die het rechtstreekse gevolg is van een willekeurige vrijheid die over de
macht beschikt om zich op te dringen. Wanneer men zijn eigen willekeur tot praktische
wet kan maken, dan heeft men inderdaad geen echte, geen democratische wetten
nodig. Dan is de democratische wet datgene wat te allen prijze bestreden moet
worden6.
Maar dan gaat het hier ook niet alleen over de onderdrukking van de taalvrijheid
van de Vlaming. De onderdrukking van het Nederlands, jarenlang, de nog steeds
voortdurende verfransing in Brussel en de randgemeenten is slechts een aspect van
een misbruik op het veel bredere terrein van het maatschappelijk leven.
Het is geen vertekening van het probleem wanneer men de huidige revolte ziet in
het licht niet alleen van een linguistisch-culturele, maar ook van een
economisch-sociale strijd. Het franskiljonisme is het prototype en een integrerend
onderdeel van een liberalistische levensopvatting en maatschappij-structurering.
6

De ‘fundamentele vrijheden’ (les libertés fondamentales) waar deze mensen zo graag van
spreken, zijn volgens hen nooit te verenigen met wetten die het taalgebruik regelen en ordenen.
De Vlamingen geven aan dat verzet soms voedsel door te spreken van een ‘bodemrecht’, ‘de
integriteit van de Vlaamse bodem’. Dit is een wel heel ongelukkige uitdrukking. Het gaat
niet om de grond, het gaat om het recht van een gemeenschap van mensen en een sociaal te
organiseren recht.
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Het kapitalisme - hier niet technisch-economisch maar sociaal- en moreel-economisch
geduid - kan men het systeem noemen waarin de economische macht en het bezit
zelf geïdentificeerd worden met het recht om over privileges en promoties te
beschikken en ongehinderd zijn vrijheid te beleven. Ook hiermee verlaten we helemaal
niet de Leuvense problematiek. Meer dan ooit raken we het hart van de kwestie waar
het eigenlijk om gaat.
De Leuvense strijd noemt zich een strijd voor een democratischer universiteit. Ik
geloof dat dit tenminste twee dingen impliceert7. Ten eerste: een universiteit die
reëler toegankelijk is voor studenten uit alle standen en klassen. Dat betekent dat
heel het probleem van de universitaire expansie alweer gezien moet worden vanuit
de fundamentele norm, dat degenen die de universitaire expansie zullen plannen en
regelen, in hun vrijheid en hun macht gebonden zijn aan de plicht er alles op te zetten
dat de sociaal minder vermogenden reëler de kans krijgen zich universitair te
bekwamen. Een democratische universiteit betekent in deze zin: een universiteit
dichter bij het volk. Dit raakt rechtstreeks onze Antwerpse problematiek. Het raakt
ook rechtstreeks de specifiek Leuvense problemen. Daarom vragen wij dat de
Franstalige universiteit naar Wallonië zou gaan en niet naar Brussel. Slechts 37,5%
van de Franstalige studenten in Leuven zijn Walen, slechts 3,81% kwamen in
1964-1965 uit de arbeidersklasse, het laagste cijfer van alle Belgische universiteiten8.
Onze doelstelling is dus ook hier weer socialer en democratischer. Dit veronderstelt
alweer een visie op de vrijheid, op het beslissingsrecht van degenen die het voor het
zeggen hebben: zij moeten niet het volk en heel de politiek in dienst van de universiteit
(en nog minder in dienst van Brussel) stellen, maar de universiteit in dienst van het
volk en van een democratische politiek. En daarmee komen we aan het tweede en
minstens even belangrijke kenmerk van een democratische universiteit: een
democratische universiteit is een universiteit die haar taak, haar programmatie en
zending beleeft en verwerkelijkt in functie van de maatschappij waarin zij leeft of
waarin zij zou moeten leven.

‘Antiklerikalisme’
Maatschappelijk genormeerd en geëngageerd moet een universiteit vooral zijn
wanneer het gaat om een katholieke universiteit. Afgezien van het feit dat de
universaliteit waarmee de Franstaligen voortdurend schermen, even goed gerealiseerd
kan worden in twee gescheiden campussen, gaat het om de vraag of die universaliteit
dezelfde is als die welke wij voorstaan. Vroeger is hier al gezegd hoezeer de visie
van de Vlamingen en die van de Franstaligen op wat een katholieke universiteit in
dit land kan en moet zijn, uiteenlopen: ‘Voor de eersten moeten haar katholiciteit en
universaliteit diep in de sociale realiteit van het volk verankerd zijn, terwijl de
Franssprekende professoren deze sociale
7

8

En dan gaan we niet eens in op het probleem van de medezeggenschap van studenten en
wetenschappelijk personeel, en op dat van de ‘kritische universiteit’ of wat men daaronder
kan verstaan.
De Franstalige studentenbevolking in Leuven bestaat uit 37,5% Walen, 32,5% Brusselaars,
17,5% buitenlanders en 12,5% Vlamingen. In de Nederlandse afdeling kwamen er in
1964-1965 13,65% uit de arbeidersstand.
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werkelijkheid naar de achtergrond schuiven en maar blijven dromen van een
“universeel geweten van de universele Kerk”’9. Maar daarmee komen we tot de derde
component van de hele problematiek. Naast de linguistisch-culturele en de
sociaal-economische factor is er ongetwijfeld ook een kerkelijk-godsdienstige factor
in het geding waarmee wij in onze stellingname en onze verantwoording rekening
moeten houden. Hier liggen problemen waarvoor wij hoogstnodig verheldering
moeten zoeken. De tijd ontbreekt me om er grondig op in te gaan. Maar dit alvast
meen ik te kunnen zeggen.
Dat het hier ook over een kerkelijke problematiek, in zijn eerste verschijningsvorm
over antiklerikalisme gaat, is onmiddellijk te wijten aan het feit dat er voor de
Vlamingen reeds al te lang en al te duidelijk een verband bestaat tussen
franskiljonisme, liberalisme en kerkelijke hiërarchie. De laatste komt ons vaak al
even vreemd voor als de eerste twee. Het mandement van 13 mei 1966 was voor ons
ook daardoor zo'n kaakslag, omdat er eens te meer uit bleek hoe onkundig over onze
aspiraties, hoe ver weg van ons de leiders van onze kerk zich bevinden, hoe
vanzelfsprekend zij zich op het standpunt plaatsen van de machtigen die het voor
het zeggen hebben10.
Maar er is nog iets veel belangrijkers. Wij hebben het recht niet, geloof ik, te
zeggen dat onze bisschoppen in hun houding ook niet door een religieuze bezorgdheid
gedreven worden. Wij hebben het recht niet, geloof ik, te zeggen dat de Franstalige
professoren van Leuven niet werkelijk geloven in hun ideeën over de universaliteit,
de katholiciteit van de Leuvense universiteit. Maar hier ligt alweer de eigenlijke
crisis: wij denken wezenlijk anders dan zij over kerk, over katholiciteit, over religieuze
uitstraling.
Dat betekent dan echter ook dat zij het recht niet hebben ons antiklerikalisme als
antikerkelijkheid zonder meer en als antigodsdienstigheid te beschouwen. Het
voornaamste is echter niet wat zij denken. Wij zelf hebben ons te bezinnen over het
verschil tussen antiklerikalisme en antikerkelijkheid, laat staan antigodsdienstigheid,
en over wat er religieus en kerkelijk in de Leuvense kwestie eigenlijk gaande is.
Onze wrevel, onze strijd tegen het misbruik of het volksvreemd gebruik van de
kerkelijke bevoegdheid op terreinen die buiten haar bevoegdheid liggen, onze wrevel
tegen de te grote verbondenheid tussen de kerkelijke hiërarchie en het maatschappelijk
systeem dat wij becritiseren, onze wrevel ook tegen de wijze waarop het kerkelijk
gezag meestal nog functioneert, kortom ons antiklerikalis-

9
10

Fr. Van Bladel, Leuven en de kerkelijke mutatie, in Streven, juli 1966, p. 923.
Een jaar en een half later, op 2 februari 1968, heeft Mgr. De Smedt verklaard: ‘Ik had in elk
geval nooit de bedoeling de ontvoogding en de ontwikkeling van het Vlaamse volk tegen te
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trouw aan mijn mensen, trouw aan Vlaanderen’. Vroeger, in juli 1967, had hij, vaag, al iets
dergelijks willen zeggen: ‘áls wij ons vergist hebben...’. De bewering hierboven, dat de
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op hun persoonlijke integriteit of hun persoonlijke sociale bekommernis. Maar ze zitten vast
in een structuur, de structuur van de éne Belgische kerkprovincie, die allang de sociale en
kerkelijke werkelijkheid niet meer dekt. De bisschop van Brugge heeft anderhalf jaar nodig
gehad - en wie weet hoeveel persoonlijke strijd - om zich met die ene, inderdaad drastische
uitspraak uit die structuur los te werken. Als dat voor een bisschop zo moeilijk is, wat is het
dan voor een kleinere man?
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me in zijn verschillende vormen is slechts constructief, als een beleving van onze
sociaal genormeerde vrijheid, indien wij zelf dieper doordringen in wat christendom
en kerk kunnen en moeten zijn als kracht in dienst van de rechtvaardigheid en de
liefde. Ik zie daarom niet in waarom een democratische universiteit per se een
a-confessionele universiteit moet zijn. Een katholieke universiteit kán, ja zou volop
een democratische universiteit moeten zijn. De contaminatie tussen democratisch en
a-confessioneel is echter verklaarbaar. Ze is te wijten aan de vereenzelviging van
katholiek met een speciaal soort katholicisme, dat zich universeel noemt maar niet
sociaal genoeg is, waarvan de moraal nog altijd meer schijnt te bestaan in het
handhaven van een gevestigde orde dan in het vestigen van een nog niet voorhanden
orde: een katholicisme dat eigenlijk nog niet toe is aan de beleving van het inzicht
dat het christendom, niet alleen in deze maatschappij maar ook in die van morgen,
een kritische instantie is die alle structurele onrechtvaardigheid ontmaskert, en zo
nodig een revolutionaire kracht om de dingen radicaal te veranderen. Een sociaal,
d.w.z. gewoon menselijk geëngageerd christendom stelt alles in ‘crisis’ en is die
weergaloze kracht ter vernieuwing en verandering omdat het leeft vanuit de belofte
van God zelf die ons toegezegd heeft dat het mogelijk is een rijk te stichten van
volkomen rechtvaardigheid en liefde. Dan moeten wij echter ook durven bekennen
dat deze vermoedens die in ons leven, onze aspiraties ten aanzien van een ander, een
meer geëngageerd, sociaal, volks, authentiek christelijk geloof nog niet voldoende
in onze eigen ideeën en onze persoonlijke inzet vlees zijn geworden. Wij staan in
een overgangsperiode, waarin het ons nog altijd gemakkelijker is - ook dat moeten
wij bekennen - te zeggen en te roepen wat wij niet goed vinden dan volledig klaar
in te zien, laat staan oordeelkundig te realiseren wat wij eigenlijk bedoelen. In ieder
geval vindt onze stellingname tenslotte haar verantwoording slechts als wij onze
vrijheid ook zelf sociaal laten normeren en ons metterdaad inzetten voor een nieuwe
menselijker maatschappij.
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Schuldvraag, Kerken en Vietnam
met een antwoord van H.W. Tromp
C.V. Lafeber
Het artikel van Drs. H.W. Tromp, Vietnam. Enkele opmerkingen over het benaderen
van conflicten1 zal elke betrokkene - en er is, zoals de auteur terecht opmerkt,
‘niemand die er niet meer bij betrokken is’2, met veel interesse en wellicht ook met
veel instemming gelezen hebben.
Ik wilde slechts twee kanttekeningen er bij maken die kritisch willen getuigen van
mijn waardering voor het bedoelde artikel. De eerste betreft het standpunt van de
schrijver dat de schuldvraag als een historische kwestie voor de oplossing van
contemporaine conflicten niet, althans minder ter zake is, en de tweede betreft zijn
opinie dat het onjuist is, van kerken en haar vertegenwoordigers een ethisch oordeel
over politieke problemen te verwachten.
Voor wat betreft de kwestie van de schuldvraag: Tromp heeft daarvoor twee
motieven, een praktisch-opportunistisch, dat bij hem, als ik het goed zie, het zwaarste
telt, en een principieel. Hij meent dat het pogen om de schuldvraag op te lossen
polarisatie van standpunten in de hand werkt en dat daarmee de oplossing wordt
bemoeilijkt. Bovendien, zegt hij, zijn er te weinig stukken voor welke bewijsvoering
dan ook en de feiten waarover men wel beschikt, blijken achteraf irrelevant. Het
principiële motief dat de auteur aanvoert, luidt, dat er geen overeenstemming bestaat,
kan bestaan, over de maatstaven die men bij de beoordeling van de schuldvraag dient
te hanteren. Ik ben het met mijn antagonist volmaakt eens dat de benadering van
conflicten vóór alles gericht moet zijn op de beëindiging ervan. Ik wil echter tevens
poneren dat het stellen van de schuldvraag niet alleen gewenst en van belang is, doch
zelfs onmisbare voorwaarde voor het ophouden van de escalatie.
Tromp geeft zelf als voorbeeld o.m. de Eerste Wereldoorlog, waarvan hij meent
dat de schuldvraag ten aanzien van het uitbreken ervan eigenlijk niet op te lossen
valt. Hij zegt echter tegelijkertijd: ‘Duitsland alléén ervoor verantwoordelijk te stellen
is onzin’3. Kennnelijk bedoelt hij dus dat het historisch onderzoek nimmer één
schuldige zal aanwijzen. Ik weet niet of er altijd meer schuldigen bij een conflict
zijn. Maar voor de Eerste Wereldoorlog gaat het zeker op, dat er vele fouten aan alle
kanten gemaakt zijn die uiteindelijk resulteerden
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in het uitbreken van die oorlog toen en daar. Maar dat is nu juist waartoe een
nauwgezet historisch onderzoek terzake geleid heeft. En wanneer Tromp deze stelling
poneert, maakt hij gebruik van alles wat er om de ‘Schuldlüge’ is gepubliceerd en
integreert hij dat wetenschappelijk onderzoek in zijn eigen studie. Nu zou men mij
kunnen tegenwerpen dat, hoe interessant, belangrijk en noodzakelijk het historisch
onderzoek betreffende de oorzaken van Wereldoorlog I ook is, de kwestie van de
‘Schuldfrage’ toch niet een contemporain-actuele zaak is, en dat dat nu juist het punt
is waarop Tromp heeft gedoeld. Hoewel ik zelf veel analoge punten zie tussen het
tijdperk van de gewapende vrede dat aan de Eerste Wereldoorlog voorafging en de
tijd van de Westers-Communistische tegenstelling die onverhoopt preludeert op de
Derde Wereldoorlog (de Tweede springt er nu eenmaal uit omdat we toen inderdáád
te maken hadden met onvoorstelbare schavuiten - hetgeen Chamberlain c.s. toch wel
enigszins disculpeert, en waardoor wij tot op heden ten dage met een
Münchencomplex zitten opgescheept dat we te pas en te onpas - zelfs bij
Nieuw-Guinea in de Kamer - erbij slepen), reden waarom de zaak ook nu van groot
belang is, mijn voornaamste argument is dat de zaak toén in hoge mate actueel en
vanzelfsprekend contemporain was.
Een kleine uitweiding hierover. De inkt van Versailles, dat in artikel 231 Duitsland
verplichtte tot herstelbetalingen en dat in Weimar zo werd geïnterpreteerd dat de
geallieerden Duitsland schuldig achtten aan de oorlog, was nauwelijks opgedroogd
of Duitse historici begonnen de publikatie van documenten over de juli-crisis, de
zgn. Kautsky-documenten: volledig, letterlijk, chronologisch. Hiermee werd de
Schuldlüge wel niet volkomen weerlegd, maar Frankrijk moest tenminste erkennen
dat de schuld van Duitsland niet alleen of zozeer in 1914 lag, maar veeleer reeds in
1871. Ter weerlegging hier weer van hebben de Duitsers opening van zaken gegeven
vanaf de Reichsgründung: Die grosze Politik der Europäischen Kabinette, in 53
banden. De publikatie was niét het werk van officiële regeringsinstanties, doch werd
ten uitvoer gebracht door vrije, niet gecensureerde historici. Het algemene karakter
van deze gigantische arbeid was zuiver politiek. De titel reeds pretendeerde de andere
regeringen te provoceren ook hun documenten bekend te maken. Dat is gebeurd.
Engeland, Oostenrijk, Rusland, Frankrijk, Italië hebben hun diplomatieke akten
openbaar gemaakt. Het kon ook niet anders, want de Schuldlüge was aangetast en
daarmee de basis van Versailles. Nu weet ik best dat ons documentatiekleed nog vol
gaten zit - om een beeld van wijlen Gosses te gebruiken -, maar ons wetenschappelijk
en politiek inzicht in de voorgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is dermate
groot dat zeer nauwkeurig kan worden aangegeven waar destijds de juiste voortgang
werd gemist.
Bovendien heeft de kwestie van de herstelbetalingen gedurende de interbellaire
periode een rampzalige rol gespeeld. Er is niets geweest dat de internationale
verhoudingen meer vergiftigd heeft en wat Hitier meer aanhang schonk dan die
onbegrijpelijke herstelbetalingsaffaire. Dat de geallieerden ten langen leste de zaak
maar hebben laten lopen - want wie is niet verstandig als het noodzakelijk is? - kan
uit vele factoren verklaard worden, maar dat een juist inzicht in
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de schuldvraag mede een rol gespeeld heeft in het verzwakken van de eigen
rechtsgrond lijkt buiten kijf.
Daar komt nog iets anders bij dat pleit voor een historische begeleiding van de
conflictologie en de historische inbreng in de polemologie. Drs. B. ter Veer4 heeft
reeds duidelijk gemaakt dat in de meeste conflicten al aanwijzingen verborgen liggen
waar de uiteindelijke oplossing gevonden wordt. Deze aanwijzingen liggen nl. in de
historische en geografische contexten. Hij noemt de kwesties-Hongarije en -Cuba,
welker afloop bijzonder sterk bepaald werd door genoemde contexten. Voor mij is
het nooit aan enige twijfel onderhevig geweest dat Nederland Nieuw-Guinea aan
Indonesië zou afstaan, en ook na het plebisciet van 1969 zal de Nederlandse vlag
nimmer meer in Zuidoost-Azië wapperen. Ook wat Vietnam betreft zijn de historische
en geografische contexten dermate sterk dat de oplossing zal komen te liggen in een
terugtrekking van Amerika. De geschiedenis drukt nu eenmaal bepaalde zaken door
over de hoofden en wensen der politici heen. Het zou ook om deze reden
onverantwoord zijn de historische problematiek, waartoe de schuldvraag tevens
behoort, als belemmerend voor de-escalatie te elimineren.
Waar Tromp zich tegen verzet - en zijn filippica tegen Dr. M.W. Broekmeijer5
heeft me in die opvatting versterkt -, is tegen het semi- of quasi-wetenschappelijk
historisch onderzoek van zich deskundig wanende en ‘er geweest zijnde’ lieden die
niet alleen met hun geschrijf en gepraat de zaak onoverzichtelijk maken (ik kan uit
de zondvloed aan Vietnamliteratuur niet onmiddellijk de beste keus maken), maar
die bovendien niets zinnigs te zeggen hebben. Ook ik wil waarlijk de heer Broekmeijer
niet serieus nemen, maar ik wil wel het feit erkennen dat hij elders wél ernstig wordt
genomen en kennelijk lezers blijft trekken. Een rampzalige zaak, en een afstraffing
als bedoeld zou in de pers moeten worden opgenomen. Dit soort misantropen kent
het historisch materiaal stomweg niet of - nog erger, maar dat durf ik niet
veronderstellen, want het zou een misdadige opzet zijn - kent het wel maar laat het
links liggen. Mijn ervaring is dat tot nu toe aan mijn standpunt tegengestelde meningen
door de gegeven informatie ‘bekeerd’ werden. Het bleek meestal dat mijn opponenten
zich zelden of nooit met de historische problematiek en de historische feiten zelf
hadden bezig gehouden.
We mogen dan van Vietnam anno 1968 nog niet het naadje van de kous weten
(het is de vraag trouwens of elke regering precies op de hoogte is van alles wat de
anderen willen en doen), er is toch wel zoveel voor ons toegankelijk dat wij zeer
nauwkeurig de grote gedachten achter Vietnam kunnen achterhalen. Wie b.v. alleen
maar een verzameling N.R.C.-knipsels ter zake heeft aangelegd, of wie Keesings
Historisch Archief ter zake grondig napluist, weet voldoende van wanten. Een serieus
wetenschapsbeoefenaar komt altijd anders uit dan diegene die zich door de
riooljournalistiek laat leiden. Maar ook in andere kringen - het voorbeeld Broekmeijer
wijst daar trouwens al op - leeft een ontstellend
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gebrek aan informatie. Wie zich de beschamende kamerdebatten van eind augustus
1967 over Vietnam herinnert, de onvoorstelbare nonchalance weermee daar de
historische waarheid geweld werd aangedaan, zowel van de zijde van het parlement
(enkele uitzonderingen daargelaten) als van de kant van het kabinet, weet dat ook
verantwoordelijke lieden weinig gehinderd worden door wetenschappelijke kennis
van zaken. Deze toestanden dienen in pers en politiek duidelijk aan de kaak te worden
gesteld. Maar daarom mag nimmer onze conclusie luiden dat de historische inbreng
zelf schuld heeft aan polarisatie der standpunten. Integendeel, het moet historici ertoe
brengen zichzelf steeds meer met politiek, conflictologie en polemologie te gaan
occuperen. En waar het historisch materiaal inderdaad hinderlijk tekortschiet om een
adequate studie te verrichten, daar moet de historicus het andere deel van zijn
historische taak kennen: onversaagd aandringen op archiefopening, andere wegen
(er zijn er meer dan alleen de officiële en ambtelijke) bewandelen om geïnformeerd
te raken, analoge gevallen bestuderen.
Onwillekeurig gaan op dit moment van schrijven (27 januari) de gedachten uit
naar het incident met de Pueblo. Je vraagt je af: hoe lang kan de wereld zich een
dergelijk pokerspel veroorloven? Waar ligt het volgende incident en waar zal het
kruitvat definitief ontploffen? Lijkt het niet de allereerste opdracht historisch na te
gaan hoe de zaak zich precies heeft afgespeeld? Dient er niet onmiddellijk een
commissie van deskundigen te worden benoemd die inzage moet krijgen over alle
regarderende stukken en die vaststelt of het Amerikaanse spionageschip nu wel of
niet de Koreaanse wateren op het moment van inbeslagneming of kort daarvoor heeft
geschonden? Hangende dit onderzoek behoeft er niet geschoten of gedreigd te worden.
Blijkt nu wie van de twee de regels van het spel niet heeft nageleefd, dan zullen zich
tegen hem het recht en de wereldopinie keren. De commissie kan tegelijk
aanbevelingen doen om dit soort conflicten in de toekomst te vermijden. Bovendien
- en hier is groot werk aan de winkel voor het Nationaal Instituut voor
Vredesvraagstukken - dient de regering terstond te beschikken over gelijke of analoge
gevallen uit de wereldgeschiedenis. Het is van groot belang te weten hoe de V.S.
handelde bij Russische ‘vissersschepen’, die hetzelfde onfrisse werk deden als de
Pueblo, hoe Rusland reageerde bij eerdere Amerikaanse spionagepogingen
(kwestie-Powers), wat de betrouwbaarheid is van regeringen op zo'n moment. Lik
op stuk dient onze ambassadeur in Washington of Moskou met deze gegevens in de
hand op de stoep te staan bij Rusk of Gromyko.
Wat bij Tromp een praktisch-opportunistisch argument was, is in mijn referaat
omgebogen tot een uiterst principiële zaak. Dat neemt niet weg dat ik ook zijn tweede
argument principieel wil uitvechten. Drs. Tromp meent dat over de te hanteren
maatstaven geen overeenstemming bestaat, dat het zou getuigen van een ideologisch
of cultureel imperialisme als men de eigen maatstaven bepalend acht voor de rest
van de wereld. Hoe nu? Pacifisme en democratie - mijn geachte opponent wijst er
terecht op, al zou ik graag het woord christendom er nog aan hebben toegevoegd zijn zinloze begrippen, kerkelijke dogma's, politieke en nationale absolutismen dienen
afgedaan te hebben, maar er bestaat
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één fundamentele, algemeen menselijke waarheid, waarvoor het waard is te strijden
en te sterven: het respect voor het leven van de evenmens. Op grond van deze
waarheid laat je geen vijf miljoen Joden kreperen en op grond van diezelfde waarheid
verzet je je tegen napalm, defolianten of fragmentatiebom-men van je eigen vrienden.
Het is trouwens voor mij onbegrijpelijk hoe je met dit soort apparaten een christelijke,
socialistische, humanistische of wat voor cultuur kunt brengen. Ik spreek niet over
het feit of de tegenpartij de algemene maatstaf hanteert. Van belang is slechts of mijn
partij het doet. Zeker is dat die tegenpartij niet naar mijn bedoelingen kijkt, slechts
naar de effecten van mijn daden. Het verhaal gaat van een Duits leraar die in augustus
1940 garnizoens-commandant werd van een Franse stad, ik meen Cherbourg. Hij
liet alle autoriteiten bij zich komen, legde zijn positie uit, liet zijn instructies zien,
b.v. hoe hij moest handelen (gijzelaars) bij sabotage. Over en weer groeide er
vertrouwen. De Duitser gedroeg zich naar de algemene maatstaf, de Fransen in het
stadje hebben zich er ook aan gehouden. Slechts één keer is er een aanslag gepleegd
op enkele Duitse soldaten. De commandant nam géén represailles. Na de oorlog is
de man ereburger geworden. Wij dienen het algemeen menselijke criterium te
gebruiken. Dat kunnen wij van de Duitser leren. Wanneer het in Vietnam dan nog
bovendien gaat om een steenrijke club aan de ene kant en een doodarm - wel gekleurd
- volk aan de andere kant dat wij willen behoeden voor wat het blijkbaar zelf zo erg
niet vindt (en dat op zich zelf evenzeer een kreet om rechtvaardigheid en liefde, dus
om die éne fundamentele waarheid is), dan moet er onzerzijds toch wel iets gebeuren.
De maatstaf is er, laten wij hem slechts ter hand nemen. En daaruit ook de
consequenties trekken.
Daarmee ben ik geruisloos overgestapt naar mijn tweede kanttekening: heeft mijn
kerk en hebben de vertegenwoordigers van die kerk te zwijgen als dat wat zij altijd
als de grondzaak (en nu spreek ik uiteraard niet over de maagdelijke ontvangenis
van Maria, het priestercelibaat, de lengte der toog, de mis in de volkstaal of de
continuering van de nuntiaturen of andere irrelevantia maar over het gebod van de
goddelijke liefde) van het geloof met woorden hebben gepredikt, met voeten wordt
getreden? Op zo'n moment zou die kerk zijn eigen stichter in het aangezicht slaan.
Als de kerken de opdracht van Christus, dat we zouden leven en dat we het leven
zouden bewaren serieus willen naleven, hebben zij niet alleen voor die fundamentele
waarheid zelf voortdurend in te staan, zij hebben er ook op toe te zien dat deze
waarheid niet macchiavellistisch wordt opgelegd. Het lijkt mij toe dat de laatste twee
pausen en de generale synode wel nog wat aarzelend de weg aan het terugzoeken
zijn die zij sinds Constantijn verlaten hebben. Ze zoeken weer, ze komen weer in het
rechte spoor. De enige reden waarom ik mij in mijn kerk weer een beetje thuis voel.

Antwoord aan de heer Lafeber
Ik wil de schuldvraag terzijde leggen om de geweldfase van het conflict te kunnen
beëindigen, en dat acht ik zelfs een voorwaarde voor feitelijke beëindiging. Lafeber
is het daar niet mee eens, zowel om principiële als om praktisch-poli-
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tieke redenen. ‘Principieel’ heeft hij gelijk; wellicht heb ik ten onrechte de suggestie
gewekt dat ik van de ethische beantwoording van de schuldvraag zo weinig verwacht
dat ik elke inspanning om de schuldvraag te beantwoorden overbodig acht.
Dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Wat ik wel bedoel, kan het best worden duidelijk
gemaakt met een analogie: als een patiënt in een ziekenhuis wordt binnengebracht
met een levensgevaarlijk hoge koorts dan is het eerste wat je moet doen om het leven
te redden, het reduceren van die koorts - zelfs vóór-dat je een diagnose stelt (de
schuldvraag beantwoordt). Voor de genezing van de patiënt blijft die diagnose echter
een onontkoombare eis. In politieke termen vertaald: breng eerst het conflict tot staan,
los daarná de schuldvraag op. Eerder kan het niet: het is in feite nog nooit vertoond
(tenminste niet bij mijn weten), en wil je de zaak redden, laat dan die schuldvraag
zitten tot je de escalatie van het conflict tot staan hebt gebracht. Win tijd, schep
alternatieve politieke mogelijkheden.
Lafeber levert mij daarbij materiaal voor een verdere onderstreping van deze
opvatting: inderdaad blijkt uit de opening der boeken over de Eerste Wereldoorlog
dat je de schuldvraag kunt beantwoorden, (al moet worden toegegeven dat in dit
geval er geen louter schuldigen of onschuldigen blijken te zijn) - maar (en daar gaat
het om) het is dan zoveel later dat het voor die oorlog van geen belang meer is. Het
is zelfs te laat om houdingen en meningen die omtrent Duitsland op basis van die
voortijdige schuldigverklaring zijn gevormd, nog te corrigeren - niet in Versailles
en niet daarna - en daarmee wordt bijgedragen aan het ontstaan van de volgende
‘Duitse’ wereldoorlog. Wat dat betreft zijn we het helemaal eens.
Maar uiteindelijk gaat ons meningsverschil over iets anders: ‘het stellen van de
schuldvraag’, zegt Lafeber, ‘is een onmisbare voorwaarde voor het ophouden van
de escalatie’. Het zijn inderdaad alleen praktische en opportunistische overwegingen
(- en misschien ook wel wat toegepaste psychologie -) die me ertoe brengen van het
stellen van de schuldvraag af te zien - althans in eerste instantie. Om het conflict in
Vietnam nú te beëindigen, is de allereerste eis, dat beide partijen het erover ééns
worden dat het conflict moet worden beëindigd; en mijn opvatting is dat dat niet lukt
omdat in elke voorgestelde beëindiging een impliciete beantwoording van de
schuldvraag zit verrekend. Om een voorbeeld te geven: als Noordvietnam het
Amerikaanse aanbod, de bombardementen te staken in ruil voor stopzetting van
infiltraties, zou accepteren, zou het daarmee tegelijk een bewijs leveren voor de
Amerikaanse beschuldiging dat de ‘Agressie uit het Noorden’ is gekomen, en komt.
Als Noordvietnam alléén vredesbesprekingen accepteert en aan de conferentietafel
gaat zitten, zouden ze daarmee toegeven dat de Amerikaanse stelling juist is, dat het
Nationale Bevrijdingsfront zijn orders uit Hanoi krijgt (wat ondertussen nu ook wel
het geval zal zijn, maar wat aanvankelijk al evenmin het geval was als de
gesuggereerde agressie uit het Noorden). Omgekeerd, als de Amerikanen hun
bombardementen op Noordvietnam onvoorwaardelijk zouden stopzetten, zouden zij
daarmee iets doen wat haast niet anders dan als een erkenning van ongelijk, een
beken-
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nen van schuld kan worden geïnterpreteerd. Alleen al de mogelijkheid dat een
dergelijke interpretatie kán worden gegeven, vormt een belemmering voor het
stopzetten van de bombardementen (behalve dan als pauze, waaraan je op elk gewenst
moment een eind kunt maken: een gebaar dat bij elke opening van onderhandelingen
als een zwaard van Damocles boven de Noordvietnamese delegatie zou hangen.
Logisch dat ze weigeren).
In het algemeen zou je er dus naar moeten streven de escalatie af te remmen zonder
de schuldvraag erbij te betrekken: eenvoudig omdat je dan de meeste kans maakt.
In dit geval zou dat betekenen een ‘bevriezen’ van de oorlogvoering, een stabiliseren
van de situatie: van de Amerikaanse zijde geen ‘zuiverings-operaties’ meer, allengs
minder bombardementen, van de andere kant een evenredige vermindering van de
feitelijke acties. Over een voortzetting van de ‘build-up’ van militaire macht aan
beide kanten praat ik niet; die kan rustig doorgaan, en dat zal ook wel, maar door het
verminderen van het geweldgebruik zelf schep je mogelijkheden om te praten die er
nu niet zijn.
Maar ik geef toe dat ik de laatste tijd toch wel ernstig twijfel aan de kans om deze
theorie in dit geval nog in de praktijk door te zetten. Het is de oplossing die door een
aantal Amerikaanse militairen die het niet eens zijn met het huidige beleid, al jaren
geleden voor het eerst is gesuggereerd: maak duidelijk dat je er bent en niet verdreven
kunt worden, maar probeer niet heel Azië te onderwerpen en er een effectief gezag
te vestigen (generaal Gavin, naar ik meen ook Ridgway en Shoup, alsook de oude
columnist Walter Lippman). Ik twijfel om meer dan een reden. De belangrijkste is
een psychologische: ik geloof niet dat in de toenemende bewustzijnsvernauwing die
in Amerika heeft plaatsgevonden nog een weg terug is. Zelfs stoppen lijkt uitgesloten.
Een andere reden voor twijfel ligt echter meer voor de hand om hier te vermelden:
ik geloof dat het in het Vietnamese conflict al te laat is om er nog uit te komen zonder
een schuldbekentenis. Het is te duidelijk wie hier de schuldige is, wie althans het
meest aan schuld op zich heeft geladen, en wie de initiator is van het conflict.
Uiteindelijk gaat het dáárom: conflict roept conflict op, de eerste gesneuvelde soldaat
roept om wraak en vaak wordt de oorsprong van het conflict vergeten onder de
opeenhoping van redenen voor voortzetting van het conflict. Niet de Vietcong - de
NLF, om correct te zijn, ik praat ook niet over het Pentagon als ik Amerika bedoel
- is de initiator, maar degene die heeft ingegrepen in Vietnam: i.c. Amerika. Dat is
niet meer dan de vaststelling van feiten: ik kan niet constateren dat de Vietnamezen
ooit een doorslaggevende invloed hebben uitgeoefend bij de aanstelling van een
Amerikaanse president - zoals de Amerikanen dat wel deden bij die van Diem en
zijn opvolgers - en evenmin vallen er Vietnamese troepen op het grondgebied van
de USA, ingrijpend in burgertwisten aldaar, te bespeuren. De diagnose is in dit geval
eigenlijk té duidelijk, en je kunt als therapie voorschrijven dat de Amerikanen een
eerste stap doen - inderdaad, een schuldbekentenis - en hun bombardementen
tenminste op Noordvietnam staken (enige overdrijving maakt het misschien duidelijk
voor de lezer die al te zeer geconditioneerd is aan de huidige toestand: binnenkort
zouden de Amerikanen evengoed onderhandelingen kunnen aan-

Streven. Jaargang 21

547
bieden in ruil voor het niét-gooien van atoombommen, en als voorwaarde daaraan
verbinden een stopzetting van de vijandelijke activiteiten van de kant van de
Vietnamezen). Het is precies deze therapie, nl. het onvoorwaardelijk stopzetten van
de bombardementen die door U Thant, door de paus, door de Gaulle, door (zelfs)
Wilson, door de Russen, uittentreure wordt voorgeschreven: al jaren. Sommigen
zeggen het duidelijk en onomwonden - zoals U Thant -; anderen geven het op een
diplomatieke manier te kennen (Wilson). Maar ze zeggen het. Amerika luistert niet.
Lafeber pleit terloops voor een actuele geschiedvorsing, en de beschikbaarheid
van gegevens voor politici, die vaak maar al te zeer achter zijn met hun kennis. In
principe heeft hij groot gelijk. Elk bedrijf werkt langzamerhand al met een mechanisch
geheugen (doorgaans computer genoemd); kennis wordt opgehoopt, gecorreleerd,
verbeterd. Niet in politicis: de oude en beproefde methodes, die doorlopend falen,
blijven onverdroten gehanteerd.
Lafeber speelt daarbij met het voorbeeld van de Pueblo, het Amerikaanse
spionageschip dat door Noord-Korea is opgebracht. Wanneer zullen we weten wat
er precies is gebeurd? Moet er niet onmiddellijk een onderzoekscommissie naar toe?
Lafeber heeft gelijk - en ik steun ook zijn idee dat een (nationaal) vredesinstituut
daar wat aan zou moeten kunnen doen. Ondertussen blijft interessant te vermelden
hoe het nu in feite gaat. Op het moment dat ik dit schrijf hangt mij nog vers in het
geheugen een redactioneel commentaar in de New York Times, waarin melding
wordt gemaakt van een onderzoek door een speciale Senaatscommissie naar de
toedracht van het zg. Tonkin-incident in 1964. Het is uitermate belangrijk: de
klassieke, in onze opvattingen al vastgeroeste lezing luidt immers, dat Amerikaanse
oorlogsschepen in de golf van Tonkin, dus voor de kust van Noordvietnam, door
Noordvietnam zouden zijn aangevallen, terwijl ze zich niet in de territoriale wateren
bevonden. Op basis van dit verhaal stemde het congres erin toe dat de president de
vrije hand kreeg om alle maatregelen te nemen die door hem terzake nodig werden
geacht: onmiddellijk werd toen een represaillebombardement uitgevoerd. De
bombardementen werden sindsdien een normale dagtaak, er staan nu ruim een half
miljoen Amerikanen in Vietnam, gebombardeerd wordt tot in Laos: alles zonder
oorlogsverklaring, want de president heeft de Tonkinmachtiging in zijn zak. Volgens
het voorlopige onderzoek van de Senaatscommissie is die eerste lezing van het
Tonkin-incident niet juist geweest. Volgens hun onderzoek beval Johnson de
luchtaanval op Noordvietnam, op 4 augustus 1964, zonder dat bewezen was dat
Amerikaanse schepen die dag inderdaad waren aangevallen. Ik citeer de New York
Times: ‘Volgden de incidenten, die volgens de regering volkomen onuitgelokte
aanvallen op schepen in volle zee waren, op een herhaalde zig-zag-koers van een
Amerikaanse destroyer in de Noordvietnamese 12-mijlszone, uitgevoerd met de
opdracht Noordvietnams elektronisch waarschuwingssysteem te testen?’ (De New
York Times, geciteerd in de New York Herald Tribune van vrijdag 26 januari 1968,
p. 4: ‘Investigating Tonkin Gulf’). Een bevestigend antwoord op deze vraag wordt
gegeven door bedoelde Senaatscommissie. Het verhaal is te merkwaardig om niet
helemaal te vermelden: ‘thans is bekend
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dat de regering plannen om Noordvietnam te bombarderen en om met massieve
Noordvietnamese grondacties te rekenen, heeft voorbereid in het begin van 1964
(cursivering van mij). In juli werd er in het geheim over onderhandeld met de regering
in Saigon. Een congresbesluit erover was al in concept gereed. In deze context
gebeurde het Tonkin incident’.
Dat is allemaal dus al bekend. Maar helpt het? Er bestaat dus geen twijfel meer
over, dat de Amerikaanse regering allang besloten had massaal in te grijpen in
Vietnam - een besluit dat kort na Kennedy's dood definitieve vorm moet hebben
gekregen. De onderminister voor het Verre Oosten, Royer Hilsman, nnam nl. als
eerste in begin 1964 ontslag omdat hij zich met deze koers van de politiek niet kon
verenigen.
De schuldvraag heeft daar verder weinig meer mee te maken: wie een schuldige
had willen aanwijzen had tot op dat moment al materiaal voldoende in handen. Maar
essentieel is dat de betrokkene zelf in termen van schuld en onschuld, misdaad en
straf denkt, en vóór alles, dat hij de mogelijkheid openhoudt dat hij zelf wel eens de
schuldige zou kunnen zijn. Wel, en dat is Lafebers tweede kanttekening bij mijn
stelling dat je met die schuldvraag óók weinig opschiet, omdat er geen eensluidend
criterium is voor alle betrokkenen. Het voorbeeld dat hij geeft overtuigt mij niet. Die
ene fundamentele waarheid die hij noemt - het respect voor het leven van de evenmens
- is empirisch niet vaststelbaar. Mensen brengen elkaar om, slachten elkaar af, of zoals dat in de militaire samenleving heet - stellen elkaar buiten gevecht: dát is de
werkelijkheid. Ik geef toe dat er culturen zijn gevonden waar dit niet gebruikelijk
was; maar nu de christelijke beschaving zo'n grote vlucht over de hele wereld heeft
genomen is er alleen nog hoop voor beschavingen die door de onze nog niet zijn
aangeraakt (er zijn trouwens andere beschavingen die niet minder extern- en
interngewelddadig zijn als de christelijke). Ik zie m.a.w. niet dat er een fundamentele,
algemeen erkende menselijke wet is (tenzij ik bv. kolonel in Griekenland ben, en
niemand om politieke redenen gevangen zet behalve wie ik communist noem, ‘want
dat zijn geen mensen’ - letterlijk -; dan geldt de algemeen menselijke wet wél, maar
niet voor joden, communisten, negers, protestanten, katholieken, Armeniërs,
Mohammedanen, Noordvietnamezen etc: allemaal groepen die in bepaalde tijden of
in bepaalde culturen het mens-zijn werd ontzegd, en die daarom naar believen konden
worden verdelgd).
Uiteindelijk is de probleemstelling daarmee verschoven naar het vlak van
houdingen, meningen, opvattingen, en vooral van de vorming van die houdingen. Ik
geef Lafeber graag toe dat kennis omtrent de ware toedracht van zaken beschikbaar
moet zijn; ik erken het belang ervan voor de beantwoording van de schuldvraag.
Maar wat ik niet weet is hoe je mensen ertoe krijgt die kennis te verwerken in hun
opvattingen, zeker niet wanneer het geheel van bestaande opvattingen met nieuwe
kenniselementen in strijd is. Om die mogelijkheid te omzeilen (zolang de toegepaste
sociale wetenschap geen hulp biedt), heb ik een andere aanpak bepleit: een aanpak
die ervan uitgaat dat ook mensen met de meest tegenstrijdige ideologische en politieke
opvattingen (al dan niet gehinderd door enige kennis van zaken) het erover eens
moeten kunnen worden.
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De opvolger van Ottaviani
Jozef Weissgerber
In januari werd Kardinaal Franz Seper (spreek uit Sjepèr), aartsbisschop van Zagreb,
benoemd tot prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeger Heilig Officie.
De opvolger van Kardinaal Ottaviani is de eerste niet-Italiaan die aan het hoofd komt
van deze Congregatie, hij is een Slavische bisschop van een land onder communistisch
beheer1.

Biografie
Seper werd geboren in 1905, het sterfjaar van bisschop Jozef Georges Strossmayer,
de woordvoerder van de oppositie tijdens het Eerste Vaticaans Concilie, te Osijek,
waar ook Strossmayer geboren was. Zo leverde dezelfde stad twee vertegenwoordigers
van de Kroatische clerus die in de twee Vaticaanse Concilies een markante rol hebben
gespeeld. Sepers vader was een kleermaker, zijn moeder een naaister. In 1910
verhuisde het gezin naar Zagreb.
Daar ging de jonge Seper niet naar het klein seminarie, maar naar het staats lyceum.
Confessionele scholen waren er overigens niet. In de laatste lyceumjaren kwam hij
sterk onder de invloed van zijn leraar-Frans, Dr. Ivan Merz, die aan de Sorbonne
gestudeerd had en in Zagreb de organisator werd van de meest verspreide katholieke
jeugdvereniging, de ‘Arenden’, later de ‘Kruisvaarders’. Het was ongetwijfeld onder
invloed van deze heilige leek (in mei 1967 opende Kardinaal Seper het diocesaan
proces voor zijn zaligverklaring), dat Franz in 1924 besloot in het groot seminarie
van Zagreb in te treden. Hij werd naar het Germaans College in Rome gestuurd. Hij
studeerde aan de Gregoriana, promoveerde er tot doctor in de filosofie in 1927, in
de theologie in 1931. In 1930 werd hij daar priester gewijd, samen met zijn zeven
jaar oudere, meer bekende, landgenoot, L. Stepinac. Naar zijn land teruggekeerd,
werd hij eerst aalmoezenier aan het meisjeslyceum. Toen L. Stepinac in 1934 bisschop
werd (de jongste bisschop van de Kerk, 36 jaar) werd Dr. Seper (29 jaar) zijn
secretaris. In 1941 werd hij rector van het groot seminarie van Zagreb, in oktober

1

Voor hetgeen volgt heb ik gebruik gemaakt van een speciaal nummer van Glas Koncila (De
stem van het Concilie) een te Zagreb verschijnend halfmaandelijks tijdschrift (200.000
abonnees), met name van een artikel van Prof. Dr. Tomaslav Sagi-Bunic OFMCap.,
theologisch adviseur van Kardinaal Seper tijdens het Concilie. Verder kan ik een beroep
doen op de directe informatie die ik sedert 1940 in Zagreb persoonlijk heb kunnen inwinnen.
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1951 pastoor van de Christus Koning parochie in een voorstad van Zagreb. Op 21
november 1954, toen Kardinaal Stepinac, na zijn gevangenschap te Lepoglava, naar
zijn geboortestad Kasic was verbannen, werd Dr. Seper benoemd tot
bisschop-coadjutor van Zagreb. Na de dood van Kardinaal Stepinac in 1960 werd
hij door Joannes XXIII aangesteld als aartsbisschop. In mei 1965 werd hij door Paulus
VI tot kardinaal benoemd.

Pastorale zorg
Hoewel hij doctor in de filosofie en de theologie was, heeft Seper nooit gedoceerd
aan de theologische faculteit van Zagreb, alleen aan middelbare scholen. Daar wijdde
hij zijn beste krachten aan de jeugd en de catechese. Eenvoud is een van zijn grote
kenmerken. Nooit heeft hij een opdracht geweigerd, noch gezocht. Hij schuwt alle
sensatie en daar zullen de journalisten aan moeten wennen. Als aartsbisschop schafte
hij bijvoorbeeld de complimenteuze tafelspeeches af die gebruikelijk waren bij het
bezoek van de bisschop.
Het gerucht gaat, dat hij er een tijdlang aan gedacht heeft, benedictijn te worden.
De liturgie is in ieder geval altijd het centrum van zijn pastorale zorg geweest. In
1957 stichtte hij de ILO (Interdijocezanski liturgijski odbor, Interdiocesaan comité
voor liturgie), in 1963 het instituut voor kerkmuziek. In de eerste jaren van zijn
episcopaat waren dat ongeveer de enige werkzaamheden die de Kerk toegestaan
waren.
Zijn tweede pastorale bekommernis was de catechese. In 1961 opende hij het
Catechetisch Instituut, waar kloosterzusters en meisjes een tweejarige opleiding
krijgen. Sedert 1961 wordt in Zagreb ieder jaar een congres georganiseerd - lezingen,
discussies, een tentoonstelling van publikaties en kunstwerken - om de clerus te
informeren over de nieuwe stromingen in de Kerk. In september 1967 werd door het
episcopaat, onder het voorzitterschap van Kardinaal Seper, een nieuw plan
goedgekeurd voor een serie handboeken voor godsdienstonderricht. De manier waarop
dat tot stand kwam, is typisch voor de sfeer die hij in zijn diocees wist te bevorderen.
Ieder goed initiatief kan op zijn steun rekenen, zelf komt hij niet met gedetailleerde
plannen voor de dag om die aan anderen op te dringen. Tijdens het jongste congres
voor de clerus besloten enkele priesters een enquête te houden in alle centra en
parochies waar zij werkzaam waren. (In Joegoslavië wordt het godsdienstonderricht
natuurlijk uitsluitend in de kerk en de sacristie gegeven, niet in de staatsscholen).
Een vierduizend jonge mensen werden ondervraagd over wat hen in de godsdienstleer
interesseerde en wat niet. In de zomer werd dat materiaal statistisch geordend en de
resultaten werden voorgelegd aan het episcopaat.
In de derde plaats vermelden we zijn belangstelling voor de katholieke pers. De
laatste vier jaar is er in Kroatië een revival van de katholieke pers waar te nemen.
Jaarlijks verschijnen er een anderhalf miljoen exemplaren van verschillende
tijdschriften, een honderdtal boeken. Men is van niets moeten vertrekken: na de
oorlog waren alle katholieke uitgeverijen in beslag genomen, ‘er was geen papier’,
en de andere durfden niets religieus drukken, ‘de drukkerijen
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waren overbelast’. Nu, in december, is er een volledige vertaling van de bijbel
verschenen... met de medewerking van de communistische staat. De vertaling is
gemaakt door professoren van theologie in samenwerking met de Vereniging van
Kroatische schrijvers en gedrukt door ‘Matica Hrvatska’, een staatsonderneming.
Tenslotte zijn zorg voor armen en misdeelden. Hij stichtte het ‘Fonds Joannes
XXIII’, dat de oprichting van nieuwe parochies in de voorsteden van Zagreb moet
financieren. Hij steunde de actie van het tijdschrift Glas Koncila, ‘Wie is mijn naaste?’
Een van de laatste dingen die hij gedaan heeft voor zijn vertrek naar Rome was, dat
hij van dit initiatief een blijvend werk maakte.

Geestelijk profiel
Kardinaal Seper is een man die wars is van alle extremen, zowel van rechts als van
links. Hij schuwt alle sektarisme. In de soms heftige twisten die de clerus en de leken
van de katholieke actie voor de oorlog verdeelden, heeft niemand ooit kunnen zeggen
bij welke partij hij zich schaarde. Die ruzies werden soms belachelijk, zoals
bijvoorbeeld het geval was toen een groep toonkunstenaars een lijst publiceerde van
kef klieder en die in geen geval meer gezongen mochten worden. Mgr. Seper liet
zich niet doen: in de nieuwe editie werden de zeloten gedwongen meer ruimte te
laten aan traditie en lokale smaak. In alles getuigt hij van een ‘angelsaksisch’ gezond
verstand, dat alle fanatisme verfoeit. Nog beter kan men spreken van een Slavische
ruimdenkendheid, die milder is dan het soms koel lijkende angelsaksische
pragmatisme. De Slaven zijn grote dromers. In hun beste traditie vindt men altijd
weer die ruime, vaderlijke goedheid terug die Herder wel wat geïdealiseerd heeft.
In geen geval heeft ze iets te maken met een goedzakkigheid die alles zonder
onderscheid goed vindt. Het is bekend dat Kardinaal Seper zijn ongerustheid over
sommige ‘extremistische’ bewegingen in het moderne katholicisme niet onder stoelen
of banken steekt. Hij heeft er al aan gedacht zijn theologiestudenten terug te roepen
uit het buitenland, waar zij teveel nieuwe theologie voorgezet krijgen. Voor een
‘journalistentheologie’ heeft hij niet veel sympathie. De brief die het episcopaat,
onder zijn voorzitterschap, enkele jaren geleden publiceerde over gezinsproblemen,
handhaaft de traditionele opvattingen. Ik kan me vergissen, maar van de nieuwe
prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer verwacht ik niet dat onvoldoend
gefundeerde nieuwigheden veel steun bij hem zullen vinden, maar hij zal ook geen
niet meer gefundeerde tradities verdedigen. Ik geloof ook niet dat we van hem veel
grote initiatieven van bovenaf moeten verwachten, wel een grote openheid voor alle
gezonde voorstellen van anderen. Als bisschop van Zagreb muntte hij uit in het juist
beoordelen van wat van onderaan aangedragen werd.
Tussen de ‘conservatieven’ en de ‘progressieven’ bevindt hij zich ergens in het
midden. Ook op het Concilie was dat het geval. Il Giorno van Milaan rangschikte
hem bij de conservatieven, de Frankfurter Rundschau maakte van hem een ‘liberaal’,
de Frankfurter Allgemeine noemde hem een ‘gematigd hervor-
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mer’. Zijn optreden in het Concilie was in ieder geval alles behalve passief. Dr.
Sagi-Bunic, die zijn secretaris was, noemt zijn houding ‘een gematigd openstaan
voor alle problemen van de moderne tijd’. R. Rouquette heeft in Etudes eens
geschreven dat het hele probleem van de godsdienstvrijheid her-dacht zou moeten
worden in het licht van wat Kardinaal Seper daarover gezegd had in de aula. Zijn
rede over het atheïsme trok de algemene aandacht. Veel van die interventie werd in
het schema verwerkt, schrijft Missi (2, 1966). M. von Galli (Das Konzil und seine
Folgen, p. 258) betreurt dat het schema het elan en de diepte van Kardinaal Sepers
interventie mist. Zijn reële contacten met het communistisch atheïsme hebben van
hem een voorstander gemaakt van een positieve benadering van het atheïsme, een
houding van begrip voor de tegenstander en van kritiek op de eigen voorstellingen
en opvattingen, die vaak verantwoordelijk zijn voor de verkeerde Godsvoorstellingen
van de anderen. Het vernauwde conservatisme en immobilisme, door zovelen aan
de katholieke kerk toegeschreven, is niet in overeenstemming met de evangelische
geest. Vele waarnemers hebben deze interventie van Kardinaal Seper tot een van de
belangrijkste van het Concilie gerekend.
Verder pleitte hij voor de volkstaal in de liturgie, de concelebratie, de communie
onder twee gedaanten. Zijn positief aandeel in de Verklaring over het Joodse volk
ligt in de lijn van zijn houding tijdens de oorlog: hij heeft Kardinaal Stepinac geholpen
om vele Joden te redden. Hij stemde voor het diaconaat, ook van gehuwden. Wat hij
denkt van de in het Westen verspreide overtuiging, dat de gehuwde diaken slechts
een voorstadium is van de gehuwde priester, weet ik niet. De andere Joegoslavische
bisschoppen zijn niet zo geestdriftig voor het diaconaat. Zelf heeft hij het in zijn
diocees nog niet ingevoerd. In ieder geval schijnt het een andere gestalte te moeten
krijgen dan in de oude kerk. De bisschoppen van de Slavische landen hebben niet
alleen meer directe ervaring met het atheïsme, zij zien ook van dichtbij hoe de
gehuwde clerus in de orthodoxe kerk en bij de Uniaten werkt. Dat wil niet zeggen
dat zij noodzakelijk tegen alle veranderingen gekant zijn; ik zeg alleen, dat zij meer
ervaring hebben. Bijvoorbeeld, als velen in het Westen menen dat de ontkoppeling
van priesterschap en celibaat meer roepingen zou meebrengen, weten zij dat voor de
celibataire clerus het aantal roepingen toeneemt, terwijl er voor de gehuwde clerus
bij de Uniaten geen zijn.
Over zijn nieuwe taak heeft Kardinaal Seper een en ander verteld in een interview
in Glas Koncila. Op de vraag of zijn benoeming opgevat kan worden als een teken
van een koerswijziging in de Congregatie voor de Geloofsleer, antwoordde hij: ‘De
verandering is al vroeger begonnen. Het Motu proprio Integrae servandae van 1965
veranderde niet alleen de naam van de Congregatie, maar reorganiseerde ook haar
bevoegdheden en taken. In augustus 1967 werd dat allemaal definitief vastgelegd in
de apostolische constitutie De romana curia (...) De opdracht van de Congregatie is:
het onderzoek van de nieuwe doctrines, de bevordering van de studie van de nieuwe
theologische problemen, het organiseren van theologische congressen. Zij neemt
geen defensieve houding meer aan. (...) Zij kan geen auteurs meer veroordelen zonder
ze eerst te ho-
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ren’. - ‘U spreekt van theologische congressen. Kunnen de theologen zelf zulk een
congres aanvragen en, in het algemeen, zal de Congregatie de theologen direct helpen
in de verspreiding en de evolutie van de theologische opvattingen?’ - ‘Dat spreekt
vanzelf, het initiatief zal van de specialisten moeten komen. De Synode heeft
overigens gevraagd dat er een raad van gespecialiseerde theologen uit de hele wereld
zou komen. Die raad zal veel uitgebreider zijn dan de groep specialisten waarover
de Congregatie tot nog toe beschikte’. - ‘Hoe is die benoeming bij u persoonlijk
aangekomen?’ ‘Ik was totaal verrast. In december had de paus me van die mogelijkheid gesproken.
Ik heb hem gezegd: sedert ik priester ben, heb ik nooit een taak geambieerd, ik heb
er ook nooit een geweigerd. Ik heb er heel veel gekregen die ik niet verlangde. Ik
heb altijd klaar gestaan. Ook ditmaal. Maar ik heb de paus mijn bezwaren kenbaar
gemaakt. Ik heb hem gezegd: ik geloof niet dat ik hierop voorbereid ben. Ik ben nooit
professor geweest. Ik ben heel mijn leven lang pastoraal ingesteld geweest. En dan,
mijn gezondheid is niet heel fameus. De paus heeft toen geen beslissing genomen.
Op 5 januari kreeg ik een brief van Kardinaal Cicognani. Ik las daar dat de paus mijn
bereidheid op prijs stelde, dat hij mijn bezwaren ernstig nam. Oef, dacht ik, hij laat
me met rust. Maar aan het eind van de brief stond te lezen: de paus wenst u veel
geluk bij uw nieuwe taak in de Congregatie. Het was dus beslist’.
Herhaaldelijk heeft Kardinaal Seper zijn priesters op het hart gedrukt, dat de Kerk
zo spoedig mogelijk erin moet slagen weer een verstaanbare theologische taal te
spreken, een taal die de mensen aanspreekt. Eind vorig jaar hebben de
vertegenwoordigers van het wereldepiscopaat in de Synode te Rome aan deze man
hun vertrouwen gegeven, toen ze hem met 140 op de 188 stemmen verkozen als lid
van de commissie voor de geloofsleer. De paus benoemde hem tot voorzitter. Hij
leidt nu een van de belangrijkste Congregaties van de Curie.
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Economische en financiële aspecten van de ontwikkelingshulp
G. Pille
De sociale, culturele en geestelijke aspecten van het ontwikkelingsprobleem zijn
natuurlijk niet ondergeschikt aan de economische. Toch laten wij ze hier buiten
beschouwing, om ons uitsluitend bezig te houden met de economische en financiële
problemen van de ontwikkelingshulp.
Als we spreken van rijke en arme landen1, hanteren we relatieve begrippen. Wat
is rijk en wat is arm? Een juiste en algemeen geldende definitie van wat een
ontwikkelingsland is, is niet makkelijk te geven. Ieder ontwikkelingsland heeft
trouwens zijn eigen kenmerken. De voornaamste economische criteria zijn: een laag
inkomen per hoofd van de bevolking, geringe besparingen en gebrekkige
kapitaalvorming, eenzijdige produktiestructuur, onvoldoende aanwending van
natuurlijke bronnen, overwegend agrarische bevolking2. Andere kenmerken worden
gegeven door A. Sauvy3, maar allemaal culmineren ze in: armoede, de vicieuze cirkel
van de armoede. ‘A country is poor because it is poor’4. Het geringe inkomen is
oorzaak van de geringe besparingen en investeringen; geringe investeringen leiden
tot een lage produktiviteit en deze is de oorzaak van het geringe inkomen5.
Een definitie van een ontwikkelingsland die rekening houdt met het relatieve aspect
én met de armoede, kan als volgt geformuleerd worden: een land met een relatief
laag inkomen per hoofd van de bevolking6. Als relatief laag inkomen wordt door de
Verenigde Naties beschouwd het gemiddelde inkomen dat niet een kwart van dat
van de Verenigde Staten bedraagt. Volgens deze norm

1

2
3
4
5
6

Graag vermelden we hier een recente uitgave die ons na het opstellen van dit artikel in handen
is gekomen: H.M. de Lange, Rijke en arme landen. Een verantwoordelijke maatschappij in
mondiaal perspectief. - Uitg. Stichting Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
(NOVIB), Het Wereldvenster, Baarn/De Branding, Antwerpen, 1967, 168 pp., 125 F.
W. Guth, Capital exports to less developed countries, Dordrecht, 1963, p. 60 en vlg.
A. Sauvy, Théorie générale de la population. Vol. I: Economie et population, Paris, 1952,
pp. 241-242.
R. Nurkse, Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxford, 1953, p. 4.
L.H. Janssen, Evenwichtige en onevenwichtige groei, in De problematiek van de
ontwikkelingslanden, Leuven, 1964, pp. 125-139.
L.J. Zimmerman, Arme en rijke landen. Een economische analyse, 2e ed., Den Haag, 1964,
p. 9. M.A.G. van Meerhaeghe, Handboek voor de economie, 5e ed., Leiden, 1966, pp. 48-51,
wijst op de gebreken van deze definitie, zonder er evenwel de economische bruikbaarheid
van te betwisten.
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zijn, het Sino-Sovjetblok buiten beschouwing gelaten, op het ogenblik alleen de V.S.,
Canada, de landen van West-Europa, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika
ontwikkelde landen.
De rijke landen groeien snel, de arme landen ontwikkelen zich langzaam. De kloof
tussen de per capita inkomens wordt breder.

Jaarlijks groeiritme van het BNP per hoofd van de bevolking
(A = ontwikkelingslanden, B = ontwikkelde landen, BNP = Bruto Nationaal
Produkt)
BNP
A
1955-1960 4,6

B
3,4

Bevolking
A
B
2,2
1,2

BNP per capita
A
B
2,4
2,2

1960-1963 4,1

4,6

2,2

1,6

1,9

3,0

1955-1963 4,3

4,0

2,2

1,4

2,1

2,6

Bron: United Nations, Statistical Yearbook 1965, New York, 1966, Tabel 4, p.
27.
Zoals uit dit staatje blijkt, wordt de stijging van het BNP in de ontwikkelingslanden
te niet gedaan door de demografische aangroei. De groeiprocenten duiden slechts
één aspect aan van de breder wordende kloof. Vergelijking met de absolute cijfers
zou de evenwichtsverstoring nog meer beklemtonen.
Toch mag men zich niet blind staren op deze kwantitatieve groei-indicatoren.
Kwalitatieve criteria zoals: uitbreiding van het onderwijs, institutionalisatie,
consolidatie van het staatsapparaat, organisatie van het banksysteem, lenen zich beter
tot een juiste beoordeling van de economische vooruitgang in de arme landen. Verder
mag aan de statistische gegevens niet te veel belang gehecht worden: vele activiteiten
bewegen zich nog in de niet-monetaire sfeer, de prijsen loonniveaus worden er anders
bepaald. Er kunnen moeilijk wisselkoersen vastgesteld worden die de reële verhouding
weergeven tussen de munt van het ontwikkelingsland en de internationale
vergelijkingsmunt, de dollar.
Het voornaamste probleem van de economische ontwikkeling is dus het doorbreken
van de vicieuze cirkel van de armoede. De levensstandaard kan moeilijk verhoogd
worden zonder dat de produktiviteit en de produktie stijgen. Daarvoor zijn
kapitaalgoederen vereist, die gefinancierd moeten worden door besparingen. De
binnenlandse spaarvormen in de ontwikkelingslanden zijn echter meestal gering.
Overheveling van buitenlandse spaarvormen wordt dus noodzakelijk.
De ontwikkelingslanden zouden hun investeringen kunnen financieren door inflatie.
Op korte termijn worden de investeringen daardoor gestimuleerd: de ondernemers
worden door de prijsstijgingen aangezet tot nieuwe investeringen, de fiscale
ontvangsten van de overheid nemen toe7. Op lange termijn echter is de inflatie niet
vol te houden. Het vertrouwen in de nationale munt wordt ondermijnd. De neiging
tot sparen, die reeds gering is, neemt verder af en kapitaalvlucht treedt op. De export
van het land ondervindt moeilijkheden en
7

M.A.G. van Meerhaeghe, op. cit., p. 420.
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de betalingsbalans wordt verstoord. Uiteindelijk wordt buitenlandse hulp toch
noodzakelijk. De noodzakelijkheid van de kapitaalimport blijkt eveneens uit de
functies die eraan worden toegekend. Uitbreiding van de investeringen wordt mogelijk,
zonder dat de consumptie beperkt hoeft te worden. En dat is voor de
ontwikkelingslanden heel belangrijk: de consumptie kan er onmogelijk nog verlaagd
worden. Op korte termijn worden de middelen bezorgd om het deficit op de balans
van de lopende rekeningen te dekken. Kapitaalimport vergemakkelijkt tevens het
evenwicht van de betalingsbalans op lange termijn. Als de investeringsprojecten
eenmaal voltooid zijn, dragen ze bij tot het evenwicht in de goederen- en
dienstenbalans.
De netto financiële hulp die rechtstreeks door de industriële landen aan de
ontwikkelingslanden en aan de internationale instellingen voor ontwikkeling werden
verleend, bereikte in 1965 meer dan 10 miljoen dollar. De jaren 1960-1961 (de eerste
jaren van het door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘decennium der ontwikkeling’)
waren een succes voor de financiële hulpverlening. Sindsdien was er een stagnatie
ofwel achteruitgang waar te nemen. Ook het jaar 1965 mag als een topjaar beschouwd
worden.

Netto financiële hulp aan de ontwikkelingslanden
1959
6745

1960
7337

1961
8610

1962
8046

1963
8623

1964
8484

1965
9363

openbaar 4200

4499

5635

5830

6154

5441

5773

privé

2545

2838

2975

2216

2469

3043

3590

576

890

983

901

385

597

786

openbaar 369

685

872

654

416

441

479

privé

207

205

111

247

31

156

289

7321

8227

9593

8947

9008

9081

10.149

openbaar 4569

5184

6507

6484

6570

5882

6270

privé

3043

3086

2463

2438

3199

3879

Bilateraal

Multilateraal

waarvan:
2752

Bron: Voor de jaren 1959-1963: O.C.D.E., Les moyens financiers mis à la
disposition des pays moins développés. 1956-1963, Paris, 1964, p. 26. Voor de jaren
1964-1965: O.C.D.E., Efforts et politiques d'aide au développement. Examen 1966.
Paris, 1966, p. 168-169. Deze laatste cijfers betreffen slechts de hulp van de
landen-leden van C.A.D. (Comité d'aide au développement van O.C.D.E.), terwijl
de eerste cijfers de hulp van alle geïndustrialiseerde landen bevatten (Sino-sovjetblok
inbegrepen).

Multilaterale hulp
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Zoals uit de tabel blijkt vormt de multilaterale hulp slechts een gering deel in de
totale hulp. Ze kende tijdens de afgelopen jaren een schommelend verloop, dat vooral
afhankelijk was van de oprichting van multilaterale instellingen. De fondsen van
deze internationale instellingen worden hoofdzakelijk, alhoewel lang niet uitsluitend,
gevoed door de openbare sector. Een bondig overzicht van
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de internationale instellingen voor financiële hulpverlening en hun werking is hier
wel op zijn plaats8.

Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (I.B.R.D.)
De onderhandelingen van Bretton Woods in 1944 hebben geleid tot de oprichting
van de I.B.R.D. Haar voornaamste taak was het verstrekken van leningen op lange
termijn. Aanvankelijk op West-Europa geconcentreerd, werd het zwaartepunt van
haar activiteit later naar de ontwikkelingslanden verlegd. Het leningssysteem van de
I.B.R.D. was echter niet voldoende aangepast aan de behoeften van de
ontwikkelingslanden. In feite handelt de I.B.R.D. zoals iedere andere bank. De hoge
rentevoet (tot 7%) en de andere voorwaarden (terugbetaling in ontleende munt,
waarborg door de regering, controle) bij de leningen bedongen, belemmeren vele
investeringsprojecten. Daarom kwamen twee dochtermaatschappijen van de I.B.R.D.
tot stand: de I.F.C. en de I.D.A.

Internationale Financieringsmaatschappij (I.F.C.)
De I.F.C, in 1956 opgericht, eist geen terugbetalingsgarantie van de regering. Ze wil
in de ontwikkelingslanden een gunstige investeringssfeer scheppen om privé
investeringen mogelijk te maken. De financiering neemt vaak de vorm aan van
inschrijvingen op aandelen, converteerbare obligaties, participaties in de
ontwikkelingsbanken met commerciële inslag. Ze verleent ook waarborg bij
aandelenemissies.

Internationale Ontwikkelingsassociatie (I.D.A.)
Opgericht in september 1960, in werking getreden in mei 1961, wil deze instelling
aan de ontwikkelingslanden de mogelijkheid bieden, leningen aan te gaan tegen
soepeler voorwaarden. De I.D.A. verstrekt leningen met een looptijd van 50 jaar en
zonder rente. Terugbetaling, in tegenstelling met I.B.R.D. en I.F.C, kan geschieden
in de lokale munt.

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (Inter-American Development Bank
I.D.B.)
Door een akkoord ondertekend op 30 december 1959 door 17 Latijns-Amerikaanse
landen en de Verenigde Staten, werd de I.D.B. opgericht met het doel de economische
ontwikkeling van de Latijns-Amerikaanse landen te bevorderen. Haar
8

Een volledig nauwkeurige classificatie van de verschillende vormen van financiële
hulpverlening is moeilijk te geven. Sommige vormen zijn zo met elkaar vervlochten, dat ze
volgens de ene auteur in de ene klasse thuishoren, volgens een andere in een andere.
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leningsvoorwaarden zijn ongeveer dezelfde als die van de I.B.R.D. Ze beschikt echter
over een ‘Fonds voor speciale verrichtingen’. In bijzondere omstandigheden kan zij
leningen verstrekken tegen minder strenge voorwaarden. Een groot aantal leningen
zijn in de lokale munt terugbetaalbaar; de rente bedraagt 3% voor sociale en 4% voor
economische projecten.
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Instellingen van de E.E.G.
1. Europees Ontwikkelingsfonds (E.O.F.)
Het Europese Ontwikkelingsfonds werd voorzien in de Toepassingsovereenkomst
die samen met het Verdrag van Rome op 25 maart 1957 werd gesloten betreffende
de associatie van de landen en gebieden overzee met de Gemeenschap. Het zou
beschikken over 581 miljoen dollar. Het algemeen programma omvat projecten voor
de financiering van sociale voorzieningen (ziekenhuizen, scholen) en economische
investeringen van algemeen belang, rechtstreeks verbonden met een programma van
produktieve en concrete ontwikkelingsprojecten9. De eerste etappe van het E.O.F.
duurde 5 jaar (1 januari 1958-31 december 1962).
De tweede associatieovereenkomst van Jaoende, 20 juli 1963, is op 1 juni 1964
in werking getreden. Deze overeenkomst voorziet een vermeerdering van de bijdragen
aan het Fonds, dat nu over 730 miljoen dollar beschikt. Terwijl het eerste Fonds
alleen schenkingen kon toestaan, beschikt het tweede over diverse mogelijkheden:
680 miljoen dollar kunnen aangewend worden in de vorm van schenkingen, ter
bevordering van infrastructuurprojecten; 50 miljoen dollar in de vorm van speciale
leningen (lage rente, looptijd tot 25 jaar, uitsteltermijn van tien jaar), voor produktieve
investeringen. Verder kan het E.O.F. 50 miljoen dollar storten in de
prijsstabilisatiekassen van de geassocieerde landen. Dit gedeelte wordt afgehouden
van het bedrag voorbehouden aan de schenkingen. De staten die de overeenkomst
van Jaoende hebben ondertekend, zijn niet de enige die van het ontwikkelingsfonds
genieten. De activiteit van het Fonds strekt zich ook uit tot de landen en gebieden
overzee die nauwe betrekkingen onderhouden met de E.E.G.-landen.
2. Europese Investeringsbank (E.I.B.)
Aanvankelijk was de activiteit van de Europese Investeringsbank, waarvan de
oprichting werd voorzien in het Verdrag van Rome, beperkt tot de minder ontwikkelde
gebieden in de E.E.G. zelf. De associatie-overeenkomst van Jaoende bepaalde echter
dat de E.I.B. investeringsprojecten in de geassocieerde landen moet financieren ten
belope van 70 miljoen dollar. De E.I.B. werkt zoals iedere andere bank. Ze beschikt
over een eigen vermogen, gevormd door de bijdragen van de lidstaten, en kan verder
leningen aangaan op de kapitaalmarkten.

Internationaal Monetair Fonds (I.M.F.)
In onze tabel van de netto financiële hulp aan de ontwikkelingslanden wordt geen
rekening gehouden met het Internationaal Monetair Fonds. De functie hiervan blijft
beperkt tot het bevorderen van de internationale monetaire samenwerking en de
expansie van de internationale handel. Het I.M.F. verleent

9

Verdrag van Rome en bijbehorende documenten. Toepassingsovereenkomst betreffende de
associatie...., art. 3.
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kredieten om tegemoet te komen aan de betalingsmoeilijkheden op korte termijn.
Daar het externe evenwicht een belangrijke factor is bij de economische ontwikkeling
van de achtergebleven gebieden, mag het belang van het I.M.F. niet onderschat
worden.
In februari 1963 heeft het I.M.F. een systeem van ‘compensatoire financiering’
gecreëerd. De landen waarvan de exportopbrengsten van grondstoffen aan nadelige
schommelingen onderhevig zijn, kunnen voor een korte termijn financiële hulp
ontvangen.

Bilaterale hulp
De bilaterale hulp is van overwegend belang voor de ontwikkelingslanden en de
evolutie ervan toont aan dat ook de industriële landen er de voorkeur aan blijven
geven.
De bilaterale hulp vindt grotendeels haar oorsprong in de blijvende band tussen
ex-kolonie en ex-moederland. De laatste jaren echter treden ook handelspolitieke en
defensieve doeleinden op de voorgrond. De industrielanden zoeken enerzijds naar
ruimere afzetgebieden, naar nieuwe handelsrelaties; anderzijds wordt het oprichten
van militaire bases in het hulpontvangende land beoogd.

Publieke bilaterale hulp
Deze vertoont verschillende vormen, gaande van zuivere schenkingen tot commerciële
kredieten. Liever dan de lezer met cijfers te overstelpen, willen we iets zeggen over
de aard en het effect van ieder van die vormen.
1. Schenkingen
Er wordt wel eens beweerd dat schenkingen het meest bijdragen tot de economische
groei van een land10. Dat is niet altijd zo zeker. Schenkingen kunnen laksheid in de
hand werken. Er hoeven geen aflossingen en geen rente betaald te worden en een
efficiënte aanwending blijft achterwege. Als schenking zonder tegenprestatie wordt
bijvoorbeeld beschouwd de levering van agrarische overschotten van de Verenigde
Staten aan de ontwikkelingslanden, geregeld bij de Agricultural Trade Development
and Assistance Act, U.S.A., ook Public Law 480 genoemd.
2. Met schenkingen gelijkgestelde hulp
Leningen die terugbetaalbaar zijn in de lokale munt, worden als giften beschouwd.
Soms zijn deze leningen zelfs meer dan een gift. Het hulpgevend land kan weinig
met de lokale munt aanvangen en is verplicht de fondsen opnieuw te investeren of
te besteden in de ontwikkelingslanden. Deze zogenaamde ‘soft loans’ hebben aldus
een dubbel effect op de economische ontwikkeling van het ontvangende land. Verkoop
van landbouwprodukten tegen de lokale munt leidt tot hetzelfde resultaat.
10

W. Brand, Hulp aan de arme landen (I), in Economisch-Statistische Berichten, 7 maart 1962,
Nr. 2327, p. 217.
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3. Leningen
Niet alle leningen hebben het karakter van financiële hulp. Leningen met een
looptijd van minder dan één jaar worden niet als hulp beschouwd, het zijn meestal
zuivere handelstransacties.
De voorwaarden waaronder de leningen worden verstrekt lopen sterk uiteen. Ze
kunnen overeenstemmen met de voorwaarden van rente en termijn, die in de
industrielanden zelf worden toegepast. Sommige auteurs spreken dan van ‘hard
loans’. Gunstiger voorwaarden variëren tussen die van de ‘hard loans’ en de ‘soft
loans’. In dit opzicht dient gewezen te worden op de soepele houding van de
Sovjetunie. De meeste van haar leningen worden verstrekt tegen een rentevoet van
2,5% en op een termijn van twintig jaar.
Zoals reeds gezegd, worden leningen die terugbetaalbaar zijn in de lokale munt,
gelijkgesteld met giften. Anderzijds worden verkoop, voornamelijk van
landbouwoverschotten, waarbij door de publieke fondsen krediet wordt verleend in
een convertibele munt, als een lening beschouwd. Heelwat bilaterale leningen zijn
gebonden aan de aankoop van uitrustingsgoederen in het lenende land11. Deze ‘tied
loans’ betekenen voor de ontwikkelingslanden een kostelijke aanwending van de
hun verleende financiële middelen. Produkten moeten worden aangekocht die ze in
feite voordeliger kunnen kopen in een ander land, soms zelfs ongewenste produkten.
De ‘tieds loans’ vinden hun oorsprong in de betahngsbalansmoeilijkheden van de
hulpgevende landen, die op die manier een middel vinden om hun uitvoer te vergroten.

Privé bilaterale hulp
De privé hulp is een noodzakelijk complement van de publieke hulp. Deze laatste
wordt vooral gebruikt voor de economische en sociale infrastructuur, maar vele
takken van de economische activiteit moeten werken met privé investeringen.
1. Directe investeringen
Directe investeringen hebben tot doel, in het begunstigde land een blijvend belang
te vestigen: voornamelijk het oprichten en het uitbreiden van ondernemingen, meestal
filialen of dochtermaatschappijen van een bestaande onderneming in het industrieland.
De kapitaalverstrekker is hier tevens de ondernemer van het gefinancierde project.
Dit biedt het grote voordeel dat een efficiënte aanwending van het kapitaal wordt
verzekerd en consumptief gebruik wordt uitgesloten. Bovendien worden technische
kennis en moderne beheersmethodes in de ontwikkelingslanden geïmporteerd, die
daar vaak ontbreken. Als we deze nuttige vorm van financiële hulp verder willen
stimuleren, moeten fiscale voordelen worden voorzien, multilaterale conventies
worden gesloten ter bescherming van de particuliere eigendom en een internationaal
verzekeringssysteem worden opgericht. Het grote bezwaar tegen de directe
investeringen van de

11

E. Quevrin, Buitenlandse overheidskapitalen en onderontwikkelde landen, in
CEPESS-documenten, Brussel, 1962, Nr. 4, p. 61 e.v.
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kant van de ontwikkelingslanden is echter, dat een groot deel van de economische
activiteit in vreemde handen berust.
Bij de directe investeringen kunnen we nog de opnieuw geïnvesteerde winsten
voegen. Alhoewel de ontwikkelingslanden er baat bij hebben repatriëring van winsten
te waarborgen, bestaat deze mogelijkheid niet altijd. Dit staat de directe investeringen
in de weg, die normaal daarheen zouden moeten vloeien waar ze het meest nodig
zijn.
2. Portefeuillebeleggingen
De portefeuillebelegging is een tweede traditionele vorm van privé
kapitaal-beweging12. Deze beweging vloeit meestal voort uit de inschrijving op
openbare leningen. Het toenemende zelfstandigheidsbesef van de jonge,
onafhankelijke staten, het verloren prestige van Londen als een internationale
kapitaalmarkt en andere structurele veranderingen van de wereldeconomie sedert de
eerste wereldoorlog hebben een gevoelige kentering teweeggebracht in deze
internationale beleggingen.
3. Gewaarborgde exportkredieten
Deze vorm omvat de privé-kredieten die voor meer dan één jaar verleend worden
aan de export. Ze moeten gewaarborgd worden door openbare instellingen en meestal
zijn voor dit doel nationale delcredere-instituten opgericht. De kredieten beginnen
slechts te lopen vanaf de datum waarop de waarborg wordt verleend.

Overwegingen over de financiële hulpverlening
Het probleem van de schuldenlast
De toenemende buitenlandse schuld, gevolg van de voorwaarden waaronder de
financiële hulp werd bedongen, vereist steeds meer kapitalen. Bij de vicieuze cirkel
van de armoede heeft zich een vicieuze cirkel ‘lening - renten en terugbetalingen lening’ gevoegd. In 1955 werd 8% van de buitenlandse hulp opgeslorpt door de
schuldenlast (renten en terugbetalingen), in 1964 30%13. Volgens recente schattingen
van de I.B.R.D. bedroeg de schuldenlast in 1965 3,5 miljard, de buitenlandse schuld
36,4 miljard dollar.
Deze cijfers mogen ons echter niet al te pessimistisch stemmen. Als het
buitenlandse kapitaal de economische ontwikkeling in voldoende mate stimuleert en
als het ontwikkelingsland erin slaagt zijn exportopbrengsten te vermeerderen, kan
de buitenlandse schuld progressief afgelost worden.
Om een bovenmatige schuld te vermijden kunnen bovendien maatregelen genomen
worden. Voor de schulden met relatief korte looptijd kan de kalender van
intrestbetalingen en aflossingen op de hoofdsom gewijzigd worden, respijt12
13

Ph. Le Hodey, Rol en statuut van het privé-kapitaal, in CEPESS-documenten, Brussel, 1962,
Jrg. 1, Nr. 4, p. 71 e.v.
S. Weintraub, The foreign exchange gap of the developing countries (Essays in international
finance, No. 48), Princeton, 1965, p. 19.
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periodes moeten verleend worden. De ‘hard loans’ (met commerciële inslag) moeten
plaats maken voor ‘soft loans’ (lage intresten, lange looptijden). In het algemeen:
‘er moet een inspanning gedaan worden om de modaliteiten van de leningen in
overeenstemming te brengen met de mogelijkheden van de ontlenende economie’14.
De financiële hulp moet doeltreffender worden aangewend en gecoördineerd.

Coördinatie van de financiële hulp
1. De noodzaak van de coördinatie
Uit een onderzoek van de I.B.R.D. is gebleken dat de ontwikkelingslanden tijdens
de jaren 1965-1970 gemiddeld 3 tot 4 miljard meer kunnen gebruiken. Dat cijfer
werd tijdens de afgelopen jaren niet bereikt.
Niet alleen moet het bedrag van de financiële hulp stijgen, maar ook moeten de
voorwaarden waaronder de hulp bedongen wordt, gecoördineerd worden. Hierbij
dient men rekening te houden met de zojuist reeds vermelde toenemende schuldenlast
van de ontwikkelingslanden. De voorwaarden moeten zo gecombineerd worden, dat
de totale bilaterale hulp door de ontwikkelingslanden gedragen kan worden en tevens
de economische groei stimuleert. Wat de gebonden hulp betreft, waarbij het
ontvangend land verplicht wordt de verleende hulp te besteden voor aankoop van
goederen en diensten in het hulpgevend land: voor een industrieel land is het soms
moeilijk deze voorwaardelijke hulp prijs te geven. Het vreest - wellicht niet ten
onrechte - daardoor zijn commerciële positie tegenover andere industrielanden te
verliezen. Slechts wanneer álle industrielanden bereid zijn aan de gebonden hulp te
verzaken, kan dit objectief verwezenlijkt worden15.
Ook wat de aard van de investeringen betreft is het nodig dat de industrielanden
hun diverse inspanningen coördineren. Ze moeten het eens worden over de keuze
van de investeringen en het geheel van de vereiste financiële middelen.
2. Vormen van coördinatie
a. Multilateralisatie
Een multilateraal fonds, waarbij de principes van hulpverlening in een internationaal
akkoord worden vastgelegd, is de ideale vorm van hulpverlening en waarborgt het
grootste economisch nut. Volledige multilateralisatie blijkt voorlopig echter
onmogelijk te zijn.
Hulpgevende en hulpontvangende landen zijn het niet eens over het institutioneel
karakter van nieuwe multilaterale instellingen. Een instelling zoals de I.B.R.D., die
in overwegende mate beheerd en gecontroleerd wordt door de industrielanden, stuit
op tegenstand van de arme landen. Ze wordt als een kapitalistische instelling
bestempeld, wat ze ook is. Daarenboven houdt het

14
15

M. Lenaerts, Het probleem van de schuldenlast in de ontwikkelingslanden, in Tijdschrift
voor economie, 1967, Nr. 2, p. 119.
Voor het initiatief van de C.A.D. in dit verband zie: O.C.D.E., Efforts et politiques d'aide
au développement. Examen 1963, Paris, 1963, p. 38 ss.
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‘ijzeren gordijn’ West en Oost gescheiden. De Westerse landen zijn niet geneigd, de
politieke voordelen welke de bilaterale hulp hun verleent prijs te geven, als de
Oostelijke landen niet hetzelfde doen16.
Met een volledige multilateralisatie zouden echter niet alleen de nadelen
(gebondenheid, verschillende voorwaarden) maar ook de voordelen van de bilaterale
hulp verdwijnen: deskundigheid en continuïteit.
b. Consortia en consultatieve groepen
De consortia zijn een vorm van coöperatie tussen de hulpgevende landen en de
multilaterale instellingen. De hulp blijft bilateraal, maar ieder jaar komen de
hulpgevende landen bijeen om het niveau, de aard en het bedrag van de hulp te
bespreken. Dit soort coördinatie is ontstaan uit het initiatief van de multilaterale
instellingen. In augustus 1958 werd door I.B.R.D. een consortium opgericht voor
India, in 1960 voor Pakistan. Ook door de O.E.S.O. werden consortia opgericht, o.m.
voor Griekenland en Turkije.
Minder doeltreffend zijn de consultatieve groepen, omdat hier de omvang van de
hulp voor een volgend jaar niet wordt vastgesteld. De eerste consultatieve groepen
kwamen in 1962 tot stand, op initiatief van de I.B.R.D. In 1966 werden nieuwe
initiatieven genomen voor Thailand, Korea, Marokko, Peru. Ook de I.D.B. heeft in
1965 een groep opgericht voor Ecuador.
c. Alliantie voor de vooruitgang (17 augustus 1961)
De alliantie bevordert de samenwerking van één hulpgevend land, de Verenigde
Staten, en de landen van Latijns-Amerika. Het doel was: een jaarlijks groeiritme van
het B.N.P. in de Latijnsamerikaanse landen van 5%. Het resultaat is weinig
bevredigend. De economische en sociale ontwikkelingsplannen, die de regeringen
van de Latijns-Amerikaanse landen moesten opstellen, kwamen er slechts ten dele.
Het waren overigens heel onvolledige plannen en weinig op de uitvoering afgestemd.
Indien door de U.S.A. aanvaard, werden ze dan nog slechts ten dele uitgevoerd.
d. Comité voor hulp aan de ontwikkeling (C.A.D.)
Het C.A.D. is een raadgevend orgaan binnen de O.E.S.O. en verstrekt inlichtingen
over de wijze waarop de nationale hulpverlening moet gebeuren, over de methodes
om de hulp te verhogen en de coördinatie te verbeteren. Het onderzocht de
ontwikkelingsproblemen van bepaalde landen en gebieden en ging daarbij over tot
de analyse van de beschikbare coördinatiemiddelen voor een beter gebruik van de
totale buitenlandse hulp. Dergelijke onderzoekingen gebeurden voor Oost-Afrika,
Thailand en Somali. Ook de regionale problemen van Latijns-Amerika, het
Verre-Oosten, het Midden-Oosten en West-Afrika werden onderzocht.
De veelvuldige activiteiten van het C.A.D. hebben deze instelling tot een be-
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Volgens sommige auteurs bestaan er al genoeg multilaterale organisaties. Volgens M.A.G.
van Meerhaeghe, Observation sur les vues de pays neufs à l'égard de leur croissance
économique, in Kyklos, 1965, Vol. XVII, Fasc. 3, is een nieuwe internationale instelling
nutteloos zolang de betere werking van de bestaande internationale instellingen niet verzekerd
is.

Streven. Jaargang 21

564
langrijk internationaal orgaan gepromoveerd en de oprichting ervan was op zichzelf
al een bewijs dat de landen-leden een gemeenschappelijke inspanning wilden doen
inzake hulpverlening.

Technische hulp
Naast de financiële hulp hebben de ontwikkelingslanden ook technische hulp nodig.
In het C.A.D. werd deze hulp als prioritair vooropgesteld.
De bilaterale publieke uitgaven voor technische hulp van de landen-leden van
C.A.D. bereikten in 1965 ongeveer 1 miljard dollar. Sedert 1961 zijn deze uitgaven
met 70% gestegen. De multilaterale uitgaven (vnl. in het kader van de Verenigde
Naties) bedroegen in 1965 ongeveer 102 miljoen dollar. Voor de privé technische
hulp zijn uiteraard geen exacte cijfers beschikbaar17.
In de technische hulpverlening nemen de Verenigde Naties een sleutelpositie in.
Het Gewone Programma van de V.N. voor Technische Bijstand beoogt vooral de
economische ontwikkeling, de sociale welvaart en de verbetering van de openbare
administratie, door het uitzenden van deskundigen naar de ontwikkelingslanden, het
verlenen van studie- en vervolmakingsbeurzen aan mensen uit ontwikkelingslanden,
het organiseren van studiedagen, congressen en het verlenen van de nodige technische
uitrusting18. Dit programma wordt gefinancierd door de gewone begroting van de
V.N. Het Uitgebreid Programma voor Technische Hulp (1950) omvat ongeveer
dezelfde activiteiten, maar deze worden nu gefinancierd door vrijwillige bijdragen
van de lidstaten en van de Gespecialiseerde Instellingen. In 1958 werd een Speciaal
Fonds opgericht dat tot doel heeft gunstige voorwaarden te scheppen voor nieuwe
kapitaalinvesteringen. De zg. voorinvesteringsprojecten worden via het Speciaal
Fonds eveneens gefinancierd door vrijwillige bijdragen van de V.N.-lidstaten. Sedert
1 januari 1966 zijn het Uitgebreid Programma en het Speciaal Fonds in een
gezamenlijk V.N.-Programma voor de Ontwikkeling opgenomen.

Handelsbetrekkingen
Alle inspanningen om de ontwikkelingslanden financieel en technisch te helpen zijn
illusoir wanneer de resultaten daarvan teniet worden gedaan door het spel van de
vrije handel tussen rijke en arme landen. Over dit aspect van het
ontwikkelingsprobleem kunnen we kort zijn, aangezien er in het vorige nummer van
dit tijdschrift nog eens over geschreven is19.
17

18
19

Uit een enquête die betrekking had op 3000 privé organisaties in de landen van C.A.D. en
uit gegevens voor de U.S.A. blijkt dat de privé hulp ongeveer 700 miljoen dollar per jaar
bedraagt. Voor uitgebreide cijfers i.v.m. de technische hulp: O.C.D.E., Effort et politiques
d'aide au développement. Examen 1966, Paris, 1966, p. 180-181, tabel 11 en pp. 97-109.
Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking, Vademecum der Ontwikkelingssamenwerking,
Brussel, 1966, p. 311.
J. Vingerhoets, Wereldhandelsconferentie, in Streven, februari 1968.
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Om het doel van United Nations Development Decade, een gemiddelde jaarlijkse
stijging van het B.N.P. van de ontwikkelingslanden met 5% van 1960 tot 1970, te
bereiken, moet de export van de ontwikkelingslanden in deze tijd met
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6,5% stijgen. Tijdens de periode 1960-1965 werd een groeiritme van 6% bereikt,
wat een succes genoemd kan worden.

Totale export en import van de Ontwikkelingslanden 1953 en 1960-1965
(Waarde F.O.B. in miljard dollar en in percentages van wereldhandel).
Jaar
1953

Import
waarde
21.08

%
27.0

Export
waarde
19.82

%
25.3

1960

27.34

21.8

28.58

22.7

1961

27.66

21.0

29.73

22.5

1962

28.93

20.9

29.80

21.4

1963

31.54

20.8

31.51

20.8

1964

34.39

20.3

34.33

20.2

1965

36.56

19.9

36.45

19.8

Bron: GATT, International Trade 1965, Geneva, 1966, Tabel 2, p. 2.
Zoals ook uit dit staatje blijkt, hebben de ontwikkelingslanden in 1965 een
exportsurplus van 110 miljoen dollar. In constante prijzen omgerekend zou dat surplus
700 miljoen dollar bedragen. Dit wijst op een ongunstige evolutie van de ruilvoet
(de in de vorm van een indexcijfer uitgedrukte verhouding van het indexcijfer van
de gemiddelde uitvoerprijs op het indexcijfer van de gemiddelde invoerprijs). Nog
steeds immers is de uitvoer van grondstoffen de voornaamste bron van
exportinkomsten voor de ontwikkelingslanden. De prijzen van die grondstoffen zijn
echter niet even stabiel als de prijzen van de fabrikaten die de industrielanden
uitvoeren.
Het exportsurplus mag ons ook niet te optimistisch stemmen. Het groeiritme van
de export van de ontwikkelingslanden is nog steeds lager dan dat van de
industrielanden en het aandeel van de ontwikkelingslanden in de wereldexport daalde
tijdens de eerste helft van het ontwikkelingsdecennium20. Het is daarom meer dan
ooit noodzakelijk dat de ontwikkelde landen hun markten openstellen voor de
produkten van de ontwikkelingslanden en dat de gepaste handelspolitieke maatregelen
worden genomen.
De bereidheid van de industrielanden om rekening te houden met de
handelsbelangen van de ontwikkelingslanden kwam tot uiting in het toevoegen van
een vierde deel aan het General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in februari
1965, waarin de stabiliteit van de grondstofprijzen en vrije toegang tot de markten
van de ontwikkelde landen worden vooropgesteld. Dezelfde bereidheid kwam tot
uiting tijdens de Kennedy-onderhandelinngen die in het kader van GATT werden
gevoerd. Voor de te verlenen tariefverminderingen zou van de ontwikkelingslanden
geen volledige wederkerigheid worden geëist. De tevredenheid met de Kennedy-ronde,
20

S.M. Fine, La croissance économique dans les pays moins développes, in L'Observateur de
l'OEDE. (Numéro spécial: Aide au développement), septembre 1966, p. 8.
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begonnen in 1964 en waarvan de slotakkoorden op 30 juni 1967 werden ondertekend,
werd echter niet gedeeld door de ontwik-
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kelingslanden. Acht van deze landen weigerden de akkoorden te ondertekenen. De
tariefverminderingen voor goederen uit de ontwikkelingslanden waren onbeduidend
in vergelijking met de concessies voor de produkten van de geindustrialiseerde landen
en in tegenstelling met wat voorop werd gesteld in de resolutie van 6 mei 196421.
Voor de Wereldhandelsconferentie verwijzen we naar het hierboven reeds vermelde
artikel van J. Vingerhoets.
Uit de weinig bemoedigende resultaten van de internationale bijeenkomsten blijkt
dat van de industrielanden geen spectaculaire wending in het internationaal
handelsbeleid verwacht mag worden. Ze geven blijk van goede wil voor zover hun
eigen belangen er niet onder lijden. In de Kennedy-round bijvoorbeeld werden alleen
maatregelen getroffen die de handel tussen de industrielanden zelf intensifiëren. Het
pessimisme van de ontwikkelingslanden t.o.v. de internationale conferenties heeft
echter ook een positief effect. Vele ontwikkelingslanden worden zich bewust van de
eigen taak in het commercieel wereldbestel en stellen een einde aan hun afwachtende
houding. Om de internationale handel in een voor hen gunstige zin te oriënteren
moeten de ontwikkelingslanden vooral die maatregelen treffen die de onderlinge
handel stimuleren. De diverse vormen van regionale economische samenwerking
hebben de afbrokkeling en de afschaffing van de onderlinge invoerrechten en
restricties tot gevolg en dragen aldus bij tot het scheppen van een ruimere afzetmarkt.
Bij die inte-gratiepogingen (Latijns-Amerika, Afrika), die eventueel kunnen leiden
tot een economische unie, mogen niet alleen afzetbevorderende maatregelen beoogd
worden. Ook in het stadium van de produktie moet de coördinatie nagestreefd worden.
Een conclusie zou ik liever vermijden. De analyse van het ontwikkelingsprobleem
leidt eerder tot vele vragen dan tot een afdoend antwoord. Evolueert het
ontwikkelingsprobleem naar een doeltreffende oplossing? Kan men (nog) hopen dat
onderhandelingen - ‘steeds’ in een klimaat van vrede - volstaan om de derde wereld
naar ontwikkeling te leiden? Hebben we nog geen tijd genoeg gehad om ons te
bezinnen over het vraagstuk? Kan nog altijd alleen een oplossing op lange termijn
nagestreefd worden?
Of wordt oorlog onafwendbaar? Gaan de ontwikkelingslanden niet zelf de teugels
in handen nemen? Worden ze niet steeds meer de eisende in plaats van de luisterende
partij? De rijke wereld kan zich vergenoegen met de onenigheid en het gebrek aan
samenwerking onder de ontwikkelingslanden. Maar de vicieuze cirkel van de armoede,
waarin deze landen als in een gevangenis zitten opgesloten - op elk punt van de cirkel
bevindt zich een rijk land om een mogelijke ontsnapping te verhinderen - zou voor
de arme landen wel eens een dwingende factor kunnen worden om gezamenlijk een
economische oorlog te beginnen. En blijft het dan bij een economische oorlog?

21

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland), Nota hulpverlening aan minder ontwikkelde
landen, 's-Gravenhage, 1966, p. 70.
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Van katholieke naar algemeen christelijke partij?
W. Gielen
De partijraad van de Katholieke Volkspartij nam tijdens haar vergadering op 8 en 9
december j.1. het besluit om samen met de A.R.P. en de C.H.U. te streven naar een
algemene christelijke volkspartij van consequent vooruitstrevend karakter. Over die
vooruitstrevendheid is veel te doen geweest. Dat de christenradicalen er in slaagden
de partijraad te doen uitspreken, dat een algemene christelijke partij slechts dan een
zinvol perspectief is wanneer deze consequent vooruitstrevend is, wordt door de een
gezien als een grote overwinning van Bogaers c.s., maar door de ander als een
geslaagde poging der conservatieven om de lastige broeders en zusters in de
radicaliteit met een kluitje in het riet te sturen. Wij zullen ons hier niet expliciet met
deze zaak bezig houden. Wel vragen wij ons af welke motieven de K.V.P. er toe
brachten een streep te zetten onder haar bestaan als katholieke partij en koers te zetten
naar een interconfessionele formatie. Het is niet gemakkelijk uit wat door radio, t.v.
en pers van de partijraadsvergadering is bekend geworden interessante en
belangwekkende stof te vinden voor deze bijdrage. Wij kregen de indruk, dat de
discussie op de partijraad over de christelijke fundering van de politiek tamelijk lauw
was en in weinig meer bestond dan herhaling van bekende argumenten. Het materiaal
voor onze bijdrage, die op een specifiek Nederlandse situatie betrekking heeft, zochten
wij daarom voornamelijk in twee K.V.P.-publikaties, die voor ons onderwerp van
bijzondere betekenis zijn en die beide de mening vertolken van een zeer grote
meerderheid in die partij, nl. het rapport van de structuurcommissie over ‘Grondslag
en karakter van de K.V.P’ uit januari 1966 en een memorandum van het partijbureau
voor deelnemers aan K.V.P.-bijeenkomsten over partijvernieuwing uit september
1967. In het memorandum worden door de aanhangers van een christen-democratische
partij - naar bleek veruit de sterkste in de K.V.P. - hun motieven uiteengezet. Als
verdediging van een katholieke partij is het structuurrapport nu uiteraard achterhaald.
Maar het bevat veel, dat de achtergronden van de beslissing van 8 en 9 dec. kan
ophelderen.
Die beslissing was niet verrassend. In 1959 werd de idee van een christelijke
doorbraakgedachte - als tegenhanger van de doorbraak zoals die in de Partij van de
Arbeid gestalte had gekregen - door dr. S.W. Couwenberg gelanceerd. De reacties
waren niet bemoedigend. Het bleef bij tot niets verplichtende adhe-
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siebetuigingen en aan dr. Couwenberg werd geantwoord, dat hij met de typisch
Nederlandse politieke constellatie geen rekening hield: men verweet hem abstract
te denken. Romme constateerde in 1962 in een bijdrage tot een publikatie van de
ch.-jongeren een volslagen gemis aan rijpheid voor de christen-democratische
eenheidsgedachte bij de kiezersmassa en een bedenkelijke inactiviteit bij de leiders,
enkele uitzondringen, o.a. Schmelzer, daargelaten. Men hoorde dikwijls betogen,
dat de tijd nog niet rijp was en dat eerst de twee protestants-christelijke partijen tot
eenheid zouden moeten komen. De oprichting van een interconfessionele partij, aldus
de structuurcommissie in januari 1966, zou door protestants Nederland worden
ervaren als een politieke overrompeling door de K.V.P. of door katholiek Nederland.
‘Op deze wijze zou men het risico lopen bij het zoeken naar nieuwe wegen meer
afbrekend dan baanbrekend op te treden. Het komt ons onverantwoord voor, de
bestaande tendenzen tot toenadering tussen de christenen van verschillende confessie
aan zulk een avontuur bloot te stellen’. De commissie, en zeker ook de meerderheid
van de partijbestuurders, vond zo'n interconfessionele partij wel ideaal maar men
had blijkbaar geen haast. In de loop van 1966 was de discussie over de christelijke
doorbraak in een tragi-komedie ontaard. De K.V.P. wilde wel, als A.R.P. en C.H.U.
wilden; de A.R.P. wilde ook wel als de C.H.U. wilde; maar de C.H.U.-van-Beernink
wilde beslist niet. Het werd aldus aan de achterhoede overgelaten het tempo te
bepalen; rekening-houden-met-feiten werd zich-neerleggen-bij-feiten. Pas de
zweepslag van 15 februari 1967 schudde de K.V.P.-leiders wakker. Wat de
gemeenschappelijke christelijke inspiratie in acht jaren niet vermocht, lukte aan de
harde stembuscijfers in 10 maanden. Inmiddels was de zaak van de
christen-democratische partij uit- en zelfs doodgepraat. De beslissing van 8 en 9
december vermocht daarom - ook in de K.V.P. - geen nieuw politiek élan te wekken.
In een tijd, waarin zich de boeiende discussie tussen christendom en atheïsme begint
af te spelen, in een land waar de Partij van de Arbeid op meer dan twintig jaar
vruchtbare samenwerking tussen christenen en niet-christenen kan terugzien, in een
katholieke kerkgemeenschap waarvan de theologen, voorgegaan en aangespoord
door de Paus, naarstig bezig zijn de laatste muren tussen de confessies te slopen, is
de beslissing om een partijpolitieke samenwerking tussen protestanten en katholieken
na te streven geen nieuws dat schokt. De geestelijke vader van de christelijke
doorbraakgedachte, dr. Couwenberg, heeft dat zeer goed ingezien. Op de partijraad
hield hij een uitstekend pleidooi voor het loslaten van iedere confessionele binding,
maar tevergeefs. Men verweet hem... abstract te denken.
Het is mij onmogelijk om in de houding van de K.V.P. als geheel, enkele individuele
leden uitgezonderd, tegenover het vraagstuk van de interconfessionele partij iets
anders te zien dan politiek conservatisme. De beslissing van 8 en 9 december is niet
adekwaat aan de huidige geestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Er is sprake
van vooruitgang-omdat-het-onvermijdelijk-is, en stil-stand-waar-mogelijk. Hoe wordt
dit alles nu gemotiveerd? Het eerdergenoemde memorandum schrijft:
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‘Ook en juist in deze tijd zal een christelijk geïnspireerde partij een bijdrage
moeten leveren tot de oplossing van de grote moderne vraagstukken. Vanuit
haar visie op mens en maatschappij zal een christelijke partij komen tot
een duidelijk politiek program. Daarbij moet worden aangetekend, dat
men zeker ook vanuit een andere visie tot eenzelfde program zou kunnen
komen. Daarom moet een dergelijke partij dan ook open staan voor
iedereen die - vanuit welke visie dan ook - tot een dergelijk program komt.
De praktijk echter wijst uit, dat de stelling, dat men in ons politiek bestel
op basis van een andere dan een christelijke inspiratie tot eenzelfde program
zou kunnen komen een puur theoretische stelling is. Gezien deze realiteit
heeft een partij die voor haar program uitgaat van een christelijke visie op
mens en maatschappij, niet alleen bestaansrecht, maar zelfs bestaansplicht.
Belangrijke politieke motieven voor een christendemocratische
samenwerking (zijn):
- in een democratisch staatsbestel is om werkelijke politieke invloed te kunnen
uitoefenen politieke machtsvorming noodzakelijk; een dergelijke politieke
machtsvorming is immers onmisbaar om te komen tot een optimale bijdrage
van christelijk geïnspireerde politiek aan de oplossing van de grote vraagstukken
van onze samenleving;
- in internationaal verband bestaan reeds nauwe vormen van contact en overleg
tussen christen-democratische partijen. De groeiende verwevenheid van nationale
en internationale vraagstukken maakt doortrekking van zo'n
samenwerkingsverband ook nationaal van grote betekenis;
- de politieke duidelijkheid en dus het goed functioneren van onze democratie is
er ten zeerste mee gediend wanneer partijen, die eenzelfde uitgangspunt hebben
voor hun politiek handelen, en daardoor een grote programmatische gelijkenis
vertonen, niet gescheiden maar gezamenlijk optrekken’.

Over wenselijkheid en noodzaak van een christelijke of christelijk geïnspireerde
partij bestaat blijkbaar bij de aanhangers van de christendemocratische stroming geen
enkele twijfel: ook en juist in deze tijd is zo'n partij nodig; zij heeft zelfs
bestaansplicht. Men vraagt zich af op wie die plicht dan wel rust? Op alle katholieken
of op alle christenen? Of op slechts een gedeelte ervan? Maar op wie dan wel en op
wie niet? Nu de gedachte, dat een katholiek verplicht zou zijn op een katholieke of
christelijke partij te stemmen, binnen de K.V.P. nog slechts geringe steun ondervindt,
doen wij het beste de zinsnede over de bestaansplicht niet al te letterlijk te nemen.
Waarom nu is juist in deze tijd een christelijke partij nodig? Het antwoord van de
christen-democraten is drieledig: 1. vanuit de christelijke visie op mens en
maatschappij komt men tot een duidelijk politiek program; 2. theoretisch is het wel
mogelijk, dat ook niet-christenen vanuit hun visie tot eenzelfde program komen,
maar praktisch komt daar niets van terecht; 3. politieke machtsvorming is onmisbaar
voor een christelijk geïnspireerde politiek. Zijn de drie stellingen juist, dan bezit het
streven naar een christelijke partij een reële en stevige grondslag. Laten wij ze eens
overwegen.
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‘Het katholieke geloof zegt naar zijn inhoud niets over de te voeren politiek’. Dit
is niet de uitspraak van een doorbraakkatholiek of een christen-radicaal, maar van
de structuurcommissie van de K.V.P. in haar eerder genoemde rapport. Wie dit leest
is geneigd te vragen: waarom dan nog praten over christelijke partij en christelijk
geïnspireerde politiek? Maar het oproepen van die vraag zal wel niet in de bedoeling
hebben gelegen van een commissie die haar uiterste best deed om aan te tonen dat
een katholieke partij gehandhaafd moet blijven. Ik vrees, dat niet weinig K.V.P.-ers
de uitspraak van de commissie zullen interpreteren als: geloof en politiek hebben
niets met elkaar te maken, terwijl zij waarschijnlijk wil zeggen: het geloof geeft ons
geen politiek program.
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Hoe dan de christen-democraten kunnen zeggen, dat de christelijke visie op mens
en maatschappij voert tot een duidelijk politiek program is mij een raadsel. Terecht
heeft de commissie, ook al probeert zij op verschillende plaatsen in het rapport daar
onderuit te komen, het fundamentele onderscheid tussen geloof en politiek benadrukt.
In het korte bestek van dit artikel kan daar niet al te veel over worden gezegd. De
christelijke inspiratie van de politiek functioneert niet langs de weg van een toe te
passen evangelische politieke leer. Een overdaad aan rationalisme heeft ons lange
tijd christelijke politiek doen zien als de concretisering in plaats en tijd van algemeen
geldende en onveranderlijke grondlijnen, die in het woord van God zouden zijn
vervat. Het spreken en schrijven van de leiders van de K.V.P. bevat herhaaldelijk
reminiscenties aan deze opvatting, die m.i. met de persoon van Christus niet in
verband te brengen is. Hij was alles behalve de uitvoerder van een program of een
technicus, die algemene wetten in een concreet geval toepast. Het evangelie gaat als
het ware aan de politiek voorbij, in die zin nl. dat het voor dat terrein van menselijk
handelen geen bijzondere normen stelt en zich er toe ‘beperkt’ - als je hier al van
beperken zou kunnen spreken! - om ook de politiek onder de wet van de liefde te
brengen. Zaken die in de politiek centraal staan, laten Christus onverschillig.
Laten wij concreet zijn. Zowel de structuurcommissie in haar rapport als de
christen-democratische stroming in het memorandum verwijzen naar het program
van de partij. Het werkprogram van de K.V.P., dat als ik wel ben ingelicht in de
snelle opeenvolging der gebeurtenissen na de nacht van Schmelzer een ontwerp is
gebleven, rechtvaardigt het kwistige gebruik daarin van termen als christenpolitici,
christelijke politiek en christelijk geïnspireerde partij niet in het minst. Politieke
duidelijkheid wordt met het woord ‘christelijk’ niet bereikt. Wie zich bijv. uitspreekt
tegen overdracht van bepaald staatsbezit aan de particuliere sector en aan de
consumentenpolitiek een belangrijker plaats wil geven dan de K.V.P. doet, vaart toch
geen met-christelijke of niet-christelijk geïnspireerde koers? Zo zijn er met
betrekkinng tot dit program tientallen punten op te noemen. Wanneer nu christenen
tot een programma kunnen komen - en feitelijk ook komen - dat in belangrijke mate
afwijkt van dat van de K.V.P. en wanneer zij daarmee in geen enkel opzicht handelen
in strijd met het evangelie, dan is het blijkbaar niet mogelijk om vanuit het evangelie
te komen tot een duidelijk politiek program. Naast dit program zijn vele andere
programs mogelijk, die worden vastgesteld vanuit verschillen in visie ten aanzien
van de doelstelling van de staat, de maatschappelijke ontwikkelingen, de wetenschap,
de cultuur etc., verschillen die in evangelisch perspectief geheel aanvaardbaar zijn.
Eenheid in Christus en eenheid in politieke overtuiging behoeven niet samen te gaan.
En de geschiedenis leert hoe rampzalig de gevolgen zijn van de binding van het
christelijk geloof aan een bepaalde staats- of maatschappijstructuur. Het program
van de K.V.P. vindt zijn grondslag niet in het evangelie, maar in de politieke en
sociale overtuigingen van zijn samenstellers. Of het ‘christelijk geïnspireerd’ zal
worden uitgevoerd hangt af van het geloof in en de trouw aan Christus van de
K.V.P.-ers. ‘Het politieke leven staat in een boven-
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natuurlijke ordening, evenwel slechts via de heiliging van de mens’ (Schillebeeckx).
Bekijken wij de kwestie nog eens van een andere kant. Is het wel geoorloofd om
de eigen politiek te etiketteren met termen als ‘christelijk’ of ‘christelijk geïnspireerd’?
Het is mogelijk, dat voorstanders van christelijke partijvorming op deze bedenkingen
antwoorden: ‘Wanneer wij spreken van katholieke of christelijke politiek bedoelen
wij niet de woorden katholiek of christelijk te monopoliseren. Die woorden betekenen
voor ons een richtsnoer, zij getuigen van onze wil om ons politieke doen en laten te
stellen onder Gods gebod en in Zijn licht. Aan de hoge eisen die het gebruik ervan
ons oplegt beseffen wij niet steeds te voldoen. Maar net zo min als men het gebrekkige
en zondige individu het recht mag ontzeggen zich christen te noemen, en dat wil toch
niemand, net zo min mag men dat de groep van christenen doen, die samen proberen
in de politiek Christus' getuigen te zijn’.
De redenering is sympathiek, maar voldoet niet, nog afgezien van het feit, dat de
verleiding om het woord ‘christelijk’ te monopoliseren blijkbaar toch groot is, zoals
met vele voorbeelden kan worden aangetoond. Het spreken over het evangelie als
richtsnoer, leiding en inspiratie voor het politieke handelen ziet over het hoofd dat
het evangelie weigert deze functie te vervullen. Het geeft hier, net zo min als ten
aanzien van de economie, de kunst, de opvoeding of de wetenschap, leiding. Het
verkondigt ons, dat het Koninkrijk Gods onder ons is gekomen (en niet dat het door
de opbouw van een zgn. christelijke staat eerst onder ons zal komen). Wat voor zin
heeft het te verklaren, dat men zijn politieke gedrag door evangelische normen wil
laten leiden, indien dat evangelie geen specifiek politieke normen inhoudt? Als er
een specifieke evangelische wet is voor de politiek, dan is het er een van vrijheid,
autonomie en secularisatie. ‘Of ge voor of tegen de openbare school bent, voor of
tegen geleide economie, voor of tegen Europese eenheid, welke meningsverschillen
gij ook hebt over ontwikkelingshulp, Vietnam, woningbouw en wegenbouw, betracht
in alles de liefde voor elkaar’. Een ander verband tussen geloof en politiek zie ik
niet, maar het is een beslissend en alles overheersend verband, dat geheel los staat
van het christelijk noemen van programma en partijen.
Dat men de woorden katholiek en christelijk niet wil monopoliseren doet het
bezwaar niet verdwijnen, dat die woorden door hun politiek gebruik worden getrokken
in een sfeer waar strijd om de macht een hoofdrol speelt. Wie een program, een partij
of een concrete gedragslijn in een actuele kwestie christelijk of christelijk geïnspireerd
noemt, en dát is het wat in Nederland gebeurt, verbindt het christelijke,
monopoliserend of niet, met een welomlijnde positie in een machtsstrijd. Terwijl het
echter in de politieke gemeenschap onvermijdelijk is, dat de macht er een rol speelt
- omdat de politieke gemeenschap datgene wat van vitaal belang is voor mensen en
samenleving door dwang veilig stelt - kan dit niet in de liefdesgemeenschap waarvan
het evangelie spreekt. Liefde en macht verdragen elkaar niet. Juist inzoverre het
politieke beleid van een persoon en een groep door de evangelische liefde is
geïnspireerd, kan het zich nooit door machtsvorming doorzetten.
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Wij ontkennen natuurlijk niet, dat iemand zich christen mag noemen ondanks zijn
zondigheid. Ook een groep mag dit. Maar de navolging van Christus impliceert nooit
een politieke keuze en christelijke politiek is daarom wezenlijk een problematisch
begrip. (Hetzelfde geldt trouwens ook voor bijv. de christelijke school.) Historisch
is het bovendien een zwaar belaste term, die zich maar al te gemakkelijk tegen het
evangelie laat gebruiken. Nog afgezien dus van het moeilijke, ook voor mij echt niet
opgeloste vraagstuk van de verhouding van godsdienst en politiek dwingt de situatie
waarin wij staan tot het loslaten van de confessionalistische politieke terminologie.
Wij kunnen dat zonder bezwaren doen, omdat het er per slot van rekening om gaat
of wij ons in dienst van de mens stellen door daden van barmhartigheid en
naastenliefde. Het expliciet voorhouden van onze daden als christelijk is niet nodig.
Handelt men op politiek terrein in de huidige situatie anders, dan komt men te staan
voor zeer moeilijke en zelfs onaangename vragen. Blijkt uit de politiek ná 1945, dat
de christelijke partijen de verkiezingsstrijd christelijker hebben gevoerd dan de
niet-christelijke? Waren zij meer bezorgd voor de vrede en meer verontrust over de
atoombewapening? Gaat in de politiek van de K.V.P. ten aanzien van de
ontwikkelingshulp, de lonen en prijzen, de democratisering van het onderwijs en
tientallen andere zaken, meer naastenliefde schuil dan in de politiek van de P.v.d.A.
en de V.V.D.? Welk ‘bewijs’ is hier te leveren? Ja, is het geen dwaasheid hier zelfs
maar aan bewijzen te denken? Gevraagd naar het christelijke van de K.V.P.-politiek
ten aanzien van de ontwikkelingshulp wist een kamerlid in een t.v.-uitzending op 5
februari 1967 niet beter te doen dan maar wat te stamelen over particulier initiatief.
Is dát nu typisch christelijk?
Ik ken de K.V.P. en de K.V.P.-ers voldoende om te weten dat er onder hen velen
zijn die in alle oprechtheid streven naar wat zij zien als een groot ideaal: de opbouw
van een christelijke samenleving. De verwijzing naar het evangelie als bron van
inspiratie heeft bij deze landgenoten niets bedrieglijks. Maar het gebruik van termen
als ‘christelijk’ en ‘christelijk geïnspireerd’ in de politieke strijd is en blijft een
levensgevaarlijke bezigheid, omdat die termen en ook het evangelie dan onherroepelijk
geladen worden met politieke pretenties. Het tijdperk van het politieke
confessionalisme ligt daarvoor nog té kort achter ons. Ik heb in mijn K.V.P.-tijd te
dikwijls de verwijtende vraag moeten horen: ‘is dat nou katholieke politiek?’ om
niet te weten hoeveel er kapot is gemaakt door dat confessionalisme. Hoe eerder wij
er vanaf zijn hoe beter.
Het argument der christen-democraten, dat wat in de internationale politiek reeds
praktijk is ook op nationaal vlak moet worden doorgetrokken, heeft m.i. geen enkele
betekenis. Men kan ook zeggen: wij zijn van mening, dat in deze tijd christelijke
partijen geen bestaansreden meer hebben en zullen trachten onze geestverwanten in
het buitenland hiervan te overtuigen. Voor West-Europa is dit de aangewezen weg,
bij alle verschillen van land tot land. De moderne staat heeft zich hier ontwikkeld
tegen de katholieke kerk in en de democratie heeft in haar opkomst heel wat
christelijke aanvallen te verduren gehad. Uitzonderlijke situaties, zoals o.m. met
betrekking tot de katholieken in Nederland in de 19e eeuw, doen zich gelukkig niet
meer voor. Het zijn die uitzonderlijke situa-
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ties waarin de christenen als sociale groep in de knel geraakt zijn, die christelijke
partijvorming kunnen rechtvaardigen. In dergelijke gevallen is het echter niet het
evangelie zélf dat tot een politiek program en een politieke partij voert, maar de
situatie in dat land. Hoe dit elders in de wereld is kan ik niet voldoende beoordelen.
In De Tijd van 7 januari 1967 schreef dr. K.J. Hahn, dat de Zuid-Amerikaanse
christen-democraten maar niet kunnen begrijpen hoe wij hier er toe kunnen komen
om de rijkdommen van onze geestelijke bronnen ook en juist in onze
maatschappelijk-politieke activiteiten los te laten. Ik kan mij voorstellen, dat de
Nederlandse discussie over deconfessionalisering de Zuid-Amerikanen verbaast of
zelfs verontrust. Maar wij moeten hen toch duidelijk kunnen maken, dat het opgeven
van een eigen zichtbare beweging van christenen niet betekent dat de christenen in
West-Europa geen ernst meer maken met de evangelische opdracht tot naastenliefde.
Wij worden niet minder christelijk als wij onze door mensen gebouwde confessionele
partijen ontmantelen. De ontmanteling is ingegeven door het verlangen uit te breken
naar de mens op dezelfde wijze als Christus deed. Gods Geest behoeft niet per se te
werken door zichtbare christelijke bewegingen.
Graaf ik toch niet een kloof tussen mijn christelijk geloof en mijn politiek gedrag
als ik zo redeneer? Het antwoord dat ik van het tegendeel overtuigd ben en dat ik het
gevoel heb eerst nu, na bevrijding van iedere vorm van confessionalistisch denken,
echt ‘christen in de politiek’ te zijn, zal niet tevreden stellen. Misschien zegt het wat
indien ik aan wat ik boven schreef toevoeg, dat mijn overtuigingen aangaande de
juiste verhouding van geloof en politiek gerijpt zijn in de periode waarin ik mij van
het confessionele denken losmaakte. De kern van de moeilijkheden school voor mij
in de vrees, dat het loslaten van een zichtbare christelijke politieke beweging en van
eigen christelijke beginselen de invloed van het evangelie zou kunnen verminderen.
Veel K.V.P.-ers zitten met hetzelfde probleem. Uit de stelling dat het geloof (het
evangelie, de kerk) geen politiek program verkondigt, heb ik aanvankelijk zelf de
conclusie getrokken - en ik heb het zeer velen horen doen - dat dús godsdienst en
politiek niets met elkaar te maken hebben, een conclusie die ik per se wilde ontlopen.
Voor het merendeel der K.V.P.-ers geldt ook nu nog, dat zij zich een andere
verbinding tussen godsdienst en politiek dan die welke bestaat in het deduceren uit
het geloof van min of meer ontwijfelbare sociale beginselen niet kunnen voorstellen.
Dat die verbinding kan gelegen zijn in de minder tastbare, maar daarom toch niet
minder reële beïnvloeding van de politiek via het hart van de gelovige christen,
beaamt men wel, maar men vindt het te vaag, het geeft geen ‘vastigheid’. Ik begrijp
deze moeilijkheid omdat ik haar aan den lijve heb ervaren. De tijd waarin allerlei
standpunten en standpuntjes door onze politieke voormannen met een christelijk
sausje werden overgoten, ligt heus nog niet zó ver achter ons. Het gros der katholieken
zit nu eenmaal met de moeilijkheid, dat hen is geleerd dat privaat eigendom,
subsidiariteit, bijzondere school e.d. christelijke beginselen zijn en dat zij nu te horen
krijgen dat dit niet zo is. Zij staan voor de noodzaak een slechte gewoonte af te leren
en ieder weet, dat dit niet meevalt.
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Men leze er het rapport van de structuurcommissie maar eens aandachtig op na om
te zien hoe ook nog zeer recentelijk een groep voormannen van de K.V.P. er niet in
slaagde zich van deze last van het verleden te bevrijden.
Recapitulerend nog het volgende. Het gaat er tenslotte om of de termen ‘katholiek’
en ‘christelijk’ in politicis onderscheidend vermogen bezitten of niet. Wil het antwoord
bevestigend zijn dan moeten die termen verwijzen naar een politieke inhoud die als
katholiek en als christelijk van een liberale, socialistische, pacifistische etc. politiek
te onderscheiden is. Juist om een politiek naar haar inhoud van een andere politiek
te onderscheiden, voorzien wij haar van een bijvoeglijk naamwoord. Gelet op het
wezenlijke onderscheid tussen geloof en politiek is het uitgesloten om een bepaalde
politiek van andere politieken af te grenzen door het gebruik van godsdienstige
termen. Wanneer het de christen volledig vrijstaat te kiezen voor of tegen het program
van de K.V.P. of de P.v.d.A., de A.R.P. of de C.H.U., dan werkt het aanduiden van
één van deze programs als ‘christelijk’ of ‘christelijk geïnspireerd’ verwarrend. Ja,
er is meer. De begrippen katholieke of christelijke politiek worden niet enkel gebruikt
in een discussie over de juiste verhouding tussen godsdienst en politiek. Zij zijn
tevens wapenen in de politieke strijd. Zij werden en worden gebruikt om te dingen
naar de gunst van de kiezers. Zij fungeren als achtergrond of overkoepeling van een
politiek program of een gevoerd of te voeren beleid. Het zijn uitspraken die gedaan
worden in een machtsstrijd, waarbij het gaat om het verwerven of behouden van
posities. Het gaat om pretenties. Het memorandum bevestigt dit nadrukkelijk. De
christen-democraten schrijven daarin dat de praktijk uitwijst, dat de stelling dat men
in ons politiek bestel op basis van een andere dan een christelijke inspiratie tot
eenzelfde programma zou kunnen komen als de christenen, een puur theoretische is.
Ik ben zeer benieuwd naar het bewijsmateriaal en constateer in ieder geval dat hier
een geweldige pretentie wordt uitgesproken. Kan men op basis van deze uitspraak
niet stellen, dat de christen-democraten in de K.V.P. het alleenrecht opeisen van een
christelijk geïnspireerd program? Vergeten zij dan niet dat ook Samaritanen
barmhartig kunnen zijn?
Het christendom bevindt zich in een crisis. Vertrouwde dogma's worden opnieuw
doordacht, oude normen worden in de waagschaal gesteld of zijn reeds verworpen,
de emancipatie van de leek vordert snel, de kerk krijgt een ander gezicht. In dit proces
zitten wij met de resten van een voorbij politiek tijdperk, de confessionele partijen,
die als een noodzakelijk kwaad begonnen, dreigen te eindigen als afgoden, waarin
de evangelische boodschap de gestalte aanneemt van een haar vreemde
machtsvorming. De beslissingen van 8 en 9 december zijn een poging om deze resten
toch nog te bewaren. Blijkbaar is men in K.V.P.-kring niet van plan, ongetwijfeld
op grond van respectabele motieven, te kappen met de gewoonte om de eigen politieke
overtuiging te sieren met de naam van Hem, die voor alle mensen is gestorven en
die ieder beroep op aardse machten afwees.
Of het tot een algemene christelijke partij zal komen staat nog te bezien; een
consequent vooruitstrevend karakter zal zij in ieder geval niet hebben. Het is
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mogelijk dat de ontwikkelingen zich zo snel voltrekken, dat binnen afzienbare tijd
het confessionalisme in Nederland komt te overlijden. Het zou voor ons land een
weldaad zijn als het gevecht over het christelijke in de politiek kon worden beëindigd
en wij de politiek, om met dr. de Clerq O.P. te spreken, aan zichzelf zouden kunnen
teruggeven. De inwerking van de evangelische boodschap kan door een zichtbare
christelijke politieke beweging nú alleen nog maar worden belemmerd. Het afzien
van die zichtbaarheid kan een ogenblik lijken op verraad of op een retireren van het
christendom uit de samenleving. In werkelijkheid betekent dit een bevrijding van de
godsdienst uit de politiek. De kerk, die wij gezamenlijk vormen, zal daardoor dichter
naderen tot de gestalte van Jezus Christus, die in Zijn machteloosheid de wereld tot
zich trok.
Wij moeten in de politiek ophouden met ‘Heer, Heer!’ te roepen en vertrouwen
op de Vader die in het verborgene ziet.
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De geesteszieke en zijn ‘kunst’
Een cultuurfilosofisch perspectief
Jan M. Broekman
Vrijwel dagelijks kan men verhitte discussies beluisteren over de vraag wat kunst is
en wat niet. Zelden of nooit wordt deze vraag in abstracto gesteld; steeds betreft het
de appreciatie van een bepaald werk of een bepaald genre werken. Bij deze gesprekken
beweegt men zich in imaginaire grensgebieden en waant men zich in het bezit van
een oordeelsvermogen dat specialisten op dit gebied zich nauwelijks durven
aanmeten1.
De heftigheid en starheid van dit soort discussies wekt verwondering. Men zou
zeggen: in onze tijd leeft men inderdaad in een imaginair museum. Men wordt
dagelijks geconfronteerd met de immense rijkdom van culturele perspectieven en de
grootse variabiliteit van het menselijk uitdrukkingsvermogen. Waarom trekt men ten
aanzien van de vraag wat kunst is en wat niet, daaruit geen conclusies? Waarom is
men bij de discussie rond die vraag zo snel gekwetst?
Bovendien wordt op die wijze de suggestie gewekt, dat de appreciatie van een
esthetisch produkt min of meer gelijk staat met een scheidsrechterlijke beslissing.
Pas na confrontatie met een aantal reeds tevoren vastgestelde criteria kan het werkstuk
naar algemeen gevoelen terecht de naam: kunstwerk dragen. Dat dit algemeen
gevoelen uiterst variabel is, schuift men terzijde; het oordeel is a-historisch en weinig
relativistisch.
Dat geldt ook ten aanzien van het kunstwerk zelf. Meestal wordt dit als een kant
en klaar produkt opgevat; in Nederland is dit vooral bij discussies over
schilderkunstige produkten opvallend. Zelden wordt de dynamiek van de intentie
der kunstenaar vooropgesteld en zijn creativiteit belangrijker geacht dan het produkt
dat van deze creativiteit getuigenis aflegt. Toch zou men van de kunstenaar moeten
zeggen, wat eens een filosoof over zichzelf en zijn vakgenoten opmerkte: zij hebben
iets gemeenschappelijk met mollen. Waar men een molshoop aantreft, zal men zelden
of nooit de mol vinden - deze is op dat ogenblik ergens anders bezig, vaak in de
naaste omgeving. De werken der filosofen tonen aan, dat hier eens een filosoof was,
wat voor hem eens wáár en belangrijk was. Dat zulks ook nu nog het geval is, kan
niet zonder meer worden aangenomen2.

1
2

J. Rosenberg, On Quality in Art. Princeton, 1967. E. Gilson, Painting and Reality, 1959,
i.h.b. p. 249 ss.
G. Patzig in zijn inleiding tot: R. Carnap, Scheinprobleme in der Philosophie. Suhrkamp,
1966, p. 85.
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In het voorwoord tot zijn bekende ver halencyclus Monsieur Teste schrijft de Franse
dichter en filosoof Paul Valéry: ‘...les resultats en général - et par conséquence, les
oeuvres, - m'importaient beaucoup moins que l'énergie de l'ouvrier...’3. In vrijwel
dezelfde zin laat Paul Klee zich uit: ‘Der Weg zur Form... steht über dem Ziel, über
dem Ende dieses Weges. Der Weg ist wesentlich und bestimmt den einmal
abzuschliessenden und einmal abgeschlossenen Charakter des Werkes... Form ist
also nirgends und niemals als Erledigung, als Ende zu betrachten, sondern als Genesis,
als Werden, als Wesen’4. Als deze uitspraken van kunstenaars representatief zijn
voor de wijze waarop een discussie over kunst gevoerd dient te worden - en wij
menen, dat dit inderdaad het geval is - dan liggen de dingen fundamenteel anders
dan men naar aanleiding van alledaagse gesprekken zou vermoeden. Deze
laatstgenoemde hebben geen relevantie met betrekking tot de vraag naar het wezen
van de kunst, maar zijn slechts uitingen van onze participatie aan bepaalde
waarden-systemen. Het is weliswaar moeilijk, maar zeer noodzakelijk hier
onderscheidingen aan te brengen. Een discussie over het fenomeen kunst schijnt
principieel tegendraads te moeten zijn. Deze kan zich immers nooit a priori vastleggen
op traditionele waarderingssystemen en begripsapparaten. Men kan daarom stellen,
dat een brede discussie over wat kunst is en wat niet (zo deze vraagstelling al zinvol
is) nog moet beginnen.
Een mogelijk uitgangspunt daarbij is het fenomeen van de menselijke creativiteit
als zodanig. Slechts moeizaam is het inzicht in dat feit ontwikkeld. Voorbereid door
visies van Hölderlin, Schelling, Schiller, Goethe en anderen groeide de idee dat kunst
een wezenlijk instrument is van de menselijke geest en noodzakelijk voor de
ontwikkeling van die geest. Konrad Fiedler heeft overwogen, hoezeer de mens er op
aangewezen is, dat de zichtbare wereld op enigerlei wijze in zijn bewustzijn gestalte
verkrijgt5. Dit bewustzijn kan niet gebonden blijven aan de wereld der gedachten,
maar manifesteert zich vanzelfsprekend in wat wij de buitenwereld plegen te noemen.
Pas op deze wijze wordt het begrip ex-pressie zinvol en wordt duidelijk, dat de mens
in een symbolische wereld leeft en niet in een natuurlijke6.
Dit inzicht wordt klemmender en waardevoller naarmate men zich méér in de
grenszones van het menselijk bestaan begeeft. De noodzaak tot vormgeving van de
zichtbare wereld in het menselijk bewustzijn blijkt namelijk voor gezonden en zieken
van geest, voor kinderen en volwassenen, voor zogenaamde primitieven en
hoogontwikkelden in gelijke mate aanwezig te zijn.
In al deze gevallen ontmoet men vormen van expressie waarop men geneigd zou
zijn het begrip kunst van toepassing te achten. Dat inzicht vormt de bron van de
sedert A. Tardieu (Etude médico-légale sur la folie, 1872) en M. Simon (L'imagination
dans la folie, 1876) tot een breed veld van onderzoek uitgegroeide bemoeienis met
de beeldende expressie van geesteszieken. Van uitzonderlijk
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belang voor de psychopathologie en de psychiatrie, maar ook voor de esthetica, is
daarbij het werk van Hans Prinzhorn (1886-1933).
Men kan momenteel slechts gissen en door minititeuze cultuurhistorische studie
achterhalen7 welk een geestelijke instellingsverandering noodzakelijk was, ja, welk
een provocatie van de geest der tijd, om expressieve produkten van geesteszieken
als aanknopingspunt voor serieuze studie te nemen. Prinzhorn had daarbij een mogelijk
uitgangspunt in het werk van zijn tijdgenoot en leermeester Ludwig Klages
(1872-1956). Deze zag het handschrift als uitdrukkingsbeweging van de menselijke
psyche. Prinzhorn stelde, dat de beeldende expressie, dat wil zeggen het tekenen en
schilderen, ook het houtsnijden of kleifiguren kneden, van geesteszieken een
soortgelijke universele drang tot uitdrukking vormden. Om deze visie ingang te doen
vinden had hij de mogelijkheid om het diagnostische en therapeutische belang van
deze bemoeiingen naar voren te schuiven. Maar in zijn hoofdwerk Bildnerei der
Geisteskranken, 1922, werd reeds duidelijk zichtbaar hoe hij geboeid is door de
esthetische relevantie van deze expressieve produkten. Verder dan de horizon der
diagnose en therapie reikt zijn belangstelling: hij zoekt ‘seelische Äusserungsformen
und entsprechende anschauliche Gestaltungen, die bei allen Menschen unter gleichen
Bedingungen zwangsläufig fast gleich sein würden, ähnlich wie die physiologischen
Vorgänge’8.
In dit zoeken naar het algemeen-geldige der humane expressiviteit in grenszones
van het bestaan provoceert Prinzhorn niet alleen de psychiatrie en de esthetica, die
respectievelijk de begrippen gezondheid en ziekte9 en schoonheid voor vaststaande
pijlers hielden, maar ook het burgerlijk wereldbeeld van zijn tijd en de daarin
heersende normen en waarden op een wijze die aan Freud herinnert. Carl Zuckmayer
schrijft in zijn autobiografie10 een hoofdstuk Horen der Freundschaft. In dit hoofdstuk
wordt het milieu van Prinzhorn's jaren in Heidelberg geschilderd. Men weet, dat een
mythe aan het ontstaan is omtrent het Heidelberg van de jaren kort na de eerste
wereldoorlog, met Max Weber en zijn jongere broer Alfred, met Heinrich Rickert,
daartussen de jonge Karl Jaspers, die als outsider vanuit de psychiatrie en enthousiast
voor de werkwijze van Weber een leerstoel in de wijsbegeerte ambieert11. Deze had
overigens blijkens zijn in hetzelfde jaar als Prinzhorn's Bildnerei der Geisteskranken
verschenen studie over Strindberg und Van Gogh soortgelijke inzichten en
belangstelling. Daarnaast was er de George-kring, was er Gundolf, ook Alfred
Mombert - ‘Heidelberg war damals von Göttern und Halbgöttern, Propheten und
Narren, Faunen, Bakchen und Eroten, Dionysiern und Peripatetikern durchwandert
wobei die Nymphen, Hetären und Vestalinnen nicht fehlten’12.
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Improvisatie en plotseling vérreikend inzicht, een vredelievende maar spannende
strijd der generaties, op vele fronten tegen het burgerlijk wereldbeeld en de vergulde
snede van Spengler's ongelezen gebleven Untergang des Abendlandes werd gevoerd;
een schier onverwoestbaar optimisme met betrekking tot vele pas ontdekte inzichten
en artistieke mogelijkheden - dit alles vormde het geestelijk klimaat waarin Prinzhorns
bijna grenzenloze activiteit zich kon ontplooien13. Heidelberg, de stad van de Bildnerei
der Geisteskranken, was ook de plaats waar hij als een der eersten Mescaline-proeven
op zichzelf nam. 1929 bracht hem een voordrachtsreis naar de U.S.A.; in aansluiting
daarop naar Mexico in verband met de voortzetting van zijn studies over de uitwerking
van verdovende middelen. ‘Ich erinnere mich eines Abends, an dem der
hochgewachsene Prinzhorn, im bordeauxroten Frack, gemeinsam mit einer jungen
Sängerin den altfranzösischen Text von “Aucassin und Nicolette” vortrug - er hatte
eine schöne, gepflegte Bariton-Stimme - dessen Strophen mir pantomimisch
umrahmten’ schijft Zuckmayer.
Excentriciteit en provocatie - maar deze bepalen niet uitsluitend het beeld. Men
kan enerzijds inderdaad het provocerende, ja, het revolutionaire van Prinzhorns
activiteit beklemtonen en zijn grote verdienste om in de diepste zin van het woord
relativistisch te denken en zich van traditionele waardeoordelen vrij te maken. Zonder
dit was nooit de rond vijfduizend exemplaren omvattende verzameling van expressieve
documenten van geesteszieken uit de periode 1890-1920 ontstaan, die Prinzhorn in
datzelfde Heidelberg aanlegde. Het is de grootste verzameling die uit
wetenschappelijke belangstelling, gepaard aan een diepgewortelde behoefte naar
dieper inzicht in het wezen van de mens tot stand kwam: spontaan gevormde
expressies zonder inwerking van de heden ten dage de persoonlijkheidsstructuur
omvormende psychopharmaca. Daarin ligt zeer zeker de uniekheid van deze prestatie.
Toch moet men anderzijds onderkennen, dat de thematiek sedert het begin van de
eeuw vrij algemeen was geworden. Met name in het kubisme wordt duidelijk, in
welke mate het loslaten van traditionele waardehiërarchieën - vooral met betrekking
tot de aanvankelijk opgeroepen vraag, wat kunst is en wat niet - en het zich openstellen
voor vormprincipes van andere culturen een vernieuwing voor de Europese kunst
kon betekenen14. Men kan zich het werk van Picasso, Braque en anderen uit de periode
1907-1914 eenvoudig niet denken zonder de geestelijke instellingsverandering, die
wij in het begin aanduidden: de discussie moet, om de grondlegger van de filosofie
van die tijd, de fenomenologie, te citeren, de zaak zélf in het middelpunt plaatsen en
niet een getuigenis zijn van een rotsvast gebarricadeerd waardeoordeel omtrent
datgene wat bijvoorbeeld kunst behóórt te zijn.
De bekende kunsthandelaar en levenslange vriend van Picasso, Daniel Henry
Kahnweiler heeft in een opstel over Negerkunst und Kubismus de convergenties
tussen beide beklemtoond en zodoende de continuïteit van de menselijke

13
14

M. Rave-Schwank, Hans Prinzhorn und die Bildnerei der Geiteskranken. In: Ausstellungsbuch
Nr. 1, Rothe Verlag, Heidelberg 1967.
Jan M. Broekman, Malerei als Reflexion. Prolegomenon zu einer Philosophie des Kubismus.
In: Jahrbuch für Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Bd. 10, p. 35 ss.

Streven. Jaargang 21

580
gestaltevorming over de grenzen van verschillende cultuurpatronen heen bevestigd.
Men bedenke: het is totaal onmogelijk een vergelijking tussen negerkunst en kubisme
te treffen op basis van een voorgevormd begrip aangaande de zogenaamde primitieve
kunst als overheersende sociologische categorie. Plotseling blijkt immers, dat het
begrip ‘primitief’ kwalitatief verandert zodra men deze vergelijking wil maken.
Kahnweiler: ‘Die Negerkunst war für uns eine Kunst wie jede andere, eine Kunst,
die wir sehr hoch stellten, mit der wir aber gerade erst vertraut zu werden anfingen’15.
Zo was reeds het klimaat geschapen voor een nieuwe kunst die het einde van een
groot aantal burgerlijke vanzelfsprekendheden betekende. Men zou kunnen stellen,
dat de meest hechte vanzelfsprekendheid bestond uit het Europacentrisme, dat zich
in wetenschap en kunst manifesteerde. Zoals echter de elementen van het schilderij
door het kubisme in hun principiële gelijkwaardigheid werden erkend - en hoe moeilijk
was het steeds, om de niet-esthetische waarden die aan deze elementen kleefden, bij
de compositie van het schilderij te vergeten -, zo trachtte men tot een inzicht in de
fundamentele gelijkwaardigheid van de menselijke expressievormen te komen,
ongeacht hun herkomst. Met andere woorden: men trachtte de maatschappelijke en
culturele waardeoordelen die aan zulke vormen van expressie kleefden, los te maken
uit de scala van waarden die bij deze uitingen zélf behoren.
Dit gezichtspunt kan men als het principe beschouwen dat toegang tot de
hedendaagse kunst verleent en een juist begrip voor de expressie van geesteszieken
mogelijk maakt. Rilke's ontmoeting met de moderne kunst en met de expressie van
geesteszieken legt hiervan bijvoorbeeld getuigenis af. Na lezing van Morgenthalers
boek Ein Geisteskranker als Künstler (1921) schrijft hij aan Lou Andreas Salomé:
‘...der Fall Wölfi's wird dazu verhelfen, einmal über die Ursprünge des Produktiven
neue Aufschlüsse zu gewinnen und er bringt Beiträge zu dem merkwürdigen, offenbar
zunehmenden Erkennen, wieviele Krankheitssymptome... zu unterstützen wären,
weil sie den Rhythmus heraufbringen, durch den die Natur das ihr entfremdete wieder
für sich zu gewinnen und zu einem neuen Einklang zu melodisieren versucht’.
Een soortgelijk inzicht kenmerkt ook Rilke's ontmoeting met het werk van Cézanne,
Picasso, Klee en anderen. In Herman Meyer's prachtige boek Zarte Empirie wordt
in het opstel Die Verwandlung des Sichtbaren een brief van Rilke geciteerd aan
Mevrouw Elisabeth Taubmann van 8 augustus 1917, waarin met recht over ‘Cézanne's
unsägliche, heroische und verzweifelte Arbeit’ gesproken wordt, namelijk ‘die
Gleichberechtigung aller Bildstellen durch eine gegenständliche Indifferenz der
dargestellten Dinge...’ En dan volgt: ‘Madonna und Apfel sind gleichwertig, aber in
hundert Einzelheiten überwiegt doch noch der Inhalt!’16. In deze bewoordingen ligt
de strijd om het nieuwe inzicht verborgen.
Maar niet alleen in de schilderkunst zien wij zulk een heroriëntatie. Wat de
ontdekkingen aangaande de negerkunst voor de schilders rond 1905 waren,
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betekende de ver-oosterse literatuur voor de schrijvers in die periode17. In beide
gevallen kan men stellen, dat zelfs onjuiste interpretaties van negerkunst en
veroosterse literatuur, resp. schriftbeeld, gegeven werden, maar dat deze niets afdoen
van de cultuurfilosofisch eminente waarde die deze ontdekkingen bezaten. Door hun
relativerend karakter werden nieuwe artistieke vormen en expressieve energieën
vrijgemaakt. Haiku en Tanka, ver-oorsterse dichtwijzen, werden gezien als nieuwe,
uiterst precieze, elliptisch opgebouwde poëzievormen, die niet commentarieerden,
geen representanten van extra-esthetische waardenschema's waren, niet door het
taalpatroon reeds vastgelegde begrippen en concepten. Zij vormen naar het gevoelen
van die tijd daarentegen een taal aan gene zijde van de aan vastgelegde waarden
gebonden taal: de primaire taal-stof werd hier aangetroffen, die beeldden zonder
expliciet en rationeel vóór te stellen. Dat is de bron van inzichten voor Ezra Pound,
Gertrude Stein, James Joyce, T.S. Eliot en vele anderen - in Europa onder de algemene
aandacht gebracht door het werk van Ernest Fenollossa18. Vernieuwing en concentratie
van taal: nieuwe media werden gevonden waarin het groeiend ongeduld tegenover
de conventie, de dictie en het metrum der westerse literatuur een uitweg vond. Dit
was een weg die reeds in de Franse literatuur was voorbereid door Apollinaire, door
Mallarmé en anderen. Pounds imagistische theorieën ontstaan, later het Vorticisme
genoemd.
De taal is een spanningsveld van betekenissen waarin de woorden niet slechts
krachtens hun traditionele of logische bepaaldheid een plaats vinden. Door het woord
in het totale spel van betekenissen als een zelfstandige en zodoende varieerbaar
bruikbare eenheid op te nemen ontstaat wat Brecht een post-aristotelische dichtkunst
noemt. Dit is het geestelijk klimaat van Ogden en Richards' fameuze boek The
Meaning of Meaning. Ontdekkingen met betrekking tot niet-indogermaanse
taalstructuren doen een niet-lineaire veldstructuur der taal ontstaan. De taal zelf blijkt
zich in dat niet-lineaire veld voortdurend te ontwikkelen, in het spel van relativiteiten
en perspectieven - zoals Erza Pound in zijn Canto's bewees. De dichterlijke vrijheid
krijgt er een dimensie bij: verscheidenheid van linguistische wereldduiding
weerspiegelt zich noodzakelijk in de verscheidenheid van taal, ook wanneer deze
verscheidenheden binnen het raam van één kunstwerk gebracht worden.
In concreto wordt het universele karakter der artistieke expressie zichtbaar. Niet
alleen de filosoof dient het probleem van de creatieve gestaltevorming op zich te
nemen, ook de kunstenaar staat voor deze taak. Daarmede wordt de waarheidsvraag
opnieuw gesteld. Waarheid bestaat niet uit één of andere correspondentie van origineel
en duplicaat, maar realiseert zich in de artistieke daad van het samenvoegen der
relativiteiten en verscheidenheden. Kunst bestaat niet uit gekristalliseerde gevoelens,
die dan bovendien nog zorgvuldig in overeenstemming gehouden zijn met algemeen
aanvaarde maatschappelijke waarden, maar wordt met het oog, met de hand, als
menselijke expressie opgeroepen.
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Kunst is geen uitsluitend geestelijk produkt, maar een exponent van het totale
menselijke zijn.
Zo wordt tevens duidelijk, dat de problematiek van de geesteszieke en zijn ‘kunst’
wel vér uitwijzen moet boven het kader van psychologie en psychiatrie. Daarom
wekt de discussie over deze vormen van beeldende expressie een diepe onrust, zoals
trouwens de aanvankelijk geciteerde discussies over wat kunst is en wat niet, in het
algemeen doen. Men kan namelijk niet stellen dat de grens tussen kunst en niet-kunst
parallel loopt met die tussen gezondheid en ziekte. Beide grenzen zijn vaag en
bewegelijk, ingebed in een uiterst complex geheel van waarden en normen - er is op
dit terrein geen enkele scheidsrechterlijke beslissing te treffen. De problematiek wijst
naar veel dieper gelegen regionen van menszijn en cultuur. Daarop berust
waarschijnlijk ook de grote werking van Prinzhorns verzameling en zijn theorieën ook moderne kunstenaars zijn, ondanks hun ten opzichte van vroegere generaties
verbazingwekkende vrijheid en expressieve mogelijkheden, er diep van onder de
indruk.
Jaspers stelde reeds in zijn boek Strindberg und Van Gogh, ‘Der Geist steht jenseits
des Gegensatzes von gesund und krank. Aber Werke, die auf dem Boden eines als
krank gewerteten Prozesses gewachsen sind, könnten einen spezifischen Charakter
haben, der ein wesentliches Moment im Kosmos des Geistes ist...’19. In deze kosmos
der geest zijn geen compartimenten voor zieken en gezonden, begaafden en
niet-begaafden, primitieven en gedifferentieerden, volwassenen en kinderen. Pas op
grond van dit inzicht kan het doel van Prinzhorn duidelijk gemaakt worden. Het gaat
niet om het uitzonderlijke van de geesteszieke expressie, maar om de continuïteit
van het menszijn die daarin zichtbaar wordt. Vandaar dat Prinzhorn, evenals Picasso
dat ten bate van de ontwikkeling van zijn kunst deed, kennis nam van
kindertekeningen en produkten van primitieve culturen. Hier ligt de gedachte achter,
dat de geesteszieke minder geremd is in zijn uitdrukkingswijze door culturele en
sociale normeringen en zodoende het universum der menselijke expressie zuiverder
tevoorschijn doet komen - hetgeen bijvoorbeeld ook bij kinderen het geval kan zijn.
‘So ist dieser Vergleich geeignet, die vorsichtig erprobte Meinung zu stützen, dass
der Schizophrene dem Vorgang schöpferischer Gestaltung sioh schon durch seinen
psychotischen Zustand nähere, und dass ein tiefer Zusammenhang bestünde zwischen
diesen beiden Seinsformen’20.
Met andere, en wellicht ontluisterende woorden: wat ziek is of gezond kan en mag
niet in de weg staan bij een beoordeling van het probleem der menselijke expressie.
Maar datzelfde geldt voor het begrip ‘kunst’. Wat kunst is en wat niet, wordt meestal
binnen beperkte, extra-esthetische, waardencategorieën vastgelegd. Daarvan dient
men zich los te maken, wanneer men streeft naar een integrale theorie der menselijke
creativiteit21. Jaspers: ‘Die spiessbürgerliche Art, den Begriff “krank” zur
Herabsetzung zu benutzen oder sein Hineinspielen in Erkenntniszusammenhänge
banausisch zu finden, macht blind für eine Wirk-
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lichkeit, die wir ... keineswegs zu deuten vermögen, ja deren Formulierung uns
Swierigkeiten macht, vermutlich weil wir in begrenzte Wertkategorien verstrickt
sind und in einen Begriffsapparat, der uns noch fesselt, während wir fühlen, dass er
sich zugunsten eines umfassenderen, freieren, beweglicheren auflöst’22. Deze
duidelijke taal moet ons ook vandaag nog inspireren, en onder meer duidelijk maken
waarom wij in de titel van deze beschouwingen het woord ‘kunst’ in aanhalingstekens
plaatsten.
Is men in staat, met behulp van het begrip ‘kunst’ precies aan te duiden waar het
om gaat? Wij menen van niet, hoewel het algemeen spraakgebruik deze verandering
(nog) niet duidelijk registreerde. In de verschillende moderne tentoonstellingen
daarentegen die van expressieve produkten van geesteszieken werden gehouden,
komt het woord ‘kunst’ niet meer voor. Dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot de
expositie die ter gelegenheid van het eerste wereldcongres der psychiatrie te Parijs
in 1950 werd gehouden. Daar was sprake van een Exposition internationale d'art
psychopathologique en het standaardwerk van Volmat, dat daarop aansluit, heet
eveneens L'Art Psychopathologique (1956). Later werd echter reeds van Documenta
psychopathologica gesproken (Freudenstadt 1965, Utrecht 1966), en wel op dezelfde
wijze waarop bijvoorbeeld in Kassel in de jaren 1955, 1959, en 1964 omvangrijke
tentoonstellingen van moderne kunst werden gepresenteerd onder de titel Documenta.
Een minder belaste term, een nieuw standpunt, een nieuwe vraag: kan ook de moderne
esthetica ten overstaan van het probleem der integrale creativiteit blijven spreken
over ‘kunst’, of gaat het in feite om documentaties van zeer uiteenlopende aard, die
slechts de menselijke creativiteit als gemeenschappelijke bron hebben? Sluipt dan
met begrippen als ‘documenten’ niet opnieuw een maatschappelijke waardering
binnen, die hetzelfde resultaat zal hebben als eertijds het begrip ‘kunst’? Hoe ziet
het waarderingssysteem van een maatschappij er uit die toch de produkten der
menselijke creativiteit zal willen blijven differentiëren? Ook van een geheel andere,
namelijk informatietheoretische zijde dringt zich deze vraag aan ons op. Wanneer
men immers primair spreekt over creativiteit in het kader van de totaliteit van het
menszijn, dan behoort daar eveneens de sociale omgeving en die der dingen toe.
Kunstwerken nemen in deze omgeving geen enkele uitzonderingspositie in; zij zijn
elementen van de waarnemingswereld. Zij kunnen geordend worden in de categorie
der communicatiemiddelen en zijn zelf object van communicatie. Dit verschilt slechts
gradueel en niet principieel van andere communicatiemiddelen, b.v. de taal. Zodoende
wordt het kunstwerk opgevat als een structuur - een ordening van elementen,
waartussen bepaalde relaties bestaan23. Juist deze relaties en de structuurvorming die
daardoor is ontstaan, zijn van het grootste belang voor ons begrip van het kunstwerk.
Datgene wat zich als kunstwerk aan ons voordoet, is een totaliteit - een voorwerp,
een gebeurtenis of wat dan ook. Als zodanig is het kunstwerk een bouwsel van
elementaire eenheden, die als elementen van onze waarneming fungeren.
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De vraag naar de structuur van het kunstwerk is zodoende herleid tot de vraag naar
de ordening der elementen waaruit het kunstwerk is opgebouwd. Deze vraag is precies
zo zinvol met betrekking tot werken der moderne kunst als tot expressieve produkten
van geesteszieken. Prinzhorn, Volmat, Navratil en vele anderen hebben dit in hun
beschouwingen voortdurend bewezen. Paul Klee: ‘So weit ich nun nach meiner
Erfahrung zu sagen vermag, kommt es einer gelegentlichen Disposition des
Schaffenden zu, anzuregen, welche von den vielen Elementen aus ihrer allgemeinen
Ordnung, aus ihrer wohlbestallten Lagerung heraustreten sollen, um sich miteinander
zu einer neuen Ordnung zu erheben’24. De componist Stockhausen: ‘Die Vorstellung
einer Musik als Vorstellung von Ordnung überhaupt ist durch Einmaligkeit
ausgezeichnet (Ein-Fall), also jede Materialordnung, die von einer solchen Vorstellung
mit dem Ziel von Widerspruchslosigkeit ausgeht. Komponieren wurde lange als
blosses Zusammenstellen verstanden. Das “Zusammen” reicht als Bestimmung nicht
aus... Organisieren trifft eher den Bezug zwischen Vorstellung und Materialordnung’25.
Deze wijze van omschrijven van het ontstaan van een muzikaal kunstwerk is zeer
geëmancipeerd. Maar men dient te bedenken, dat bijvoorbeeld Worringer in zijn
dissertatie Abstraktion und Einfühlung reeds de (geometrische) abstractie opvatte
als de enig denkbare en allerduidelijkste vorm van emancipatie van de mens met
betrekking tot toeval en tijdelijkheid26. En geometrische abstractie is een vorm van
ordening, organisatie in de zin van Stockhausen. Kretschmer ziet in zijn beroemde
boeken Medizinische Psychologie en Körperbau und Charakter ook bij schizofrene
patiënten de tendens tot extreme stilisering en geometrisering.
De psychische dynamiek van de creativiteit is op zichzelf en als principe genomen
voor gezonden en zieken gelijk. Slechts de uitkomst van de strijd om een ordening
tot stand te brengen: tussen het rationele en het emotionele, het driftmatige en het
geestelijke, de verinnerlijking en de veruiterlijking - kortom alle elementen van het
ordeningsproces, is verschillend. De geesteszieke tracht in een vaak dramatisch
aandoende strijd tot ordening der genoemde elementen te geraken - zijn expressies
leggen daarvan getuigenis af (afb. 1). Ja, deze ordening kan schijnbaar gelukken
(afb. 2), maar dan in zijn rigiditeit toch mislukt zijn27. Tot in verrassend verregaande
mate is de geesteszieke in staat grondvormen der artistieke expressie te beheersen:
de lijn, het vlak, de bol, de kegel, de kubus, de driehoek. Het beheersen van deze
grondvormen is een belangrijk gegeven met betrekking tot het vermogen, tot ordening
te geraken. ‘Die Erfahrung lehrt, dass der hegende Kreis, das Mandala, das
althergebrachte Antidot für chaotische Geisteszustande ist’ schrijft C.G. Jung28.
Datzelfde geldt voor

24
25

P. Klee, Das bildnerische Denken, op. cit, p. 88.
K. Stockhausen, Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Dl. I, Köln, 1963, p.
31.

26

W. Worringer, Abstraktion und Einfühlung, München, 19593, p. 81.
A. Ehrenzweig, The hidden order of art, Los Angeles, 1967.
C.G. Jung, Ueber die Archetypen des kollektiven Unbewussten. In: Bewusstes und
Unbewusstes, Fischer Bücherei, 1957, p. 19.
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afbeelding 1
uit de Prinzhorn-verzameling, geval 193.
Hyacint W. Dr. Jur. Schizofrenie, titel: ‘geometrisch portret’.

afbeelding 2
Uit de Prinzhorn-verzameling, geval 36.
August K. Schizofrenie.
titel: ‘wormgaten’
Verklaring van de patiënt: ‘Wurmlöcher (Badegesichter) Wurmzüge (Klaviermusikstockzähne)
Wurmbänder (Speichelbadeleben der Erzleiergalerie-Zinn-Zeitler-Spieglereien....)’

afbeelding 3
Uit de Prinzhorn-verzameling, geval 355.
Oskar H. Seniele manie.
titel: ‘planetenbotsing’.
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Verklaring van de patient: ‘Erklärung über Erduntergang: Am 3. April 2053 infolge Zusammenprall
des Eiskometen mit Komet Bila, Hauptkomet in unberechenbarer Ferne am westlichen Horizont,
Sonne, Mond, Sterne erbleichen stürzen senkrecht in endlose Nacht’.
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de primaire kleuren. Menselijke creativiteit tracht in het algemeen een ordening tot
stand te brengen op grond van een uiterst beperkt aantal grondvormen. Volgens Jung
behoren zulke ordeningsdominanten: driehoek, kegel, cirkel, primaire kleur, tot het
collectief onbewuste. Deze leiden de fantasie van elke mens. Bovendien vormt zich
rond deze dominanten een hiërarchie van waarden: een organisme is naar aller
waardengevoel méér dan dode materie. Overeenkomstig alle maatstaven van de mens
is ‘gestalt’ hoger te waarderen dan ‘gestalt’-loosheid, ordening hoger dan wanorde,
de constructieve capaciteit méér dan het toevallige gebeuren. Maar het bijeenplaatsen
van de dominanten en het waarderen volgens genoemde scala geeft nog geen structuur
te zien die men als geslaagd kan beschouwen (afb. 3).
Misschien vormt het mislukken-kunnen van zulke ordeningsprocessen wel een
der diepste raadsels van het menszijn; wellicht laat zich hierdoor het tragische en
boeiende van zulke fenomenen verklaren. Maar mede hierdoor krijgt men een breder
beeld van de verwerkelijkingsscala der menselijke creativiteit te zien. Op grond
hiervan is ook elke raadselachtigheid omtrent de diep gewortelde relatie tussen de
moderne kunst en die der geesteszieken weggenomen. Toch blijven vragen over.
Elke ordening kent immers de spanning tussen het éne en de veelheid. Met andere
woorden: er wordt steeds opnieuw geordend. Nooit is een bereikte ordening definitief,
nooit een afsluitend gegeven, dat alles uitspreekt en eenduidig uitspreekt wat
uitgesproken kan en moet worden. De molshoop geeft immers niet aan, waar de mol
is, wél, waar hij eens was. Vandaar de opmerking van Klee, dat de vorm nooit als
resultaat, maar steeds als worden, als wezen op te vatten is. Juist op dít punt moet
nogmaals de vraag naar de geesteszieke gesteld worden. Deze kan, zoals uit heel het
werk van Prinzhorn29 blijkt, wellicht met inspanning van alle krachten een zekere
ordening bereiken, maar hij kan deze zelden laten vallen, er mee spelen, dat wil
zeggen: her-ordenen. Relativiteit, geesteskenmerk van de menselijke vrijheid en
karakteristiek voor de moderne kunst in het bijzonder, is hem vreemd. Regels en spel
zijn voor hem vrijwel identiek, de creativiteit trekt zich samen in de tijd tot het
krampachtig vastgehouden: nú; er is geen toekomst en geen verleden. Het spel stokt,
de expressie herhaalt zich of wijkt in het bizarre, maar vernieuwt zich niet, wordt
slaaf van zichzelf en geraakt in verval. Het tegendeel bij Klee:
Die Schöpfung
lebt als Genesis
unter der sichtbaren Oberfläche
des Werkes.
Nach rückwärts
sehen das alle Geistigen,
nach vorwärts
- in die Zukunft nur die Schöpferischen.

29

Een selectie uit de collectie Prinzhorn wordt van 15 maart tot 12 april tentoongesteld in
Museum Fodor te Amsterdam onder auspiciën van het Instituut voor Esthetica van de
Universiteit van Amsterdam.
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De geschiedenis van de Antwerpse havenarbeider
Michel Oukhow
Met Afscheid van de havenarbeider heeft Pater Van Isacker zijn studie over de sociale
geschiedenis van de Antwerpse haven, die hij enkele jaren geleden had ingezet met
De Antwerpse Dokwerker, besloten1. Het zijn twee nauw aan elkaar verwante werken,
het tweede is opgevat als een vervolg op het eerste. Reken ik daar het (overigens in
het eerst genoemde werk geresumeerde) Meesters en huurlingen nog bij, dan bekruipt
mij haast de lust om van een trilogie te spreken, een trilogie over de bewustwording
van de havenarbeider.
Nu valt het niet mee, een dergelijke geschiedenis te schrijven. Wij beschikken niet
over rechtstreekse getuigenissen van de arbeiders, althans zeker niet uit de eerste
jaren; wij kennen dus niet hun werkelijke gevoelens, hun echt leed, hun eigen
gedachten. De bestaande officiële gegevens hebben het voordeel, koel en constaterend
de sociale situatie te schetsen waarin vele generaties van havenarbeiders geleefd
hebben en die ons vandaag zo onvoorstelbaar voorkomen, dat men zich soms verbaasd
afvraagt hoe het mogelijk is dat uit dergelijke toestanden nog een gezond volk is
voortgekomen.
De sociale opgang van de havenarbeider loopt parallel met de bewustwording van
al de arbeiders in België: het is de grote geschiedenis van de sociale bewegingen in
ons land, die nog niet ten einde is, waarvoor nog steeds een bittere strijd wordt
gevoerd. Het is ook het verhaal van de wijzigingen van de inzichten in de
maatschappelijke structuur, van het verlaten van aloude en verlokkend klinkende
theorieën, van niet altijd geapprecieerde aanpassingen aan de omstandigheden, door
sommigen eenvoudig verraad genoemd. En tevens leert dit verhaal ons hoe de massa
eigenlijk dankbaar bereid is, om voor een beter leven, voor een aandeel in de welvaart
veel op te offeren, vooral wat vroeger de rijkdom van een ideologie was, en deze te
verwisselen voor onmiddellijk aansprekende voordelen.
De Antwerpse havenarbeider heeft een trage evolutie gekend: in vergelijking met
andere steden in België gaat in Antwerpen alles heel moeizaam. De sociale
bewegingen hebben het ontzaglijk moeilijk en zowel het socialisme als de christelijke
democratie hebben het heel zwaar gehad, voor ze zelfs maar door kon-

1

In deze overwegingen worden twee werken van K. Van Isacker: De Antwerpse Dokwerker
1830-1940 (Antwerpen, 1963) en het recente Afscheid van de havenarbeider (De Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen/Ambo, Utrecht, 1967, 222 pp., ing. 206 F, geb. 275 F, f 22.50), als
één geheel behandeld.
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den dringen tot de arbeiders. Zelfs het hevigste offensief moest herhaaldelijk hernomen
worden en tekenen van ongeduld zijn meermaals te horen. Van Isacker laat ons een
boeiend beeld zien van die evolutie.
Ik aarzel echter de officiële instanties te volgen - en daarmee ook van Isacker volgens wie deze evolutie reeds besloten zou liggen in de naamswijziging van
‘dokwerker’ in ‘havenarbeider’. Ik heb er eens de woordenboeken op nageslagen en
nergens blijkt daaruit dat het ene woord deftiger, geëvolueerder dan het andere klinkt,
noch dat het laatste woord alleen in Vlaanderen wordt gebruikt (wat tegenwoordig
soms al goed is, maar dikwijls nog verkeerd blijft....). Indien er dan al een gevoel
van verhoogd klassebewustzijn in zit, dan schijnt mij dat eerder op het
officieel-administratieve vlak te liggen, dan dat het een verhoogd klassebewustzijn
bij de havenarbeider zelf zou zijn. (Zoiets als mijn onderwijzer die mij verbood over
een ‘ding’ te spreken en mij prees toen ik het verbeterde door ‘voorwerp’). Zou die
naamsverandering voor de dokwerker echter toch een persoonlijke afrekening met
het verleden zijn, dan leg ik me daar graag bij neer.
Doch het gaat niet om status-gevende woorden, noch om de kritiek daarop:
verhoogde levensstanding is thans het aandeel geworden van de belangrijkste groep
te Antwerpen werkende arbeiders, die meer dan een symbool van louter lokale
betekenis zijn geworden.
De studie van Van Isacker kan verdeeld worden in vijf grote perioden: van 1830 tot
1881, waarin de arbeider als een weerloze wordt getypeerd; van 1881 tot 1907 een
periode van langzame bewustwording; van 1907 tot 1914 de uitbouw van de
bewustwording; verder het interbellum, met uiteindelijk de hedendaagse situatie,
waarin wij onderscheiden de politiek-zoekende periode 1944-1950 en de dageraad
van de nieuwe tijd2.
Een van de belangrijkste constateringen van de schrijver is de bevestiging van wat
ook door oudere auteurs reeds bij herhaling is vastgesteld, nl. dat de groei van het
klassebewustzijn in het Antwerpse bijzonder vertraagd is geweest. Het accent dat
Van Isacker op de havenarbeiders legt, laat ons nog eens zien dat het aan de haven
nog trager is gegaan dan in de andere Antwerpse industrieën. Vergelijkingen met
Brussel, Gent, de Borinage, het moeilijke Verviers en het ook nogal immobiele Luik,
laten duidelijk zien dat Antwerpen achteraan hinkt. Kernen bestonden er natuurlijk
vrij vroeg overal, maar in Antwerpen zijn die dan weer minder goed gevormd en de
uitstraling die elders dank zij het actieve optreden van enkele arbeiders mogelijk
was, valt hier niet aan te wijzen.
Natuurlijk stelt men, mét Van Isacker, de vraag, waarom juist in een havenstad
met zo veel internationale contacten die mogelijkheid schijnt te ontbreken. Het is en
blijft een moeilijke vraag, die - voorlopig althans - hoogstens hypothetisch beantwoord
kan worden. Reeds onmiddellijk na de revolutie van 1830 staken in verschillende
grote centra republikeinse agitatoren het hoofd op: Jottrand, Spilthoorn, Gendebien
te Brussel en te Gent; doch ook te Kortrijk, te

2

Deze indeling volgt grotendeels die van de schrijver. De verschillen hangen samen met de
hierna volgende overwegingen.
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Namen en te Leuven zijn er kleine groepen aan te wijzen. In de metropool, de door
de Belgische onafhankelijkheid meest getroffen stad, was er niets van dat alles te
bekennen. Terwijl de hoofdstad bovendien een merkwaardige aantrekkingskracht
op politieke bannelingen uitoefende, in enge verbintenis met de Belgen zelf - wat
een reeds van de aanvang van onze onafhankelijkheid af goed georganiseerde geheime
politie met zich mee bracht - blijft ook daar Antwerpen sterk op de achtergrond. Ook
het Orangisme trad er, althans in zijn agitatorische vorm, minder sterk naar voren
dan bijvoorbeeld te Gent met Metdepenningen.
Hoewel het nog niet tot een systematisch onderzoek heeft geleid, mogen wij niet
uit het oog verliezen dat in hun verzet tegen het Belgische Koninkrijk onder deze
uiteenlopende richtingen een gemeenschappelijk front mogelijk werd geacht en dat
ook door de centrale regering een eenheid in hun streven voor mogelijk werd
gehouden. Het heeft dan ook inderdaad wel eens tot bondgenootschappen geleid,
maar niet te Antwerpen en helemaal niet bij de dokwerkers.
Was voor de republikeinen het democratische beginsel een van de machtigste
wapens, konden zij in Vlaanderen het volk opruien of konden zij aansluiten bij de
spontane volksopstandjes, dan was dat ook weer niet het geval in Antwerpen.
Antwerpen was kennelijk een uitzondering. Waarom?
Er is overigens nog een ander belangrijk verschijnsel: de volksleiders - de naam
draagt wel iets te ver - behoorden niet tot de arbeidersklasse. Zij konden ook niet
met het volk in aanraking komen. Het klinkt paradoxaal, maar niettemin blijkt dat
duidelijk uit de houding van Jottrand, Gendebien en anderen, die maar al te gretig
gebruik maakten van de hulp die hun werd geboden door de volksmenner Jakob
Kats, de agitator3. Deze was de verbinding tussen de intellectuelen, de met het
staatssysteem ontevredenen en het volk. Ondanks de ook door Kats, Jottrand en de
Antwerpse geneesheer Loos gevoerde agitatie bleef alles rustig te Antwerpen.
Toegegeven dat ook in de andere steden het proletariaat zelf nog heel weinig van
zich liet horen. De werkelijke weerstand kwam van de paternalistisch ingestelde
leiders, vaag steunend op enkele socialistische theorieën, maar nog lang niet gevoed
door de doordringende werken van Proudhon, om van Marx nog maar te zwijgen.
Die paternalistische periode zou uitlopen in 1848, en tegelijk was dit ook haar failliet.
De februarirevolutie, die men terecht de revolutie van de intellectuelen heeft
genoemd4, kon hier niet slagen, omdat een
3

4

Over deze figuur bezitten wij nog steeds de studie van Julien Kuypers, Kats Agitator, Brussel
z.j. Een nieuwe wetenschappelijke behandeling dringt zich echter op. Kuypers heeft mij eens
gezegd dat hij daar zelf veel belangstelling voor had. Jammer genoeg heeft hij dat niet meer
mogen volbrengen.
Over Orangisme en republikanisme raadplege men H. Wouters, Documenten over de
geschiedenis der arbeidersbeweging (Vier delen), Leuven-Parijs, 1963. Over het paternalisme:
J. D'hondt, De opkomst van de burgerij als politieke macht en de groei van de arbeidersstand
(1789-1856), in Geschiedenis van de socialistische Arbeidersbeweging in België, Antwerpen
z.j. (1960) p. 35 e.v. Tevens J. Dhondt, De sociale kwestie in België, in de Algemene
Geschiedenis der Nederlanden, deel X, Utrecht-Antwerpen, 1955, p. 332.
Over de revolutie van 1848 als revolutie van de intellectuelen verwijs ik naar Lewis Namier,
1848. The Revolution of the intellectuals, Londen, 1962. Het is mij wel duidelijk dat ik hier
zuiver hypothetisch te werk ga. Uiteindelijk kan men zich tevreden stellen - maar dat doe ik
node - met te blijven spreken over ‘het raadsel van 1848’ of dit raadsel te verklaren door het
vurige patriottisme van de Belgen, hetgeen ik wel wil doen, maar dat schijnt mij nog
gevaarlijker als hypothese.
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onderbouw van georganiseerden totaal ontbrak en er zelfs onder de meer ontwikkelden
niet eens een breed verspreide revolutionaire ‘cultuur’ bestond. In 1848 ontbrak juist
wat in 1830 wel had bestaan: een wijd verspreide leidende burgerklasse, die als 't
ware de morele rechtvaardiging van de revolutie op zich had genomen. Voor die
burgerklasse was de februarirevolutie een gevaar. In 1848 stelde zij zich, deels uit
angst voor een revolutionair socialisme en deels voor de repressie van het centrale
gezag, in veiligheid door hun sociaal-reformisme de rug toe te keren.
Maar te Antwerpen scheen niemand zich te bekommeren om die ongedifferentieerde
massa dokwerkers. Geen verlichte intellectuelen hielden zich met hen bezig en de
beschaafde, zeer op afstand levende Orangisten zouden zich wel voor enig contact
hoeden. Geen revolutionair verlangen, tenzij wellicht ergens zeer geïsoleerd, en de
enkele beroeringen stegen niet ver uit boven de roerige samenscholingen waarvan,
zoals Van Isacker terecht opmerkt, de stijging van de broodprijs de directe oorzaak
was.
In werkelijkheid betekende 1848 het einde van de passieve arbeidersbeweging. Na
de mislukte inval van de republikeinen bij Risquons-Tout beleefde men dus de uittocht
der burgerij uit het socialisme: een zeer breed socialisme nog, eerder een streven
naar een beter leven dan een maatschappelijke hervormingsbeweging, een synthese
eveneens van alle socialistische systemen, waardoor het even goed een intellectuele
oefening kon zijn als een uitlaatklep voor moeilijk te uiten naastenliefde. Van het
moment af dat het duidelijk werd dat de arbeiders zelf wel eens het roer in handen
konden nemen, was de aardigheid er af. Dat moest in de geest van de burgerij
rechtstreeks naar de chaos leiden. Ik wil hier niet ingaan op de vraag of die opvatting
juist was of niet, maar de angst was begrijpelijk. Toch is het duidelijk dat de burgerij
de aanwezigheid van krachten veronderstelde die er kennelijk niet waren.
Geen weerklank van dit alles was te Antwerpen te vinden, nog minder aan de
haven. Het proces over Risquons-Tout werd te Antwerpen gevoerd. Enkele decenniën
later zou een dergelijk proces ook hier ophef hebben gemaakt en aanleiding tot
massademonstraties hebben gegeven, nu echter was de tijd er helemaal niet rijp voor.
Tussen 1848 en het opnieuw ontwaken van het arbeidersbewustzijn ligt een vacuüm,
waarin de opbouw valt van de georganiseerde vrijzinnigheid. Hiervan zijn wel sporen
te vinden in Antwerpen. Maar in vergelijking met Brussel valt er weer een grondig
onderscheid op. Te Brussel groeide de vrijzinnigheid uit een samengaan van
intellectuelen en arbeiders: te Antwerpen is dat weer niet aanwijsbaar. Te Brussel
zal politieke verdeeldheid de liberale burgerij wegjagen, waardoor de kern van de
latere Belgische Werklieden Partij juist uit de vrijzinnigheid vrije baan kon vinden
en de vrijzinnigheid ook voor jaren een constante
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in de socialistische politiek zou worden. Nog steeds blijft men te Antwerpen in het
ijle tasten; de dokwerkers blijven onbereikbaar. Van Isacker schetst het duidelijk en
gelooft dat ‘de socialisten er nog veel dienden te leren en nog heel wat
ontgoochelingen hadden te verwerken’, vooraleer zij tot de dokwerkers door konden
dringen.
Telkens wijst Van Isacker op het uitblijven van tastbare resultaten: de dokwerkers
zijn niet in een vereniging onder te brengen, zijn niet geïnteresseerd in de grote
sociale vraagstukken, in de hervorming van de maatschappij, in enig ander theoretisch
nadenken. Dit laatste komt in de socialistische meetings herhaaldelijk voor: met alle
breedheid en geduld moeten de verschillende interpretaties aanhoord worden.
Daarvoor waren de dokwerkers geestelijk nog minder rijp dan hun medearbeiders
uit de industrie. Als men weer vergelijken moet met Brussel, Gent, Luik, Verviers,
dan is de afstand in klassebewustzijn overweldigend. De droom over de betere wereld
der toekomst, zo kenmerkend voor de socialistische gedachte van de vorige eeuw,
en wel het best te vinden bij Marx en Engels - bij ons, bij De Paepe, Denis, De Greef,
ook herhaaldelijk in de kolommen van De Werker - straalt nimmer door tot de
dokwerkers. Zelfs bij het, door Van Isacker terecht als eerste onvolkomen genoemde,
reveil van de havenarbeiders in 1887 dringt van al het kolossale, dat reeds achter de
rug ligt, niets tot hen door. Men eiste wel onmiddellijke dingen: een beter leven,
meer eten, kleding, warmte. En natuurlijk is dat te begrijpen. Maar de aanhoudende
intense propaganda voor de revolutie liep in dit milieu steeds spaak. Doordat zij van
dag tot dag op andere plaatsen, met andere werkmakkers aan de arbeid werden gezet,
bestond er onder de havenarbeiders te weinig cohesie. De grote kenmerken van het
socialisme dus: vrijzinnigheid en maatschappelijke hervorming, laten de
havenarbeiders onberoerd. De vrijzinnigheid zal wel spaak zijn gelopen op het milieu
- voor een groot deel landelijk - waaruit de dokwerkers kwamen; en dat is wel
belangrijk, omdat de dechristianisering vanaf 1860 ongeveer tot volle ontwikkeling
komt. Voor de gelovige was de vrijzinnigheid een van de hem direct aansprekende
gevaren van het socialisme. Dat de preekstoel hierin een belangrijke rol heeft gespeeld,
is overigens voldoende bekend. Maar daardoor werden vrijzinnigheid en gelovigheid
nog onverzoenlijker vijanden. Hieruit is ongetwijfeld ook de ‘socialistenvrees’ te
verklaren, die op verschillende tijdstippen een niet onaanzienlijke rem op de
arbeidersbeweging is gebleken (b.v. in de periode na 1872, na het teloorgaan van de
Internationale, toen een niet gering aantal arbeiders zich van het socialisme afkeerde
enerzijds, en anderzijds de vrijzinnige actie zich toespitste. Bekend is overigens de
geschiedenis rond de naam van de Belgische Socialistische Partij: in 1885 moest
men zich om tactische redenen neerleggen bij de naam Belgische Werklieden Partij).
De strijd om het algemeen stemrecht is een eerste positief punt in de geschiedenis
van de sociale bewustwording. Het is de eerste actie waaraan de havenarbeiders
hebben deelgenomen. Op zichzelf schijnt dit mij een van de klassieke historische
verschijnselen: onder de druk van paniek en angst, van het ‘hoofd
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verliezen’, moet een toegeving worden gedaan, die feitelijk in de lijn van de evolutie
lag, doch waartegen men vanuit het veilige parlement remmend wilde optreden.
Van Isackers inzicht en het mijne verschillen hier grondig. Op sommige
ogenblikken in onze geschiedenis is het parlement gezwicht voor wat de enen
‘straatgeweld’, de anderen een ‘gerechtvaardigde actie’ van het volk noemen.
Natuurlijk is het moeilijk een juiste benaming te vinden voor drukkingsstakingen of
politieke stakingen (een Belgische uitvinding, die overigens in deze tijd door Anseele
werd ontworpen), maar wij mogen ook de belangenpolitiek van een niet
ongeïnteresseerde volksvertegenwoordiging niet uit het oog verliezen.
Reeds in 1848 was de eerste kiesuitbreiding een maatregel die werd genomen
onder de druk van de politieke situatie in Europa en de angst voor een revolutie. Van
dezelfde aard was in 1893 de angst waarmee binnen het verloop van twee weken de
kiesuitbreiding eerst geweigerd en dan toch gegeven werd. Indien er geen staking
was geweest, had men zoiets niet verkregen. Men kan nu wel betreuren dat een sociale
beweging - en alle sociale bewegingen weten dat - iets af moet dwingen door de
kracht van het geweld, maar het blijft er niet minder een historisch feit om. Moreel
is het anderzijds even betreurenswaardig, dat 's lands leiding bijna alleen maar voor
conflicten buigt. Weinig veroveringen zijn te danken aan de morele inzichten van
hen die aan de touwtjes trekken, net zo goed als er, wanneer grote volksmassa's in
beweging komen en hun leiders overspoelen, dingen gedaan worden die beter niet
gedaan worden.
Het algemeen meervoudig stemrecht was ook nog slechts een troostprijs: de B.W.P.
vroeg algemeen enkelvoudig stemrecht. Zij had de kracht niet - en blijkbaar was zij
zich dat zelf beter bewust dan het parlement, dat er een gok op had gedaan en zich
nadien in het gelijk zag gesteld - om de staking te verlengen en het enkelvoudig
stemrecht erdoor te krijgen.
Anderzijds blijf ik eveneens wantrouwig tegenover Van Isacker waar hij meent
dat de ‘rauwheid’ van de staking de onmiddellijk daarop volgende syndicalistische
stagnatie veroorzaakte. De repressie zorgde ervoor dat de leiding achter slot en
grendel kwam; de repressie maakte gebruik van - ik bezig hier een lelijk en niet graag
gehoord, doch historisch volkomen te verantwoorden woord - een klassegerecht, dat
gericht was op de onderdrukking van de subversieve krachten of wat daarvoor
doorging. Daarbij ontgaat het mij beslist niet dat het niet zo eenvoudig is, op het
ogenblik zelf precies uit te maken wat subversief is of niet. De historicus moet zich
natuurlijk hoeden voor veroordelingen die hem post factum erg gemakkelijk vallen.
Waren echter de onbehouwen dokwerkers van die dagen zo gemakkelijk in staat, de
uit hun plotselinge strijdvaardigheid spruitende buitensporigheden even goedschiks
als ‘rauwheid’ te verwerpen? Er is nog iets anders. In de loop der tijden heeft de
betekenis van ‘revolutie’ een andere klank gekregen. Voor de sociaal-democratie in
de vorige eeuw had het woord niets te maken met ‘bloedige’ revolutie. Maar voor
een groot deel geboren uit het onbehagen van de spaakgelopen revolutie van 1789,
heeft bij heelwat theoretici de opvatting postgevat van een voltooiing van die
omwenteling door het socialisme. Zij schreven dat, toen ook voor de burgers die
revolu-
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tie reeds lang schrikbarend was geworden: de burgers schrokken terug voor een
revolutie waarvan zij vergeten waren dat zij er de grote beneficiaires van waren,
maar waarvan zij, wanneer die nu herhaald werd, de grote verliezers moesten zijn.
Toch, en dat is dan wel weer kenmerkend, stipt Van Isacker aan, dat het socialisme
machteloos bleef in de haven. Zelfs het politieke succes van 1893 heeft hen geen
blijvende mogelijkheden gegeven. Nog duidelijker blijkt dat uit de reactie tegen het
opdringende socialisme, en wel door de stichting van een ‘Onpartijdige
Dokwerkersvereniging’, waarin liberalen en Daensisten samen gingen. Dit ging
bovendien nog eens gepaard met de oprichting van de ‘Vredeskringen’, rechtstreeks
parochiaal afhankelijke groeperingen, en van de liberale vereniging ‘Help U Zelve’.
Beide verenigingen slaagden erin heelwat arbeiders rond zich te scharen. Hoe konden
zij bereiken wat de al veel langer werkzame socialisten niet vermochten?
Het is niet eenvoudig op deze vraag een antwoord te geven. Lag het succes niet
voor een groot deel aan de anti-socialistische houding van die verenigingen? M.a.w.
was het niet te wijten aan de reeds genoemde ‘socialistenvrees’ (een overigens
vandaag nog sterk levende gedachte, en niet alleen in België). Hebben zij aanvankelijk
de steun van het patronaat genoten, of minstens geprofiteerd van de afwachtende
houding van het patronaat, waardoor alvast geen veroordeling werd uitgesproken?
De situatie is duidelijk: het socialisme wilde een andere maatschappij en was dus
een direct gevaar voor de bestaande orde. Dat geldt noch voor de Daensisten, noch
voor de liberalen. Het succes van deze twee kringen betekende voor de socialisten
een spoorslag, die wel niet op een groot succes mocht uitlopen, maar die de
socialistische aanwezigheid aan de haven toch waarborgde. Tot een van de meest
lezenswaardige gedeelten van Van Isackers De Antwerpse Dokwerker behoren de
bladzijden over het teloorgaan van deze eerste werkliedenorganisaties. Wellicht is
dit een van de meest tragische momenten uit de havengeschiedenis, waartegen het
cynische paternalisme van de patroons, die zich in twee verenigingen organiseerden,
schril afsteekt. Het prijsgeven van de maatschappelijke onafhankelijkheid voor een
reeks filantropische maatregelen waaraan zielige flikflooierij niet vreemd was, hield
de ellende even hoog. Essentieel veranderde er niets en daar was het de werkgevers
om te doen. Pijnlijk is het, dat zulk een huichelarij mogelijk was.
Uit de bedrogen verwachtingen omtrent het verkrijgen van een menswaardig
bestaan rees de verbittering van de dokwerkers. Het onvoldoende loon werd
uiteindelijk de sterkste troef voor een opnieuw ontwakend syndicaal leven, enerzijds
de christelijke ‘Antwerpse Dokwerkersbond’, anderzijds de socialisti-sche vereniging
‘Willen is Kunnen’.
De bevestiging van beide vakbonden vond haar stimulans in het geweldige conflict
van 1907. Weer zijn de grote incidenten, hoe betreurenswaardig ook, een kracht
geweest die de vastberadenheid van de dokwerkers heeft bevorderd, hun
klassebewustzijn deed toenemen.
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De verandering in de politieke situatie - nationaal gezien - liet zich toen ook op
stedelijk vlak voelen, door een samengaan van liberalen en socialisten, een verbond
dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de vakbonden door een politieke handigheid
(oneerlijkheid? het is zo moeilijk de juiste bepaling te geven) werden gered. Die
redding, ondanks een verloren staking - die op dat ogenblik voor de vakbonden in
de haven nog fataal zou geweest zijn, waarbij weer het verschil met de andere
arbeiders in het oog loopt - heeft het arbeidersbewustzijn krachtig geholpen.
Belangrijker in deze is m.i. nog de staking van 1913; het belang schijnt mij veel
groter dan schrijver aangeeft: de staking nl. voor het algemeen enkelvoudig stemrecht.
Het land werd overspoeld met 7.492.300 propagandageschriften; voor de
havenarbeiders werden 60.000 bijzondere oproepen gedrukt en verspreid. Er is echter
een schaduwzijde, die lange tijd de oorzaak is geweest van de verdeeldheid onder
de arbeiders: de christelijke vakbonden, en daaronder ook de christelijk gesyndikeerde
havenarbeiders, hadden zich tegen deze staking verzet.
De nieuwe tijd, 1918-1928, en de onmiddellijk daarop volgende periode van
organisatie is in werkelijkheid een lang streven naar stabilisatie van de havenarbeid.
Zeker werd deze opgang nog herhaaldelijk verstoord door politieke en syndicale
tegenstellingen, maar kort voor de tweede wereldoorlog mocht men er zeker van zijn
dat een nieuwe dageraad aanbrak. Onmiddellijk na de eerste wereldoorlog was het
mogelijk geworden dat werkgevers en werknemers aan eenzelfde tafel konden gaan
zitten: dat was misschien niet altijd gemakkelijk, maar wat een vooruitgang! En na
de tweede wereldoorlog heeft die opgang zich nog sterker doorgezet.
Voor het socialisme ontstonden er zowel onmiddellijk na 1918 als na 1944 ernstige
moeilijkheden, nl. de strijd tegen de communistische invloed aan de haven. Men mag
niet vergeten dat het socialisme zowel in Duitsland als in Oostenrijk, en in Frankrijk
heel effectief, de communistische opgang heeft verhinderd, en dat het in geheel
Europa in sterke mate - zeer bewust overigens - de arbeiders trachtte te verhinderen
lid te worden van deze uiterst linkse afgescheurden.
Dat het communisme na 1919 verleidelijk was, ligt voor de hand: van een ideologie
was het een werkelijk politieke macht geworden. Men kon, althans in de ogen van
de grote massa, beginnen te bouwen aan een socialistische staat. Waarom zou men
wachten op een reformistisch socialisme, dat misschien wel een langzame vooruitgang
zou boeken, doch nooit op een zo radicale manier als in Rusland mogelijk was
gebleken.
Na 1945 lag de toon anders. De ideologische oorlog had de ‘petty bourgeois’
nazi-partij een radicale slag toegebracht. Men wist dat de oorlog in feite gewonnen
was door de U.S.A. en Sovjet Rusland5. De bloedige offers van de

5

Geoffrey Barraclough, An Introduction to Contemporary History, London, 1967 (Penguin
Books) geeft in enkele zeer merkwaardige bladzijden deze problemen op Europees vlak
weer. In details misschien een boek waarover na te denken valt, is het een schitterende
synthese van de moderne ideologische verschijnselen, een ‘open’ boek.
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arbeidersstand werden toen ook bijzonder hoog aangeslagen: de Duitse propaganda
had zich vooral gericht op de strijd tegen het bolsjewisme. Hierin sloeg zij bij de
arbeiders bepaald de bal mis: niet alleen omdat de arbeiders communist waren - want
dat waren zij juist niet - maar wel om de reeds voor de oorlog bij ons bestaande
anti-fascistische mentaliteit, die ontstaan was met de Spaanse burgeroorlog en gevoed
met eigen binnenlandse politieke strijd, waarin vooral de arbeidersbeweging het
moest ontgelden.
Met de twee hier besproken publikaties heeft Van Isacker basis-werk geleverd voor
de sociale geschiedenis in het Antwerpse. De verdiensten van zijn studie zijn velerlei.
In de eerste plaats zijn er een aantal vragen gesteld, waarvan wij er enkele hebben
behandeld. Niet steeds is in een historische studie de oplossing het belangrijkste:
verdiept inzicht leidt tot het zien van de problemen en dat is op zichzelf reeds een
bijzondere verdienste.
Er is echter meer. Van Isacker richt zich én tot de vakman én tot de belangstellende
leek en in zijn levendige, boeiende taal weet hij de lezer mee te voeren in deze
uitgebreide, nooit te voren benaderde materie.
Ik noem dit een basis-werk. Daarmee bedoel ik, dat aan de hand van deze twee
delen de weg tot meer gespecialiseerde arbeid is opengemaakt. Een wegbereidend
werk dus, dat als introductie en als moderne synthese van onze huidige kennis van
deze stof een handleiding is geworden voor de lokale geschiedenis. Veel van het
verhaalde is tijdens de laatste jaren erg op de achtergrond geschoven. Ontroerend
zijn de evocaties van de grote en thans door de grote massa totaal vergeten figuren,
wier strijd en zakelijk inzicht gestalte hebben gegeven aan de Antwerpse
havenarbeider. Het is daarom ook een meer dan lezenswaardig boek. Door de
vrijmoedigheid van de schrijver is het uitgegroeid tot een ernstige confrontatie van
de verschillende gedachtenstromingen die in het land in het groot, aan de Antwerpse
haven beperkter in omvang maar niet minder diep, hebben geleefd. Het doet goed te
lezen, hoe uit scherpe perioden, zoals ‘rood of geen brood’, langzaam die eenheid
en die wederzijdse waardering zijn gegroeid die elk materieel bestaan moeten
humaniseren, waarbij het onontbeerlijk is naar elkaar toe te gaan met de wil om
elkaar te dienen. Dat is wellicht de actuele boodschap die Van Isacker ons heeft
willen brengen? Daarvoor alleen al, buiten al het andere, moeten wij hem dankbaar
zijn.

Politiek overzicht
Internationaal
Engeland
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De Britse regering onder leiding van de Labour Prime-minister Wilson zal in de
historie bekend blijven als het bewind dat een einde maakte aan de droom van de
huidige Britse wereldmacht. Op 16 januari 1968 maakte Wilson een aantal
bezuinigingsmaatregelen bekend, die voor wat het binnenland betreft op de sociale
sector betrekking hadden, terwijl daarnaast vooral de defensie werd getroffen. Deze
maatregelen waren een noodzakelijke aanvulling van de devaluatie van 18 november
van het vorig jaar. Zijn de eerstgenoemde maatregelen moeilijk verteerbaar voor een
labour-regering en speciaal voor Wilson persoonlijk, die in 1951 uit de regering-Attlee
trad omdat hij de sociale voorzieningen door het kabinet voorgesteld onvoldoende
vond en steeds een vurig voorstander was van het verstrekken van gratis
geneesmiddelen door een nationale gezondheidsraad, van wereldbetekenis zijn de
tweede reeks maatregelen.
De regering heeft zich, volgens Wilson, gedwongen gezien over te gaan tot een
nieuwe taxatie van haar rol in de wereld en tot een beperking van haar verplichtingen
en uitgaven, zodat zij meer in overeenstemming zijn met de werkelijke kracht van
Engeland. De minister van financiën, Jenkins, zei het later nog duidelijker: ‘Wij
erkennen, dat wij niet langer een supermogendheid zijn’. Engeland heft zijn vlootbases
in Singapore en de Perzische Golf op en trekt zijn troepen ten Oosten van Suez terug;
het handhaaft zich nog in Hongkong, maar het is de vraag hoelang het deze
herinnering aan het trotse, eeuwenoude: Brittania rules the Waves nog zal kunnen
behouden.
Dit terugtrekken van Engeland schept talrijke problemen. Er ontstaat nu ten Oosten
van Suez een vacuüm en het is de vraag hoe dit zal worden opgevuld. De V.S. kunnen
en willen niet nog meer verplichtingen op zich nemen. Voor het Verre Oosten bestaat
de mogelijkheid, dat Japan de opengevallen plaats gaat innemen. In Z.O. Azië heerst
grote onrust over de Londense maatregelen; Australië is niet in staat Engeland te
vervangen en stelde voor, dat Engeland eerder een troepenvermindering in Europa
zou doorvoeren; Nieuw-Zeeland legt zich bij de situatie neer, maar hoopt met andere
mogendheden toch op bescherming door de Verenigde Staten. Zeer zwaar wordt
Singapore getroffen, dat zijn toch al groot werkeloosheidscijfer met 3% ziet stijgen
als de Engelse marine zich terugtrekt, en tevens 14% van zijn inkomsten verliest.
Premier Lee dreigde
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dan ook als tegenzet met economische vergeldingsmaatregelen, die zouden bestaan
uit het opnemen van een klein half miljard pond van het sterling-tegoed bij de Bank
of England en de opheffing van Engelse handelsprivileges in zijn land, dat zich
economisch heel gemakkelijk op Japan zou kunnen richten; zelfs een overhaast
bezoek aan Londen heeft hem echter niet geholpen. In de V.S. is men speciaal
verontrust over het feit, dat Engeland zich wil terugtrekken uit het gebied rond de
Perzische Golf; zij vrezen, dat Rusland van de gelegenheid zal gebruik maken om
zich in deze olie-gebieden te nestelen en zo een onaanvaardbaar grote invloed in het
Midden-Oosten zal krijgen, nu de conflicten in deze streken nog in het geheel niet
zijn geregeld en Moskou bezig is zijn strijdkrachten in de Middellandse Zee danig
te versterken. Deze bezorgdheid wordt ook gedeeld door Perzië en Koeweit; olie-sjeiks
hebben zelfs aangeboden om de kosten voor de instandhouding van een Britse
troepenmacht in dit gebied aan Londen te vergoeden, maar dit voorstel is tot nu toe
niet aanvaard.
Op het vasteland van Europa was men in Bonn tevreden over het feit, dat het Britse
Rijnleger niet verder werd ingekrompen dan reeds veel eerder was aangekondigd.
Ook zag men zekere voordelen in het beëindigen van Engelands rol als
wereldmogendheid, daar Londen nu dichter bij Europa komt; tevens zou aan een van
de voorwaarden door de Gaulle gesteld voor toetreding van Engeland tot de E.E.G.,
n.l. de sanering van de Engelse economie, nu beter kunnen worden voldaan. Wie
echter geloofde, dat dit tot een verandering in het standpunt van de Franse president
zou leiden, kwam bedrogen uit. ‘Bij de huidige stand van zaken is er voor de Zes
niets redelijker en aantrekkelijker dan tezamen te blijven’, aldus de Gaulle, m.a.w.
een onttakeld Engeland is geen partner.

Middellandse Zee
Anderhalve eeuw heeft Rusland voortdurend geprobeerd via de Balkan of via de
Zeestraten invloed te krijgen aan de kust van de Middellandse Zee. Anderhalve eeuw
van latente of openlijke strijd tussen Rusland en Turkije waren het gevolg, waarbij
het laatste vrijwel steeds de steun van Engeland kreeg. Sedert de tweede wereldoorlog
is Rusland er in geslaagd op andere wijze zijn doel te bereiken; het kan nu beschikken
over havens in Syrië, Egypte, Lybië en Algerije; waarschijnlijk zal het vervroegd
door de Britten ontruimde Aden faciliteiten aan de Russische vloot verlenen, waardoor
het Suez-kanaal volledig onder Russische controle zou komen. Deze versterking
leverde Russische protesten op tegen de aanwezigheid van de Amerikaanse zesde
vloot in dit ‘Amerikaans binnenmeer’. De Russische macht wekte achtereenvolgens
de bezorgdheid op van Rome, Parijs, Londen en tenslotte Washington. Jammer, dat
men alleen maar eensgezind is in angst voor een ander, maar als hieruit een verbeterd
contact tussen Parijs en Washington groeit, is er tenminste iets positiefs uit
voortgekomen.

Tsjecho-Slowakije
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van het Centrale Comité was, werd verweten, dat er te weinig terecht kwam van de
economische hervormingen, terwijl hij ook de schuld kreeg van de voortdurende
conflicten tussen de regering enerzijds en Slowaken, letterkundigen en studenten
anderzijds. Voor een belangrijk deel ging het ook hier om de vraag naar grotere
vrijheid voor het individu. Een onverwacht bezoek van de Russische partijleider
Brezjnev aan Praag op 8 en 9 december werd in verband gebracht met de bestaande
moeilijkheden; waarschijnlijk heeft deze geadviseerd geen wijzigingen in de top aan
te brengen, een advies, dat ook Gomoelka van Polen en Ulbricht van de D.D.R.
meenden te moeten geven. Het heeft hen echter niet geholpen, want op 4 januari
werd Novotny ten val gebracht; hij blijft president, maar wordt als eerste secretaris
opgevolgd door de Slowaak Dubcek, terwijl de Slowaakse premier, Lenart, vervangen
wordt door de Tsjech Cernik. Van beide ‘liberalen’ wordt een meer gematigde koers
verwacht tegenover de intellectuelen en een beperking van de partij-invloed in
economische aangelegenheden. Opmerkelijk is de benoeming van een Slowaak als
hoogste partij-functionaris; men ziet hierin een poging om de moeilijkheden tussen
Tsjechen en Slowaken binnen de partij op te lossen en tevens Slowakije een zekere
garantie te geven voor een betere behandeling van de economische problemen
waarmee dit land te kampen heeft.

Vietnam en het Verre Oosten
De geringe hoop, die begin januari was ontstaan door het onderhandelingsaanbod
van Noord-Vietnamese zijde, is voorlopig weer verdwenen. Zelfs het aangekondigde
bestand gedurende het Zuid-Vietnamese nieuwjaar is niet doorgegaan. Vlak voor
dat het van kracht zou worden is het door Saigon en zijn bondgenoten afgelast, omdat
men een massale Noord-Vietnamese militaire versterking constateerde in de vijf
noordelijke provincies van Z.-Vietnam. Vooral de bedreiging van de Amerikaanse
basis Khe Sanh, dicht bij de neutrale zone tussen N. en Z., door een steeds sterkere
N.-Vietnamese legermacht zou de doorslag hebben gegeven. De leiding van deze
strijdmacht ligt in handen van de N.-Vietnamese minister van defensie, Giap, dezelfde
die 14 jaren geleden door zijn overwinning bij Dien Bien Phoe een einde maakte aan
het Franse gezag in Indo-China.
Behalve met deze dreiging kregen de V.S. einde januari plotseling te maken met
een hevige Vietcong-aanval verspreid over geheel Z.-Vietnam. In praktisch alle
steden kreeg de Vietcong voor korter of langer tijd voet aan de grond en van de
Amerikaanse opvatting dat men er in geslaagd was belangrijke gebieden voorgoed
te pacificeren, bleef geen spaan heel. Duidelijk bleek, dat grote lagen van de bevolking
de Vietcong steunen en dat de regering Van Thieu alleen maar kan voortbestaan dank
zij de gratie van Washington. Mag Johnson zich door zijn eigen marionet laten
afhouden een oplossing te zoeken door contact op te nemen met de Vietcong? Of
tracht deze, wetend dat dit er toch van moet komen, nu een zo gunstig mogelijke
onderhandelingspositie in te nemen? De Vietcong-aanvallen werden afgeslagen,
maar in elk geval bereikten zij, dat er minder versterkingen naar Khe Sanh konden
worden gestuurd, dat nu de moes-
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son nadert geheel ingesloten en uiterst moeilijk te bevoorraden is. Zal het oude:
‘l'histoire se répète’ deze keer waarheid bevatten?
En hoe moeten wij hier het Pueblo-incident inpassen? Of heeft het er niets mee te
maken? Dit Amerikaanse verkenningsschip werd op 23 januari door N.-Koreaanse
patrouilleboten geënterd en gedwongen een N.-Koreaanse haven binnen te lopen.
Washington wil blijven proberen langs diplomatieke weg het geschil op te lossen.
Men gist naar de reden van het plotselinge, brutale optreden van N.-Korea. Het is
niet aannemelijk dat het op dit ogenblik een oorlog wil; de economische vooruitgang
is er groot, terwijl die in het Zuiden beneden alle peil blijft; op een economische
ineenstorting van het Zuiden hoeft men bij wijze van spreken maar te wachten.
Mogelijk wilde het niets anders dan Amerikaanse en Z.-Koreaanse troepen weglokken
uit Vietnam om Hanoi en de Vietcong daar betere kansen te scheppen. Een derde
mogelijkheid is, dat N.-Korea gewoon geprofiteerd heeft van eigen zwakte; het is
n.l. ondenkbaar dat de V.S. hun geweldige macht zouden gebruiken tegen het kleine
N.-Korea; Washington kan geen nucleaire oorlog ontketenen om een spionnageschip,
geroofd (?) door een kleine mogendheid. Dit is de zwakte van de sterke!

Non-proliferatieverdrag
Het hele jaar 1967 heeft de zogenaamde achttienlandenconferentie over ontwapening
in Génève gesproken over een verdrag tegen verspreiding van kernwapens. Wel was
er reeds in februari 1967 een ontwerpverdrag tussen de V.S. en de Sowjet Unie tot
stand gekomen, maar er waren talrijke bezwaren gerezen van de zijde o.a. van
W.-Duitsland, Zweden en India. Bonn had bezwaar omdat de ontwikkeling van
kernenergie voor vreedzame doeleinden kon worden belemmerd, waardoor het met
andere landen tot tweederangs industriële mogendheid zou gedegradeerd worden;
verder had het bezwaar tegen de controle door het Bureau voor atoomenergie te
Wenen, waarin het de mogelijkheid zag voor industriële spionnage, en tegen de
uitschakeling van het controlesysteem van Euratom. Zweden wilde stopzetting van
alle kernproeven en India wenste de verklaring dat kernmogendheden deze wapens
niet zouden gebruiken tegen kernwapenvrije landen. In augustus kwam een gewijzigd
ontwerp tegemoet aan enkele van deze verlangens maar veel hoop op een spoedige
ondertekening had men niet. Nog vrij onverwacht bleek op 15 januari van dit jaar,
dat beide supermachten opnieuw een akkoord hadden bereikt en een herzien
ontwerpverdrag indienden, waarin voldoende rekening was gehouden met vroegere
bezwaren van niet-nucleaire landen. Als de conferentie en vervolgens de Algemene
Vergadering van de V.N. dit aanvaarden, kan het ter ratificatie worden voorgelegd
aan de afzonderlijke landen. Het is een belangrijke stap in het streven naar
internationale ontspanning en een aanvulling op het kernstopverdrag van 1963. Helaas
wordt de waarde verminderd doordat noch Frankrijk noch Peking-China het zullen
ondertekenen.
6-2-1968
J. Oomes

Streven. Jaargang 21

599

België
Brussel valt over Leuven
Op 7 februari is de regering Vanden Boeynants gevallen over de kwestie van de
overheveling van de Franstalige afdeling van de Universiteit te Leuven naar Wallonië.
De crisis was begonnen toen op 15 januari een memorandum van de Franstalige
Academische Raad bekend werd gemaakt. Daarin werd een ontwikkelingsplan
geschetst waar vooral uit bleek dat de Franstalige afdeling, ongeacht de nieuwe
investeringen in het Brusselse en in Waals-Brabant, in ieder geval in Leuven wilde
blijven. De reactie in Vlaanderen was buitengewoon hevig, niet alleen in academische
kringen. Het werd een brede volksbeweging, zoals er in de jongste jaren zelden een
te zien was. Ze werd niet geleid door enige politieke partij. Ze putte haar kracht uit
een algemene Vlaamse consensus, die door de beroepspolitici niet langer genegeerd
kon worden.
Een belangrijke rol speelde de Vereniging van Vlaamse professoren, voorgezeten
door Prof. Derine, Lovan (het wetenschappelijk personeel) en de
studenten-organisaties. Studenten en professoren kondigden een staking af van een
week. De academische overheid van Leuven-Nederlands reageerde met een schorsing
van de colleges, maar dit leidde niet tot een ontkrachting van het algemene Vlaamse
verzet. Dit strekte zich uit tot heel Vlaanderen. Heel het universitair en hoger
onderwijs staakte uit sympathie met Leuven. Het secundair onderwijs volgde. De
stad Leuven bevond zich bestendig in staat van beleg, politie en rijkswacht waren
onophoudelijk in het geweer, elke dag hadden arrestaties en voorleidingen plaats.
Merkwaardig genoeg bleef iedere tegenactie van de Waalse studenten uit. Op één
slag kwam in Vlaanderen een actievermogen los waartegen niemand zich kon
verzetten, buiten de gewapende macht.

Politieke aarzelingen
Van 15 januari tot 7 februari werd de actie ononderbroken voortgezet. De regering
reageerde praktisch niet. Op 20 en 21 januari bracht ze een reeds vroeger voorzien
week-end door te Knokke, waar in hoofdzaak gehandeld werd over vraagstukken
van economische expansie en streekontwikkeling. De eerste-minister gaf de indruk
dat de Leuvense crisis hem niet aanging en in de eerste plaats geregeld moest worden
door de universiteit zelf en haar inrichtende macht, het episcopaat. Hij vertrok met
ziekteverlof naar het buitenland.
In de politieke partijen nam de bezorgdheid echter al gauw toe. De Vlaamse vleugel
van de C.V.P. sprak zich uit voor de overheveling; dhr. Verroken zou de regering
interpelleren. De Volksunie stond uiteraard onvoorwaardelijk achter de Vlaamse
protestbeweging, zonder er overigens haar stempel op te drukken. De liberale P.V.V.
was de enige partij die de overheveling verwierp, hierin gesteund door de Waalse
vleugel van de C.V.P., die echter helemaal geen vat kon krijgen op de gebeurtenissen.
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Verdeelde inrichtende macht
Aangezien de politieke instanties zich niet bekwaam of geroepen achtten om de zaak
ter hand te nemen, kon een oplossing alleen nog verwacht worden hetzij
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van de academische overheid, hetzij van het episcopaat. De academische overheid
was zelf verdeeld. In de toporganen stonden de Franstalige en de Vlaamse
vertegenwoordigers net zo tegenover elkaar als de openbare opinie.
Verzoeningspogingen, zoals die van commissaris-generaal E. Leemans, waarbij
adviseurs van buiten betrokken werden, kwamen niet van de grond.
De inrichtende macht was al evenzeer verdeeld. Theoretisch had het episcopaat
zijn standpunt bepaald op 13 mei 1966, maar dit mandement was in Vlaanderen van
meet af aan massaal verworpen. Uit verschillende factoren kon men allang afleiden
dat het episcopaat zich niet meer door de verklaring gebonden achtte. Een basis voor
praktisch beleid kon ze in ieder geval niet meer zijn.
Een eerste bijeenkomst van het episcopaat had geen enkel resultaat. Op de
vooravond van een nieuwe bisschoppenbijeenkomst deelde Mgr. De Smedt, op 2
februari, mee dat hij de tekst van 1966 betreurde en niet meer bindend achtte. De
bisschoppen van Gent, Antwerpen en Hasselt volgden. Mgr. De Smedt sprak zich
daarenboven uitdrukkelijk uit voor de culturele integriteit van Vlaams-Brabant. Een
en ander kwam hierop neer, dat de overheveling in een of andere vorm in de normale
ontwikkeling van de dingen lag.
Op 4 februari, twee dagen na de ophefmakende verklaring van Mgr. De Smedt,
publiceerde het Belgische episcopaat een tekst waarin het zijn eigen verdeeldheid
over de overheveling openlijk toegaf. Verder bevatte de tekst beschouwingen met
het oog op een pragmatische behandeling van het probleem Leuven. De algemene
indruk was, dat de C.V.P. van nu af de handen vrij had voor het nastreven van een
politieke oplossing. De inrichtende macht verzette zich niet meer eenstemmig tegen
de overheveling. De mededeling van Mgr. De Smedt liet ook een Vlaams-bewuste
klank horen die overeenkwam met de stemming in Vlaanderen. Wie streefde naar
het doortrekken van de taalwetgeving tot in het universitaire onderwijs, vond in die
verklaring zelfs nieuwe argumenten.

Zwakke interpellatie...
Eveneens op 4 februari kwamen de C.V.P.-ministers bijeen voor een laatste poging
om hun eensgezindheid te herstellen. Tussen de Waalse en de Vlaamse ministers
was echter geen overeenkomst meer mogelijk. Verdeeld gingen ze de aangekondigde
interpellaties tegemoet (6 februari). Die van Verroken was opmerkelijk zwak. Wel
hield hij het beginsel van de overheveling staande, maar in de praktische doelstelling
was hij zo vaag, dat iedereen begreep dat hij de regering wilde redden. Hierop haakte
de eerste-minister in met het ontwerpen van een tekst die de overheveling niet voorzag,
maar een aantal beschouwingen van algemene en financiële aard over het universitair
onderwijs in België bevatte. De Vlamingen zouden hierin dan impliciet het beginsel
van de overheveling moeten vinden, de Waalse C.V.P.-ers en de Liberalen het
tegenovergestelde.

...en toch regeringscrisis
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Dinsdagavond 6 februari leek het misschien nog mogelijk dat de Vlaamse ministers
zulk een tekst zouden aanvaarden en dat de Vlaamse C.V.P. in het parlement er
genoegen mee zou nemen. Maar opnieuw bleek hoe sterk de druk was van de Vlaamse
openbare opinie. Wat volgens de regels van de parlemen-
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taire strategie misschien een oplossing had kuunen zijn, was er géén in het ruimere
perspectief van de betrekkingen tussen de Vlaamse C.V.P. en de Vlaamse katholieke
gemeenschap. Woensdag 6 februari bood de eerste-minister het ontslag van de
regering aan.

Diepgaande verschuivingen
De regering Vanden Boeynants heeft 22 maanden bestaan. Ze was tot stand gekomen
op 19 maart 1966, na een crisis die zes weken duurde. Op technisch-economisch
vlak werkten C.V.P.-ers en P.V.V.-ers in deze regering vrij goed samen. Vanwege
de inwendige crisis in de Socialistische Partij was de oppositie zwak en zonder
duidelijke doelstellingen. De andere partijen waren niet sterk genoeg om zich efficiënt
in het beleid in te schakelen. Achteraf bekeken zit er een zekere logica in, dat de
premier onbekwaam is geweest om het vraagstuk Leuven te beheersen. In zijn
regeringspact waren de ‘taalvraagstukken’ opzij geschoven; er werd een ‘taalvrede’
afgekondigd voor twee jaar; die ‘taalvrede’ zou theoretisch geduurd hebben tot maart
1968. De regeringsvorming was in 1966 slechts mogelijk geweest juist omdat de
Vlaams-Waalse verhoudingen a priori buiten beschouwing werden gelaten. Tactisch
leek dat toen verantwoord, maar op lange termijn is het waarschijnlijk een fout
geweest, een van de meest dringende vraagstukken van het openbare leven in België
uit de weg te gaan. Men kan zich moeilijk voorstellen dat nog regeringen gevormd
zullen worden op basis van een ingebeelde ‘taalvrede’ - tenzij dan een
overgangsregering om twee legislaturen te overbruggen, zoals de nieuwe regering
misschien waar nu naar gezocht wordt. Maar de blijvende betekenis van deze
regeringscrisis ligt wel hierin, dat het iedereen duidelijk is geworden dat zich een
herziening opdringt van de betrekkingen tussen de twee volksgemeenschappen in
een hervormde Belgische staatsinrichting.
De huidige crisis heeft ook een diepgaande invloed op de relaties tussen de
katholieken en het episcopaat. Het bisschoppelijk mandement van 13 mei 1966 had
die relaties zwaar op de proef gesteld. Bij alle andere problemen die voortvloeien
uit de algemene evolutie van Kerk en wereld, was er in Vlaanderen een hypotheek
bij gekomen, die men had kunnen vermijden. In het licht van wat nu gebeurd is,
begint het mogelijk te lijken dat het episcopaat zich ooit eens op een verantwoorde
wijze inschakelt in de beweging naar algemene geestelijke, maatschappelijke en
staatkundige ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap. Dan moet de Kerk echter
haar identificering met het burgerlijke en Belgische unitarisme herzien. Vooralsnog
lijkt dit alles ons nog totaal utopisch.
Ook voor de politieke partijen rijzen grote moeilijkheden, vooral voor de C.V.P.
De politieke wilsvorming voltrekt zich in Vlaanderen anders dan in de eerste jaren
na de oorlog, toen de C.V.P. werd opgericht. De thema's en zwaartepunten liggen
anders, het Vlaamse bewustzijn is veel actiever, en bij de jongeren tekenen zich de
eerste symptomen af van de confrontatie met een sociaal-economisch milieu dat in
alle opzichten grondig verschilt van de wereld waarin de oudere leiders zijn
opgegroeid. Dat zal zich in toenemende mate manifesteren. Overigens niet alleen in
de C.V.P.
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De C.V.P. is echter nu reeds in haar bestaan bedreigd, indien de leiding er niet in
slaagt de nieuwe werkelijkheden tot uiting te brengen in haar organieke opbouw en
haar programma. De afstand tussen het bewuste Vlaanderen enerzijds en de partijtop
en de machten die haar beheersen anderzijds is té groot geworden. Onder die
‘machten’ dient dan zowel het ‘establishment’ in de ruimste zin als de gevestigde
sociaal-economische grootmachten verstaan te worden. Wie meent dat het nu alleen
maar om een ‘taaltwist’ gaat, is blind voor de verderstrekkende betekenis van deze
crisis.
Hetzelfde geldt voor de B.S.P., die wel de overheveling van Leuven-Frans naar
Wallonië aanvaardt, wat haar oppositionele mogelijkheden verhoogt, maar overigens
ook te kampen heeft met een voortschrijdende vervreemding tussen partij en sociale
werkelijkheid. Naarmate de maatschappij zich verder socialiseert - ook in haar
geestelijke vormgeving - wordt de gevestigde socialistische partij geconfronteerd
met zware spanningen. In dat verband kwam er een poging tot meer geestelijke
openheid tot uiting in een artikelenreeks in de socialistische partijkrant Volksgazet,
waarin voor het eerst ook christen-democratische woordvoerders (en zelfs de bisschop
van Brugge) de kans kregen hun opinies mee te delen. Die ene poging brengt het
socialisme in Vlaanderen echter nog niet op gang naar een nieuwe maatschappelijk
opstelling. In toenemende mate zal zich de aantrekkingskracht laten voelen van
communistische partijen en groepen, die ook wel te worstelen hebben met een
diepliggende conflict-situatie (zelfs op wereldschaal), maar die uiteraard minder
vastzitten in de structuren van het kapitalistisch bestel.
Wat de P.V.V. betreft, die schijnt het bolwerk te willen worden van alle unitaire,
Belgisch-burgerlijke belangen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Maar op lange
termijn is het ondenkbaar dat de P.V.V. de strijd kan aanbinden tegen zoveel nieuwe
componenten van de Vlaamse groei en van de maatschappelijke verschuivingen in
het hele land.
De gebeurtenissen van de jongste weken bevatten een hele reeks positieve punten.
Zo vaak heeft men gezegd dat de gemeenschap onverschillig was geworden voor het
politieke leven. Maar plotseling blijkt nu in Vlaanderen een zeer groot en
onbaatzuchtig actievermogen beschikbaar te zijn. Alleen de gevestigde burgerlijke
machten en de beroepspolitici schenen hiervan onkundig te zijn. Er is ook gebleken
dat de Vlaamse openbare mening in een minimum van tijd geactiveerd kan worden,
dat studenten en intellectuelen daarin een eersteplansrol vervullen, en dat die opinie
zo krachtig is, dat zelfs de sterkste machtsposities er rekening mee moeten houden.
De regering Vanden Boeynants is in de eerste plaats bezweken onder een
niet-partijpolitieke druk, die wortelt in een gevoelssfeer die veel dichter bij de
gemeenschap ligt dan de geconsolideerde en verstarde instellingen. Hier ligt het
uitgangspunt van de hedendaagse linkse theorieën over de massa als revolutionaire
kracht en de mogelijkheid om haar op te vangen. Tevens kan dit een begin zijn van
een verjonging van de maatschappij in al haar vormen.
9-2-1968
Hektor de Bruyne
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Forum
Levend is het woord Gods en krachtig
Een delicaat verzoek
De redactie vroeg mij een korte bespreking te geven van het vorig jaar verschenen
geschrift van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde kerk, waarin onder
de titel Klare Wijn rekenschap gegeven wordt over geschiedenis, geheim en gezag
van de Bijbel1. Delicaat is dit verzoek voor mijn smaak, omdat ik niet behoor tot
deze kerkelijke gemeenschap, en omdat ik schrijf voor lezers die in het algemeen tot
de Rooms-Katholieke kerk zullen behoren. Zal ik als protestant uit een kleiner
formatie - de Gereformeerde kerken in Nederland - kritiek gaan leveren op het door
een synode met algemene stemmen aanvaarde boek en zo de verdeeldheid van de
Reformatie nog weer eens te kijk zetten? Of moet ik trachten aan mijn lezers duidelijk
te maken, dat zij van de Reformatie op het punt van de Schrift toch echt wel iets
leren kunnen? Vragen, die mij van schrijven zouden weerhouden hebben, als niet de
zaak waarom het gaat van zo'n groot belang is, dat kwesties van al of niet delicaat
onbelangrijk worden. Nu, die zaak is van het hoogste belang. Ik geloof, dat Christus
zijn kerk vergadert door zijn Woord en Geest. Naar mate christenen, tot welke
kerkelijke gemeenschap zij dan ook behoren, gaan luisteren, samen gaan luisteren
naar het Woord van God, ontstaat de Gemeente, de Ekklesia, die meer is dan een
noodzakelijk, maar gebrekkig hulpmiddel van een partiële kerkelijke structuur.

Met al de heiligen
In het laatste hoofdstuk van het boek, dat ruim 250 bladzijden telt, wordt aangeduid,
dat wij de Bijbel niet ‘op ons eentje’ kunnen lezen, maar alleen samen met al de
heiligen. Naar mijn gevoel wordt dit wel mager uitgewerkt, door een summiere
verwijzing naar preken en dogmatische geschriften uit vroeger tijd, naar het kerkelijk
lied en de beeldende kunst. Niets in het geschrift wijst erop, dat door de commissie
van de Nederlandse Hervormde kerk getracht is een gesprek te voeren met andere
kerken. Wel wordt veel literatuur genoemd, niet alleen van Hervormde auteurs, maar
toch mis ik node verwijzingen naar schrijvers uit de Catholica. Waarschijnlijk is er
te weinig tijd verlopen tussen de verschijning van de Nieuwe Katechismus en het
persklaar maken van deze klare wijn om te kunnen verwijzen naar wat in het boek
der bisschoppen over de Bijbel wordt gezegd. Dat is dus wel verklaarbaar, maar het
blijft jammer. Zo mis ik ook het werk van Berkouwer, De heilige Schrift, waarvan
het eerste deel in 1966 verscheen, terwijl ongeveer gelijktijdig met Klare wijn het
tweede deel uitkwam. Als met het ‘samen met al de heiligen’ ernst gemaakt wordt,
dan zou dit

1

Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, Klare wijn. Rekenschap over
geschiedenis, geheim en gezag van de Bijbel. - Boekencentrum, Den Haag, 1967, 268 pp., f
5.90.
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kunnen gebeuren in gesprekskringen, waar men in ieder geval de drie door mij
genoemde werken naast elkaar zou moeten leggen.

Klare wijn
Na een eerste hoofdstuk over de Bijbel en de christenheid, waarin een bondig overzicht
wordt gegeven van de weg van de Bijbel door de eeuwen en de antwoorden die op
de Bijbel gegeven werden, stellen de schrijvers in hoofdstuk twee de kernvragen aan
de orde onder de titel: de Bijbel moet voor zichzelf spreken. Hoe is de verhouding
te denken tussen Woord Gods en mensenwoord? Heeft de Bijbel alleen maar gezag,
waaraan wij ons hebben te onderwerpen, of blijft er van het gezag van de Bijbel in
deze tijd met zijn kritische benadering en zijn aandacht voor het zeer menselijke van
de Bijbel niets meer over? Hier wil het boek trachten klare wijn te schenken (p. 78).
Deze klare wijn is alleen te proeven voor wijnkenners. Terecht wordt gesproken tot
gelovigen. De Bijbel treedt ons tegemoet, zoals Christus Thomas ontmoette, met ‘zie
en tast’. Men mag gerust zijn twijfelingen, vragen en bezwaren hebben. Maar als wij
de ‘bijbel betasten’, gaat de Bijbel zijn geheim prijsgeven en staat over ons een
vreemd gezag op. ‘Dan zal de Bijbel op een wonderlijke wijze blijken te leven’.
Terecht wordt m.i. verwezen naar Calvijn, die als een der eersten zich rekenschap
gaf van het getuigenis van de Geest. Niet miraculeus, maar in het nuchter luisteren
staat het gezag op, wordt ons iets gezegd. Misschien zal de formulering van dit
gebeuren door gelovigen met een verschillende achtergrond divergeren, toch denk
ik, dat zij in het erkennen van dit gebeuren elkaar kunnen gaan herkennen.

Verschil met ‘de nieuwe katechismus’
Meer dan één verschil valt te ontdekken in de manier waarop in Klare wijn over de
Bijbel gesproken wordt en de wijze waarop dit in de nieuwe katechismus gebeurt.
Als ik het goed zie heeft de katechismus de neiging om uit het algemene naar het
bijzondere te komen, een vertrouwd schema, dat bovendien in onze evolutionistisch
denkende eeuw wel aanspreekt. De schrijvers van Klare wijn hebben echter teveel
van Karl Barth geleerd om zich op dit gladde ijs te wagen. In het derde hoofdstuk,
de Bijbel en zijn sleutelgeheimen, wordt eerst gesteld, dat de zaligheid is uit de Joden.
Hoewel dit voor de lezers van Streven in het algemeen wel ongebruikelijk zal zijn,
wordt het geheim van de sleutels gezocht in het denken van Israël en krijgt het Oude
Testament grote belangstelling. Ik meen, dat dit een belangrijk punt is in de discussie
Rome-Reformatie. Zonder Israël komen we er niet uit. Het kan zijn, dat de schrijvers
van Klare Wijn hier en daar het kennen van het Hebreeuws maken tot een nieuwe
voorwaarde om tot geloof te komen, maar deze eenzijdigheid kan geen kwaad. Wie
de drie paragrafen over ‘en het geschiedde’, over het spreken Gods en over het
gemeenschapsdenken in de Bijbel heeft bestudeerd, is heel wat wijzer geworden.
Juist voor het verstaan van het Oude Testament en als correctie tegen ons
individualisme lijken deze stukken mij van grote betekenis.
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De Bijbel nu
In het laatste hoofdstuk worden twee lijnen getrokken ‘de Bijbel in gesprek met ons’
en ‘wij in gesprek met de Bijbel’. Hier wordt vooral rekenschap gegeven van het
gezag van de Bijbel, het is totaal, het geldt over de gehele linie, niet alleen op het
gebied van het strikt godsdienstige leven. Zoals het heil de gehele wereld aangaat,
zo ook het Woord van het heil. Het gezag van de Bijbel is geestelijk, concreet, vraagt
verkondiging, maar dit alles wordt alleen werkelijkheid in een levend contact met
de Bijbel, met de hulp van de wetenschap en vooral in een samen lezen en luisteren.
Het bestek van dit artikeltje laat niet toe dat ik op deze punten inga. Ik hoop, voor
zover dat nog nodig was, uw aandacht op dit boek gericht te hebben. Het kan ons
helpen om als christenen van verschillende kerken inderdaad samen te gaan lezen
en luisteren, naar dat Woord, dat levend is en krachtig, ook nu.
J.M. Vlijm
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Georganiseerde arbeiders in Arnhem vóór 1900
Hoewel het denkbeeld, kandidaats- en doctoraal scripties van geschiedenisstudenten
in druk uit te geven niet nieuw is, getuigt het besluit van B. en W. van Arnhem in
1965 om voor de publikatie van deze werkstukken die op de stedelijke geschiedenis
betrekking hebben, een afzonderlijke serie ‘Bijdragen’ uit te geven, van brede visie
en durf. Het behoeft geen betoog dat een ruime verspreiding van dit soort studies
voor de kennis van de stadshistorie van grote betekenis is. Zonder tekort te doen aan
het werk van archivarissen en van beoefenaars van lokale geschiedenis kan men toch
wel stellen, dat grote delen van de stedelijke archieven in veel gevallen een eerste
bewerking krijgen, doordat studenten ze gaan gebruiken voor een bepaald historisch
onderzoek. Niet zelden brengt dat onderzoek nieuwe gegevens aan het licht of leidt
het tot nuancering van een te algemeen oordeel over personen, toestanden en
tijdperken.
Het eerste deel van de Arnhemse serie - een doctoraalscriptie bij wijlen de Utrechtse
hoogleraar dr. C.D.J. Brandt1 - doet zowel het een als het ander. De auteur,
geïntrigeerd door het feit dat Arnhem na Amsterdam de toon heeft aangegeven in de
ontwikkeling van de Nederlandse arbeidersbeweging, heeft in eerste instantie naar
een verklaring gezocht voor dit verschijnsel. Zijn onderzoek leidde tenslotte tot een
overzicht dat in twee even grote delen uiteen valt. Het eerste deel betreft de
ontwikkeling, de woon- en werkgelegenheid en het sociale klimaat van de stad; het
tweede deel handelt over de opkomst en groei van de arbeidersbeweging vanaf 1849,
toen de typografen er de eerste werkliedenvereniging oprichtten, tot 1895, toen de
arbeidersorganisatie in Arnhem ‘zich volgens het normale Nederlandse patroon’ ging
ontwikkelen, zoals de schrijver wat cryptisch zegt.
Hij had overigens voor zijn thema moeilijk een meer ‘ondankbare’ stad kunnen
kiezen dan Arnhem (misschien Middelburg), want juist daar zijn de archieven zwaar
geschonden door de oorlogshandelingen van september 1944: bombardement, situatie
als frontstad en evacuatie. Zo zijn, naar Van Laar in zijn inleiding opmerkt, alle
archieven van de arbeidersverenigingen vernietigd, waardoor hij was aangewezen
op de Gemeente- en Raadsverslagen, gedenkboeken en de Arnhemsche Courant.
Aanvullende gegevens vond hij in een aantal gespecialiseerde instellingen buiten
Arnhem, zoals het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
Het is duidelijk dat door het ontbreken van de archieven der arbeidersverenigingen
zijn uiteenzetting noodgedwongen een vitaal element moet ontberen, want juist die
stukken zouden het inwendige leven van de organisaties moeten ophelderen en licht
werpen op de motieven en activiteiten van de arbeidersleiders.
Desondanks biedt Van Laar heel wat gegevens over allerlei relevante aspecten
van het economische en sociale leven in de stad, zoals het bevolkingsverloop, de
industrialisatie, de levensomstandigheden van ambachtslieden en arbeiders, de
langzame groei van de sociale gedachte. Wat de laatste betreft is het bijzonder boeiend
te zien, hoe ook in Arnhem de belangen van werkgevers en werknemers, aanvankelijk
in een patriarchale sfeer samengebonden, gingen divergeren en hoe de
arbeidersverenigingen evolueerden van organisaties voor caritatieve steun aan
1

E. van Laar: Hoop op Gerechtigheid. De arbeiders en hun organisaties in Arnhem gedurende
de tweede helft van de negentiende eeuw. (Bijdragen tot de Geschiedenis van Arnhem, deel
1). Arnhem (Gemeentearchief), 1966, 106 pp., f 4.25.
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noodlijdende vakbroeders tot instrumenten voor sociale actie. Het opkomende
socialisme was daarbij een sterke stimulans.
Het antwoord op de kardinale vraag naar de oorzaken van de Arnhemse
progressiviteit inzake de arbeidersorganisatie moet volgens Van Laar luiden, dat de
arbeiders daar een aantal invloedrijke leiders hadden. Hij noemt o.a. J.Th. Scheepers,
van huis uit typograaf, later opzichter van de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting.
Deze nam onder meer het initiatief tot oprichting van de ‘Alge-
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meene Arbeidersvereeniging Hoop op Geregtigheid’ (1869), waarin verschillende
vakverenigingen werden ondergebracht. Scheepers was tegen de aansluiting van
‘Hoop op Geregtigheid’ bij de zojuist opgerichte Nederlandse afdeling van de (Eerste)
Internationale, wegens het anti-godsdienstige element in de Internationale. Naar
Scheepers' oordeel had de godsdienst met de verbetering van de toestand van de
arbeiders niets te maken.
Vanwege die weigering tot de Internationale toe te treden, noemt Van Laar hem
een ‘gematigd’ man, zoals hij de meubelmaker J.Th. Potharst, medeoprichter van
‘Hoop op Geregtigheid’, die wel toetrad, ‘feller dan Scheepers’ noemt. Van Laar
gebruikt hier een wat verwarrende en voor de Nederlandse toestanden onzuivere
terminologie. Gezien het feit dat zeker in de jaren '60 en '70 de grote meerderheid
van de Nederlandse arbeiders nog godsdienstig was of dacht, had hij beter onderscheid
kunnen maken tussen arbeidersleiders die het sociale probleem niet vanuit een
religieus uitgangspunt benaderden (zoals Scheepers), en hen die dat juist wel deden,
bijv. de mannen van het protestants-christelijke ‘Patrimonium’, waarvan in 1879 een
afdeling in Arnhem werd opgericht. Dan had de auteur ook wat meer reliëf en
misschien zelfs systeem kunnen brengen in de oorzaken die tot confessionele
organisatie voerden. Op dit punt is zijn exposé te beperkt gebleven. Zo blijft bijv. in
het duister, waarom de katholieke timmerlieden zich afscheidden van de bestaande
vereniging en, als eersten in het land, in 1872 een eigen organisatie stichtten. Daar
staat tegenover dat de lezer een goed beeld krijgt van de socialistisch-anarchistische
activiteiten van de welbespraakte en turbulente S.D.B.-leider A. van Emmenes, die
het overigens met Domela Nieuwenhuis evenmin kon vinden als met de ook in
Arnhem opkomende ‘parlementarische’ stroming binnen de Bond, de latere S.D.A.P.
De studie van Van Laar moet in de eerste plaats gewaardeerd worden als een
geslaagde verwerking van een grote hoeveelheid verspreide gegevens. Daarbij ligt
het accent meer op de inventarisatie dan op de verklarende en interpreterende
beschrijving. De compositie van zijn werk is overzichtelijk, maar wat vlak; de lezer
verwacht toch wel een afzonderlijk hoofdstuk over het socialisme, in plaats van een
nevenschikking van deze beweging naast de andere vormen van arbeidersorganisatie,
dit alles onder het neutraal aandoende opschrift ‘Grote Activiteit (1890-1895)’. Doch
deze tekortkomingen zijn kenmerkend voor prille wetenschappelijke arbeid, zoals
ook taalgebruik en betoogtrant hier en daar erg elastisch aandoen. Een voorbeeld
daarvan is de volgende passage over de socialistische voorman Bourdou. ‘Bourdou
was meesterknecht bij een behangersfirma en gebruikte veel sterke drank. Later is
hij dan ook door de afdeling van de S.D.B. als lid geroyeerd. In benevelde toestand
kon hij heel goed debatteren en dit bewees hij tijdens een bijeenkomst van het
A.N.W.V. tegen het einde van 1888, waar hij het met groot succes tegen de
sociaaldenkende intellectueel dr, Vitus Bruinsma opnam’ (p. 65-66). Men moet wel
constateren dat het bestuur van de S.D.B. met blindheid geslagen was door een lid,
dat in benevelde toestand zo goed wist te debatteren, uit de Bond te stoten, en dat
nog wel op grond van een capaciteiten-bevorderende habitude.
N. Bootsma

Lichaam en wereld
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Hegel schreef onder één van zijn portretten: ‘Wie mij kent, zal mij hier herkennen’.
Dezelfde woorden had M. De Tollenaere op de omslag van zijn boek, Lichaam en
wereld1, kunnen schrijven. Wie hem kent als de rustige, kalme, aan alle dweperij
vreemde filosoof, herkent hem in de nuchtere, sobere degelijkheid van zijn werk.
Zijn studie is zeer persoonlijk en ze is de vrucht van vele jaren bezinning.
In 1952 reeds publiceerde M. De Tollenaere een werk onder de titel Een
Philosophie van de Tijd. Hij was toen reeds

1

Prof. Dr. M. De Tollenaere, Lichaam en Wereld. Een ontologie van het tijdelijke, Desclée
de Brouwer, Brugge, Utrecht, 1967, 248 pp.
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professor aan de filosofische faculteit van de Jezuïeten te Leuven, waar hij de nogal
ondankbare taak had het wijsgerige traktaat, dat traditioneel ‘kosmologie’ genoemd
wordt, te onderwijzen.
De problematiek van dat traktaat stond de laatste jaren zeer weinig in de aandacht,
niet omdat ze zo onbelangrijk zou zijn, maar omdat men er eigenlijk niet goed raad
mee wist. Tot nog toe werd het traktaat zeer verschillend opgevat. Nu eens als een
filosofische bezinning over ‘de tijd’, ‘de ruimte’ en de ‘hylemorfische structuur’ van
de stoffelijke dingen, dan weer als een reflectie op de voornaamste resultaten van de
natuurwetenschappen, waarbij vanzelfsprekend de natuurfilosofie van de positieve
wetenschappen afhankelijk werd gemaakt. Tegelijk bestond er echter een zeker
onbehagen ten opzichte van elke van deze pogingen, zodat de problematiek van de
traditionele kosmologie meer en meer verlaten werd. Maar ook het verzwijgen van
deze problematiek kan geen bevrediging schenken, omdat het maar al te duidelijk is
dat ze van beslissende betekenis blijft voor het geheel van een filosofie. Ze was dat
voor de Middeleeuwers en de Antieken, ze is dat ook nog steeds voor de hedendaagse
filosofie, zij het dan op een andere manier.
M. De Tollenaere is er o.i. in geslaagd de problematiek van de tijdelijke en
ruimtelijke dimensies op een oorspronkelijke manier te behandelen. Met
‘oorspronkelijk’ bedoelen we dan niet alleen dat hij een originele denkprestatie heeft
geleverd, maar meer nog dat de verdienste van zijn werk erin gelegen is de tijdelijke
en ruimtelijke dimensies te behandelen op het niveau van hun ontspringen uit het
menselijk bestaan zelf. Daarmee wordt alle abstracte en valse problematiek over dé
tijd en dé ruimte op zij geschoven en vervangen door een fenomenologische analyse,
waarin de oorspronkelijke betekenis van de fundamentele begrippen der
wetenschappen aan het licht wordt gebracht.
Zo groeit deze bezinning vanzelf uit, niet zozeer tot een uitgewerkte kritiek der
wetenschappen, maar veeleer tot het bepalen van het fundament waarop een dergelijke
wetenschapskritiek kan berusten. Belangrijker is echter nog dat we langs die weg,
vanuit de meest concrete, soms schijnbaar onbeduidende analysen van onze
lichamelijke aanwezigheid in de wereld, gaandeweg in de grote problematiek van
de wijsbegeerte worden binnengeleid. Wat we hier noemen de grote problematiek
van de wijsbegeerte - de vraag naar de uiteindelijke zin van het menselijk bestaan
en de werkelijkheid in haar geheel - speelt trouwens in elke filosofische bezinning
van meet af aan mee.
Terecht merkt De Tollenaere reeds in zijn inleiding op dat elke fenomenologische
analyse noodzakelijkerwijze geleid wordt door een fundamentele optie of visie op
het diepste mysterie waarmee de mens in heel zijn leven wordt geconfronteerd en
waarop hij altijd één of ander antwoord geeft door zijn leven zelf. Deze visie kan
niet zomaar onmiddellijk worden bewezen of ontkend en ze kan ook niet zonder
meer gesuspendeerd worden. De geldigheid ervan zal in de voortschrijdende reflectie
getest en geverifieerd of gecorrigeerd worden. Een filosofie begint dus niet, zoals
Husserl nog meende, in een houding van totale ‘Voraussetzungslosigkeit’, omdat
zulk een houding eenvoudig onmogelijk is.
In heel zijn werk vertoont De Tollenaere een verrassende bedrevenheid in het
hanteren van de fenomenologische methode. De sobere degelijkheid van de analysen,
gepaard met een voorliefde voor verhelderende etymologische aanduidingen,
verzekeren de degelijkheid van zijn werk en het blijvende contact met het concrete.
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Maar vanuit de bescheiden en sobere concrete aanduidingen valt er telkens weer een
treffend licht op uiterst belangrijke en zeer actuele problemen, niet alleen op de
betekenis van het lichaam, de wereld, de menselijke tijdelijkheid, maar ook op
problemen (of mysteries) als de dood, de techniek, de cybernetica, de taal, het wonen,
de verhouding van begrip en werkelijkheid, de zin van de wetenschappen, de betekenis
van de logica en de meetkunde, enz.
De Tollenaere's studie treft ook door een evenwichtige stellingname. De auteur is
te nuchter om zich door zijn bewondering voor een of ander filosoof te laten
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misleiden om hem tot in zijn eenzijdigheden te volgen. Zijn onverholen waardering
voor de fenomenologie kan er hem niet toe brengen zijn ogen te sluiten voor het
gevaar waaraan de meeste fenomenologen zijn bezweken. Al weet hij heel goed dat
in elk zicht op de wereld het menselijk bewustzijn mee geïmpliceerd ligt, toch weet
hij anderzijds aan de wereld waarin wij leven, haar eigen zelfstandigheid toe te
kennen. Hij laat zich b.v. door zijn fenomenologische instelling niet verleiden om
‘zijn’ en ‘verschijnen’ te vereenzelvigen. De werkelijkheid laat zich, zo zegt hij, ook
in haar verschijnen duidelijk onderscheiden zoals ze is. Al is de voorstelling van de
mens dan ook nog zo noodzakelijk ‘zijn’ voorstelling, toch is ze ook de voorstelling
van iets dat elke voorstelling transcendeert. Daardoor precies kan de interpretatie
van de mens verkeerd zijn en kan hij ‘lezen wat er niet staat’. Niettemin zouden we
hierbij de vraag willen stellen of deze studie toch nog niet te veel een antropologische
behandeling is van de kosmologische problematiek en of er over de elke menselijke
voorstelling transcenderende werkelijkheid niet méér gezegd kan worden dan hier
in feite gebeurt.
Hoe dan ook, het boek van M. De Tollenaere is een werkelijke aanwinst voor onze
Nederlandse filosofische literatuur. De vertrouwdheid van de auteur met de Antieke
en Middeleeuwse filosofie, met de werken van Heidegger, Sartre en Merleau-Ponty
en - wat bij filosofen nogal zeldzaam is - met het wetenschappelijke denken was
nodig om dit werk mogelijk te maken.
D. Scheltens o.f.m.

Nederlandse Katholieke Sportfederatie
Ruim een jaar geleden kwam de N.K.S. plotseling uitgebreid in de belangstelling.
Op 18 oktober 1966 zonden de bisschoppen van Nederland hun Bisschoppelijke brief
over de sport aan de N.K.S. Aan het bisschoppelijke schrijven is veel publiciteit
gewijd; men sprak zelfs over meer belangstelling voor de federatie in één maand
(oktober 1966) dan in alle voorafgaande jaren van haar bestaan. De bisschoppelijke
brief valt duidelijk in drie gedeelten uiteen.
In het eerste deel van hun schrijven gaan de bisschoppen in op ‘de funktie van
sport en lichaamscultuur en de taak van de Kerk in deze’. Hierbij erkennen zij dat
van kerkelijke zijde de sport enige tientallen jaren geleden alleen maar getolereerd
werd, aan de vormende waarde van de sport ging men voorbij. ‘In toenemende mate
is in de laatste decennia het besef doorgedrongen dat het heil wordt voltrokken binnen
onze aardse leefwereld’; dat hierin sport en gezonde lichaamscultuur van waarde
zijn, wordt door de bisschoppen in hun laatste schrijven algemeen erkend. Zij doen
dit door er op te wijzen: 1. dat in een harmonisch menselijk bestaan voor de
lichamelijkheid een voorname plaats is ingeruimd; 2. dat ons cultuurpatroon niet
meer alleen door ‘ernstige arbeid’ wordt bepaald, maar het spelelement van de
‘Musze’, de niet op nuttigheid gerichte menselijke handeling, er een steeds belangrijker
plaats in krijgt en 3. dat de sportbeoefening, indien goed geleid, grote vormende
waarde voor de mens kan hebben. Men komt dan ook tot de conclusie dat ‘de
sportvereniging voor de jeugdige een bijzonder goed derde milieu kan vormen’.
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In het tweede gedeelte van hun brief geven de bisschoppen ‘regelingen ter vervanging
van de vigerende bisschoppelijke bepalingen voor de katholieke sportbeweging’.
Voor de katholieke sportverenigingen hadden tot dan toe feitelijk een aantal
bepalingen bestaan, vastgelegd in de bisschoppelijke brief van 1947. Op de eerste
plaats geven de bisschoppen nu enige gedachten over ‘het lidmaatschap van
niet-katholieken van katholieke sportverenigingen’. Zij kunnen zich voorstellen dat
in bepaalde omstandigheden niet-katholieken volwaardig lid willen worden van een
katholieke sportvereniging, men moet hen deze mogelijkheid bieden; waarbij men
echter er voor moet waken dat er geen te groot aantal niet-katholieken lid wordt. Een
verdere bepaling van de katholieke sportverenigingen is jaren lang geweest
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dat men sportbeoefening op zondag vóór twaalf uur verbood, dit verbod werd
ingegeven door de vrees dat de zondagsmis in de verdrukking zou komen. Mede
doordat andere gewoonten met betrekking tot de liturgieviering in het weekend
ontstaan zijn, meent men er toe te kunnen overgaan deze bepaling te laten vervallen.
Toch pleiten de bisschoppen ook in hun laatste brief ervoor om de zondagochtend
zoveel mogelijk vrij van sport te houden, maar nu met een geheel andere
beargumentering: ‘In de huidige maatschappij is er voor het gezin op werkdagen
vaak geen gelegenheid om bij elkaar te zijn en tot gezamenlijke activiteiten te komen.
De zondagochtend kan, als zij niet door de sport in beslag genomen wordt, een
uitstekende gelegenheid hiervoor bieden’.
In het laatste gedeelte van hun brief openen de bisschoppen de mogelijkheid voor
jeugdteams tegen niet-katholieke verenigingen te spelen. Uit de vele commentaren
die op de bisschoppelijke brief verschenen bleek duidelijk instemming, al werd er
algemeen op gewezen dat speciaal de ‘regelingen ter vervanging van de vigerende
bisschoppelijke bepalingen’ duidelijk een legalisering van reeds lang in de katholieke
verenigingen gegroeide toestanden betekenen.
De bisschoppen hebben in hun brief de vormende mogelijkheden van de sport en
speciaal de sport in de katholieke vereniging duidelijk erkend. De taak en
mogelijkheden van de N.K.S. binnen de Nederlandse sportwereld wordt er in
aangegeven. Meer nog dan in de sport-technische begeleiding zullen deze gezocht
moeten worden in de begeleiding van de jeugdsport. Nauw in verband hiermee staat
de grote zorg van de N.K.S. voor de kadervorming ten dienste van deze jeugdsport.
Bij deze kadervorming zijn de publikaties die de N.K.S. de laatste jaren regelmatig
verzorgt van groot belang, wij denken hierbij aan ‘Sportparade’, de ‘werkmappen’
en de ‘Sportcahiers’. In de laatste serie ‘Sportcahiers’ zijn tot nu toe vier publikaties
verschenen die voor elke in de sport gegeïnteresseerde interessant zijn. In het kort
bespreken wij hieronder de vier ‘Sportcahiers’ .
Het eerste verscheen in april 1966, hierin wordt het verschijnsel sport vanuit
psychologisch, sociologisch, pedagogisch en organisatorisch perspectief benaderd
door resp. dr. F.J. Mönks, drs. O.J.A. Janssen, prof. dr. J.J. Gielen en dr. C.G.M.
Miermans.
Mönks typeert in zijn bijdrage de jeugdige mens en gaat daarbij nader in op de
‘probleempjes en problemen’ die rondom de sportbeoefening op jeugdige leeftijd
bestaan. Speciaal trekt de zeer boeiende beschrijving over de lichamelijke en
psychische ontwikkeling van de jeugdige in de puberale fase de aandacht. In het
artikel van Mönks zijn verder een aantal resultaten van onderzoeken over de
sportbeoefening van de jeugdige opgenomen.
Janssen tracht in het eerste gedeelte van zijn bijdrage de sport te karakteriseren
als een maatschappelijk verschijnsel, hiertoe maakt hij voornamelijk gebruik van
statistische gegevens m.b.t. de sportbeoefening in Nederland. In het tweede deel gaat
hij nader in op de structuur van de sportvereniging en typeert deze als een typische
vrije-tijdbestedingsstructuur.
Gielen geeft in zijn bijdrage een duidelijke mogelijkheid aan om te komen tot een
specifieke pedagogische aanpak van het verschijnsel sport. Aan de hand van
verschillende voorbeelden wijst hij op het typisch antinomische karakter van de sport.
Vanuit dit antinomische karakter verkrijgt de sport nu juist haar pedagogisch
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perspectief en kan sport voor de jeugdige van zeer vormende waarde zijn. Om te
zorgen dat dit laatste gewaarborgd is, is een voortdurende pedagogisch verantwoorde
begeleiding, zeker in de jeugdsport, van groot belang.
In zijn beschouwing ‘Het verschijnsel sport in organisatorisch perspectief’ schetst
Miermans eerst op een zeer heldere wijze de sport als maatschappelijk verschijnsel.
Hierbij meent hij dat wezenlijk voor onze tijd de organisatievorm is, deze vinden
wij ook in de sport terug. Speciaal wanneer Miermans (voorzitter van de N.K.S.) aan
het einde van zijn betoog aandacht besteedt aan ‘het bestaansrecht van de eigen
organisatie’ wordt zijn betoog zeer boeiend en komt hij tot een aantal zinvolle
doelstellingen
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van de confesionele sportorganisatie, in dit geval de N.K.S.
De sportbeoefening wordt in dit sportcahier door wetenschapsmensen vanuit hun
verschillende disciplines benaderd, dit is van bijzondere waarde. Opvallend bij
Janssen en Gielen is hierbij echter dat wanneer men zich eenmaal op het gebied van
de sport heeft begeven, men niet meer zo ‘kritisch’ is t.a.v. de gebruikte termen. Zo
manoeuvreert Janssen, bij zijn streven de sport te omschrijven, deze in een bijzonder
eigenaardige positie to.v. de lichamelijke opvoeding. Deze laatste is zijns inziens op
te vatten als een (tweede) dimensie van de sport. Bij Gielen ontstaan de moeilijkheden
doordat hij, bij zijn pogen een omschrijving van het begrip sport te geven, te raden
gaat bij de Duitser Eppensteiner, in diens boek Der Sport, Wesen und Ursprung,
Wert und Gestalt. Een overplaatsing van de aldaar gebruikte omschrijvingen voor
‘Sport’, ‘Gymnastik’ en ‘Athletik’ naar het Nederlandse taalgebied is niet mogelijk
en maakt ons inziens de eerste pagina's van Gielens bijdrage op vele plaatsen
verwarrend.
Het Sportcahier II is gewijd aan ‘Sport en menselijk welzijn’. Drs. E. Willems,
verbonden aan het Instituut voor lichamelijke opleiding van de Katholieke Universiteit
te Leuven, belicht de biologische aspecten van dit thema. Dr. C.C.F. Gordijn, rector
van de Christelijke Academie voor bewegingsonderwijs te Arnhem, richt zich
voornamelijk op het welzijn van de moderne christenmens in de sport. Het derde
artikel is van de hand van dr. C.G.M. Miermans; daarin belicht hij het
sociaal-pedagogisch welzijn van de sportbeoefenaar. Zijn bijdrage neemt het
leeuwendeel van de ruimte in dit cahier in beslag. Miermans tracht een drietal
stellingen m.b.t. de sport kritisch door te lichten, t.w. ‘Sport richt zich tot de gehele
jeugd’; ‘Sport draagt bij tot karaktervorming en sociaal bewustzijn’ en als derde
‘Sport biedt compensatie voor de lichaamsvervreemding’. In dit artikel ontpopt
Miermans zich als een gedegen documentalist. De drie stellingen worden getoetst
aan de resultaten van moderne onderzoeken m.b.t. de jeugdsport. Miermans doet dit
zo gefundeerd, dat men mag zeggen dat hier een ruim panorama op het moderne
onderzoek in de sport geboden wordt.
In het derde cahier staat de bisschoppelijke brief over de sport van oktober 1966,
zie hier boven, centraal. In het Ten Geleide wordt de inhoud als volgt beschreven:
‘Na de integrale opneming van de brief worden de reacties en commentaren van de
massamedia weergegeven. Vervolgens plaatst de sportzielzorger, mgr. Boymans, de
brief in de historische ontwikkeling van de katholieke sportbeweging in Nederland.
Kritische kanttekeningen van de “ander” verschenen van de hand van de
socioloog-sport-commentator Peereboom. Een protestants-christelijke visie op de
brief vormt het sluitstuk van dit sportcahier. Het is geschreven door de theologisch
georiënteerde sportbestuurder Grashoff’.
Speciaal door de bijdrage van die z.g. ‘ander’, Peereboom, wint dit cahier zeer
aan waarde. Hier is n.l. iemand aan het woord, die, als overtuigd humanist, het
eventuele specifieke van de katholieke sportbeweging niet ziet, ook niet na het
verschijnen van de bisschoppelijke brief. Uit het artikel van Grashoff blijken de
verschillende visies tussen katholieken en protestant-christelijken over de sport.
Het vierde sportcahier verscheen november j.l. en heeft als algemeen thema ‘Sport
voor iedereen’. De twee polen van dit ‘iedereen’, n.l. jeugd en ouderdom, worden
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belicht door resp. drs. A.J.A. Felling in zijn bijdrage ‘Sportbeoefening van een
kategorie jeugdigen’ en dr. R.J. van Zonneveld in zijn bijdrage ‘Veroudering en
lichaamsbeweging’. Het artikel van Felling beschrijft een onderzoek onder zijn
leiding aan het Sociologisch Instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen
verricht. Hierin heeft men de vrije-tijdbesteding van een groep Nijmeegse jongens,
17 en 18 jaar oud, allen in loondienst werkzaam, onderzocht. In het totaal van de
vrije-tijdbesteding van deze jongens neemt de sportbeoefening een belangrijke plaats
in. De invloed van de verschilende referentiekaders op deze sportbeoefening is
uitvoerig onderzocht. Speciaal van waarde is dit onderzoek omdat het ons enig idee
geeft van de achtergronden van de sportbeoefening
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van de werkende jeugd, hierover is, in tegenstelling tot de studerende jeugd, tot nu
toe weinig of niets onderzocht.
Van Zonneveld gaat nader in op de waarde die de lichamelijke activiteit voor de
ouderen kan hebben. Naar schatting nemen momenteel in ons land ongeveer 5.000
bejaarden deel aan regelmatige lichaamsoefeningen, in het buitenland is de
‘bejaardengymnastiek’ in enkele jaren tijd zeer poulair geworden.
Miermans beschrijft hoe men in West-Duitsland de sport via het programma ‘Der
zweite Weg’ heeft getracht toegankelijk te maken voor iedereen. De sportorganisaties
pogen via dit programma de sport voor iedereen open te stellen, omdat zij menen
dat zij behalve ten aanzien van de prestatiesport zeker ook m.b.t. de z.g. ‘breedtesport
en recreatieve sport’ een belangrijke taak hebben. In West-Duitsland heeft men op
dit gebied reeds sinds 1959 ervaringen. In een ruim gedocumenteerd artikel bespreekt
Miermans de opzet, de gevolgde methode en de opgedane ervaringen in W.-Duitsland.
Wij menen dat de N.K.S. door het uitgeven van de sportcahiers gestart is met een
aantal publikaties die zeer gefundeerde informaties over de moderne sport bieden.
J.H.F. Bovend'eerdt

Woorden namen van dingen
Een modificatie
Wittgenstein verzet zich in de Philosofische Untersuchungen tegen de opvatting dat
woorden namen van dingen zijn, met het argument dat men, indien dit juist was, niet
meer over het ding kon spreken als het niet meer bestaat. Als N.N. de naam van
iemand is en niets anders is, dan zou men nadat hij heeft opgehouden te bestaan,
d.w.z. als hij dood is, niet meer over hem kunnen spreken. De opmerking ‘N.N. is
dood’ zou dan zinloos zijn.
Zowel de opvatting als het bezwaar gaan in tegen het feit dat de taal een sociaal
verschijnsel is. Taal bestaat alleen tussen de mensen en ontwikkelt zich als
communicatiemiddel. Als zodanig bestaat taal uit zinnen en niet losse woorden.
Wittgenstein zelf laat dit laatste al zien als hij als voorbeeld geeft de bouwer en de
helper, waarbij de bouwer A zegt ‘steen’, ‘zuil’, ‘blok’ en de helper B hem dan de
goederen aangeeft die met die woorden betekend zijn. Hier is geen sprake van een
normaal taalgebruik, wat meteen al blijkt uit het feit dat B alleen maar iets doet en
niets antwoordt. De uitingen van A zijn verkorte verzoeken in een vorm die men
bevelen kan noemen. Het is niet, wat Wittgenstein suggereert, een zeer primitief
taalgebruik, maar eist juist van B een meer dan normaal begrip van het bedoelde.
Als de vreemdeling C op het bouwterrein kwam en de betrokken woorden kende,
zou het nog niet bij hem opkomen om uit de kreten van A te begrijpen dat A wenst
dat hem de benoemde goederen werden aangegeven. De kreten zijn sterk verkorte
zinnen.
Woorden komen normaal niet voor buiten zinsverband. Alleen in zinsverband
hebben zij een betekenis. Indien ik hier het woord ‘as’ neerzet, kan niemand zien of
bedoeld is het produkt van mijn pijp of een deel van mijn auto of zelfs een woord in
het Sanskriet. Buiten zinsverband kan van een woord hoogstens gezegd worden dat
het een betekenis kan hebben.
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Willen wij dus het woord begrijpen, dan zullen wij eerst naar de zin moeten kijken.
Wij kunnen dan zeggen dat een zin die gebruikt wordt b.v. als antwoord op een vraag,
een naam is voor een gebeurtenis. Een gebeurtenis is dan een toestand van de ruimte
in de tijd. Dit in de breedst mogelijke zin genomen.
Een woord wordt dan in zinsverband de naam voor een ding of een gebeurtenis.
Dit dekt dan ook woorden als bijvoorbeeld ‘en’ die dan niets anders betekenen dan
de gebeurtenis van het naast elkaar aanwezig-zijn. Deze naamgeving geschiedt echter
niet individueel. Het is nu eenmaal niet zo dat A van dezelfde gebeurtenis die B ‘daar
loopt een kat’ noemt, zegt ‘daar vliegt een paard’. De naamgeving is een sociale
daad, die ontstaat in een spel van vraag en antwoord. Vraag en antwoord kunnen niet
anders dan verstaanbaar zijn. Verstaanbaarheid is het wezen van de taal. Een kind
dat ‘té wa wawwa’ zegt, bedoelt daarmee
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misschien wel iets, maar spreekt geen taal.
Op deze wijze vervalt ook het bezwaar om over meneer N.N. te spreken na zijn
dood. Ook N.N. is namelijk alleen maar de naam van een persoon in zinsverband.
Als men iemand roept, dan is dat nooit alleen maar het uitstoten van zijn naam als
een soort losstaande kreet. Het is een woordgebruik als van de bovenbedoelde twee
bouwers. Roep ik ‘N.N.’ dan bedoel ik bijvoorbeeld ‘N.N. kom eens hier’ of ‘N.N.
pas op’ of iets dergelijks, waarbij de precieze bedoeling moet blijken uit de wijdere
context van ruimte en tijd. Een dergelijk ‘N.N.’ roepen is in wezen een halfzin. Na
de dood van N.N. kan de term N.N. niet meer in dezelfde zinnen worden gebruikt
als voor die tijd. ‘N.N. zit de kat te aaien’ wordt dan nonsens terwijl ‘N.N. zat de kat
te aaien’ een volledig zinvolle zin is gebleven. De gebeurtenissen waarin deze naam
kan fungeren, zijn in de tijd bepaald. De uiting ‘N.N. is dood’ geeft een limiet aan
die tijd. Het is het enige juiste antwoord op de vraag ‘Wat doet N.N. nu?’ Verder
kan er alleen gevraagd worden ‘Wat deed N.N. toen?’. De opmerking ‘N.N. ligt in
Amsterdam begraven’ is een halfzin voor ‘het stoffelijk overschot van N.N. ligt in
Amsterdam begraven’, waarbij ‘het stoffelijk overschot van N.N.’ de naam voor iets
anders is dan N.N.. Dergelijke half zinnen zijn door het gebruik begrijpelijk geworden,
maar moeten, indien wij hun werkelijke waarde willen beoordelen, altijd hersteld
worden in hun volledige vorm.
C.J. Boschheurne

Beeldende kunst in Nederland
De marketing van kunst, ofwel: een nieuwe kijk op kunst
Wat is marketing
Volgens de laatste opvattingen kan marketing het best als volgt worden omschreven:
de planning, coördinatie en uitvoering van alle op afzetbevordering gerichte
ondernemingsactiviteiten, gebaseerd op de behoeften van de markt. Tot de
instrumenten die de ondernemer kan hanteren om (op lange termijn) tot optimale
winst te geraken behoren, o.a. produkt (aard, hoeveelheid, kwaliteit, uiterlijk,
verpakking), produktontwikkeling (verbetering van bestaande produkten, nieuwe
produkten), prijs, verkoop-inspanning, distributie, reclame, service, public relations
en marktonderzoek. Deze factoren noemt men in vaktermen de elementen van de
marketing-mix.
Marketing is niet meer weg te denken in het moderne bedrijfsleven. De principes
van marketing worden meer en meer toegepast, zowel op goederen als op diensten.

De marketing van kunst
Op het eerste gezicht is het misschien merkwaardig en aanvechtbaar te spreken over
de marketing van kunst. Toch is het bij nader inzien niet zo vreemd als het lijkt.
Kunst is weliswaar geen industrieprodukt als soep, maar kan wel degelijk belicht
worden vanuit de marketinghoek. Gaandeweg komt men dan tot de conclusie dat er
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inderdaad soms vrij aanzienlijke verschillen bestaan, maar ook dat toch veelvuldig
marketing-principes op kunst kunnen worden toegepast. Mits men bereid is de kunst
te ontdoen van een nog dikwijls ten onrechte gehanteerd mystiek waas, dat in deze
tijd naar mijn smaak beslist niet meer opgaat.

Inventarisatie:
de marketing-mix van de kunst1 (ruw):
Produkt
Er zijn verschillende soorten kunst:
1. de kunst die door individuele kunstenaars in opdracht wordt vervaardigd (bijv.
het portret van de jubilaris bij diens jubileum en de wandschildering in het
hoofdpostkantoor)
2. de kunst die groepsgewijs in opdracht wordt vervaardigd (bijv. in samenwerking
met een architect)

1

Ik versta hier onder kunst niet de kunst van éé individu, maar de beeldende kunst als totaal.
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3. de kunst die door individuele kunstenaars niet in opdracht wordt vervaardigd
(de ezel- en bokkunst)
4. de kunst die door groepen kunstenaars (nog) niet in opdracht wordt vervaardigd
(experimenten, o.a. van Constant).

Er is ook een andere indeling mogelijk:
a. kunst in een oplaag van 1 (of een zeer beperkt aantal exemplaren)
b. kunst in een beduidend grotere oplaag (bijv. series zeefdrukken)
c. kunst waarvoor het begrip oplaag eigenlijk niet meer geldt (bijv. een beeld in
de metro dat door veel reizigers wordt gezien en de toekomstplannen in steden).
Hiermee hangt ten nauwste samen: de instelling van de kunstenaar. Is hij bereid z'n
werk te verkopen (bijv. omdat hij vindt dat hij voor de gemeenschap werkt) of wil
hij z'n werk zelf behouden (eenvoudigweg omdat hij z'n werk primair voor zichzelf
en/of z'n directe omgeving maakt).
Werkt hij in opdracht (zoals een maatkleermaker) of anticipeert hij op de vraag
(zoals de kledingfabrikant).

Produktontwikkeling
Eigenlijk de vraag: welke richting gaat de kunst uit? Is er in de toekomst nog plaats
voor de individuele ezel- en bokkunstenaar of is er voornamelijk sprake van wat ik
zou willen noemen de ‘projectkunst’.

Prijs
De problematiek ligt voor de hand. Is er sprake van een ondoordringbare wet van
vraag en aanbod?

Verkoop (personal selling)
In welke mate is de kunstenaar in staat in een persoonlijk gesprek met de consument
z'n werk adekwaat aan te prijzen. In welke mate is hij hiertoe bereid.

Distributie
De betekenis van de traditionele afzetkanalen: de (veranderde) kunsthandel, het
atelier, de straat. De bemiddelingsorganen bij projectkunst en opdrachtkunst. Welke
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rol speelt het museum (reproduktie-afdeling, verkoop van grafiek van jonge
kunstenaars, oordeelsvorming). Wat doen de prentclubs en verhuurinrichtingen.

Themareclame
Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het mogelijk en nuttig is reclame voor kunst
te bedrijven. Alvorens men hiertoe kan overgaan, moet evenwel aan een aantal
essentiële voorwaarden zijn voldaan o.m.
1. er dient een duidelijk inzicht te zijn verkregen in de andere elementen van de
marketing-mix
2. er dient psychologisch onderzoek te hebben plaatsgevonden (motieven, angst,
afkeer, snobisme, drempelvrees, ‘zonde’ etc.)
3. men dient - al is het maar bij benadering - te weten hoe kunst in de samenleving
is geïntegreerd (welke hoeveelheden bij welke mensen)
4. er dienen duidelijke prospectgroepen (tot wie men zich in de reclame richt) en
boodschappen te worden vastgesteld.

Actiereclame
Vorm van reclame, waarbij o.m. gebruik gemaakt wordt van premiums en
aanbiedingen. In feite is de rijkssubsidieregeling te beschouwen als een soort
actiereclame.

Public relations
Het scheppen van een gunstig klimaat, intern en extern. In het kader van de
marketing-mix is het voornaamste doel: het verkrijgen van zoveel mogelijk
free-publicity.
Uiteraard zijn voorgaande gedachten ruw en onvolledig, maar zij geven wel de nieuwe
denkwijze weer, systematisch en niet wazig.
De kunst wordt overigens door deze omstreden manier van zien niet gedegradeerd.
Het is geen schande om iets te verkopen en kunst is gewoon een heerlijk iets om te
bezitten.

In concreto
a. het moet mogelijk zijn de marketing-mix van de kunst met behulp van
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b.
c.

d.

e.

f.
g.

marketingmensen, kunstenaars en kunstkenners nader te definiëren en uit te
werken.
het moet mogelijk zijn op korte termijn (bijv. met steun van Prins Bernhardfonds
en ZWO) een motievenonderzoek in te stellen naar de weerstanden tegen kunst.
het moet mogelijk zijn na te gaan of nieuwe distributiekanalen gewenst zijn en
welke veranderingen dienen plaats te vinden in de kunsthandel (overwinnen
drempelvrees)
het moet mogelijk zijn de onduidelijkheid die nu bestaat (een woud van goede
en slechte kunsthandels, talloze stichtingen en instellingen ter bevordering van
de kunst etc. etc.) te verminderen en stapsgewijs te komen tot grotere
overzichtelijkheid
het moet mogelijk zijn, mede aan de hand van de uitkomsten van het
motievenonderzoek te komen tot een collectieve reclamecampagne voor
beeldende kunst2.
Aan het publiek zou bijv. de boodschap kunnen worden overgebracht dat kunst
een weliswaar zeer plezierige zaak is, maar beslist geen overbodige luxe, geen
ding om je voor te schamen, geen weggegooid geld maar een noodzaak. Naar
mijn vaste overtuiging kan deze boodschap op een duidelijke, onconventionele,
wellicht iets agressieve manier bijv. d.m.v. dagbladadvertenties worden
overgebracht samen met een praktische ‘wegwijzer’.
Een tweede doelgroep zou het bedrijfsleven kunnen zijn. Bijv. d.m.v. advertenties
in werkgevers- en opiniebladen kan worden gesteld dat kunst in het bedrijf een
verantwoorde factor is en kan de gedachte dat kunst beschouwd kan worden als
een vorm van research) worden uitgewerkt. Een derde doelgroep zouden de
potentiële opdrachtgevers voor projectkunst kunnen zijn, die al op institutionele
manier op de toekomst zouden kunnen worden voorbereid (blad van Vereniging
Nederlandse Gemeenten).
het moet mogelijk zijn deze reclamecampagne te ondersteunen door een public
relationscampagne.
een aparte studie vergt het probleem van de fondsenwerving. Het is denkbaar
dat de overheid een bedrag voteert, vermeerderd met bijdragen uit de wereld
van kunst en bedrijfsleven. A priori is een al te groot pessimisme m.i. niet op
z'n plaats.

Karel Sartory heeft eens gezegd:
‘Onmogelijk is een onmogelijk woord’.
Paul Mertz

2

Uit het jaarverslag van de Raad voor de kunst over 1966 blijkt dat er inmiddels een commissie
is benoemd die de mogelijkheden om te komen tot een systematische campagne voor toneelen muziekinstellingen bestudeert.
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Boekbespreking
Theologie
R.J. Bunnik
Dienaren van het Aggiornamento
Het kerkelijke ambt in een tijd van evolutie
Dekker en van de Vegt, Nijmegen/Utrecht, 1967, 242 pp., f 11.50.
Dit boek, waarop enkele voorstudies in vaktijdschriften waren verschenen, betekent
een belangrijke bijdrage voor de Nederlandse kerkprovincie, die een
praktisch-theologische aanpak van de problemen rond ambt en ambtsdragers behoeft.
Het is een gelukkige en richtingwijzende omstandigheid, dat een jonge leraar in een
‘profaan’ vak als de Engelse taal aan een Klein-seminarie genoeg bijbels-theologische
visie en eruditie bezit, om er de schrijver van te zijn. Dit gemakkelijk leesbare en
voor brede kring geschikte boek biedt in het korte eerste deel een inventarisatie van
de crisisverschijnselen onder ambtsdragers. Deze crisisverschijnselen mogen we niet
op rekening van menselijk falen plaatsen, om ze daarmede als verklaard of afgedaan
te beschouwen. Ze eisen een theologische herbezinning op het ambt, waaraan het
tweede en overgrote deel is gewijd (pp. 33-208). De hoofdgedachte van de schrijver,
welke uitgaat van een verinnigde verhouding van mens en wereld, is, dat de
ambtsdrager zijn eigenheid en bijzonderheid slechts binnen en vanuit het
gemeenschappelijk christen-zijn (algemeen priesterschap) kan en mag bepalen: hij
heeft slechts een functioneel andere plaats dan de lekenchristenen. Daarom is voor
de schrijver belangrijker de vraag ‘Wat moet ik doen?’ dan ‘Wie ben ik?’. Daarmede
zal het levenspatroon van de priester, welke inzoverre een eenzijdige benaming is
als de functie van profetische duider en praktische herderlijke verzorger er niet in
tot uitdrukking komt, meer op dat van de leken-christen gaan gelijken. Hieruit volgen
in het kleine derde en laatste deel enkele praktische conclusies voor het priesterbeeld
van de reeds naaste toekomst. Een boek, waarvan ik een wijde verspreiding en
spoedige vertaling verhoop, omdat deze moedige aanpak internationaal in de Kerk
bediscussieerd dient te worden.
W. Boelens

Prof. Dr. G.C. Berkouwer
De Heilige Schrift II
(Dogmatische Studiën), J.H. Kok, Kampen, 1967, 463 pp., f 27.90.
Dogmatici van allerlei richtingen blijken vaak een allesbehalve intensief contact te
hebben met de Bijbel en de bijbelwetenschap. Zeker dat eerste kan men de schrijver
van dit werk niet verwijten. Hij beperkt zich niet tot een reproduktie en hergroepering
van bekende teksten. Bij zijn theologiseren over de H. Schrift probeert hij dit boek
zelf en voor zichzelf te laten spreken, zonder de illusie te propageren dat hij daarbij
zijn eigen verwerking zou kunnen uitschakelen. De grootste waarde heeft zijn werk
als kritische informatie en reportage m.b.t. eigentijdse problemen, vaak met
dogmahistorische oriëntatie: Berkouwer is meer criticus dan systematicus, de hier
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doorgaans hoffelijke argumenten tegen anderen zijn helderder en krachtiger dan die
voor zijn eigen posities. Hij probeert het gezag en de herkenbaarheid der openbaring
te sauveren door begrippen als centraliteit, skopus, doel en gerichtheid van de
bijbelinhoud. Onverbiddelijk rijst dan de vraag, wie hier het laatste, zekerheid gevende
woord zal kunnen spreken over de te trekken grenzen en de aard van de afge-
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grensde ‘skopus’ etc. Noch deductief, noch inductief blijkt er een safe hermeneutische
maatstaf mogelijk (bv. 185). Van de vele kwesties die behandeld worden, noemen
we: citering van O.T. in N.T., sensus plenior, wereldbeeld, demythologisering,
heilsindividualisme, additief en/of interpretatief karakter van kerkelijk leergezag.
Wat de laatste controvers betreft, stelt schr. o.i. terecht, dat de pogingen tot een
katholiek ‘sola Scriptura’ voor protestanten evengoed onaanvaardbaar zijn als de
twee-bronnen-doctrien, voorzover deze pogingen de Kerk een onfeilbaar leergezag
toekennen, d.w.z. voorzover ze inderdaad r.k. zijn.
P. den Ottolander

S. Trooster S.J.
God voor ons mensen ontwikkelingen in de triniteitstheologie
(Aggiornamento, 5), J.H. Gottmer, Haarlem, 1967, 99 pp., f 9.90.
De schrijver van dit boek behoeft aan de lezers van Streven niet te worden voorgesteld.
Zij kennen hem als lid van de redactieraad en als de deskundige auteur van
boekbesprekingen over de nieuwe dogmatische theologie. In dit essay, dat uit
conferenties geboren is, doet hij de lezer kennis maken met hedendaagse opvattingen,
die trachten aan het geloof in de Drievuldigheid de existentiële betekenis te hergeven
die daaraan eigen moet zijn, maar die in de theologie van de laatste eeuwen verloren
is gegaan. Hij sluit zich daartoe aan bij Karl Barth en diens leerling E. Jüngel, maar
gaat ook in op de opvattingen van de moderne amerikaanse theologie, die zo
luidruchtig over de ‘death of God’ spreken. Troosters stelling kan worden samengevat
in de woorden: God openbaart zichzelf door zich te openbaren als de God van ons
heil, de God-voorons-mensen. Hij openbaart zich als Vader, Zoon en Geest, namelijk
‘als mysterie van ontoegankelijke oorspronkelijkheid (....); én als heilsgebeuren van
zelfopenbaring; én als aktuele ontmoeting met en tegenwoordigheid voor ons mensen
in de geschiedenis’ (29). De toegangspoort tot dit geloof is de mens Jesus Christus,
die in zijn authentiek mens-zijn de zelfopenbaring Gods, en dus werkelijk God is.
Hij wil dus niet spreken over een Drievuldigheid in zich, die niet op ons heil betrokken
zou zijn en zich niet in het heilsgebeuren zou openbaren. Op de moeilijkheid, dat
een dergelijke Triniteitsleer louter functioneel zou zijn, geeft hij een m.i. bevredigend
antwoord. Geen lichte lectuur, maar een die de moeite loont. Ik hoop dat de schrijver
ons meer dergelijke essays gaat geven. In dit boek liggen daarvoor de kiemen: de
persoon van Jesus, het werk van de heilige Geest, en vóór al het andere: wat betekent
het dat Gods zelfopenbaring ons heil is?
P. Smulders

Schubert M. Ogden
The Reality of God and other essays
SCM Press Ltd, London, 1967, 238 pp., 30 s.
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Misschien geen van de huidige reformatorische theologen in Amerika zoekt
momenteel zo serieus en zo doordacht Gods werkelijkheid te ontdekken binnen het
kader van een seculiere beleving van het christendom als Schubert Ogden. Geen van
hen verdient daarom zo onze aandacht. De voornaamste studie, waaraan terecht de
titel van het gehele boek ontleend is, ontwerpt een modern-theïstische benadering
van God als ‘the ground of confidence in the ultimate worth or significance of our
life in the world’ (p. 47). Zij wil een ‘nieuw theïsme’ aanbieden op basis van de
‘neo-klassieke metaphysica’ van A.N. Whitehead en Ch. Hartshorne (p. 56); waarin
de vaagheid die in de benadering van P. Tillich overblijft, wordt verhelderd. Daarbij
distantieert Ogden zich evenzeer van de huidige Amerikaanse ‘Radical Theology’
(die hij als negatief ‘secularisme’ karakteriseert; vooral P. van Buren moet het nogal
eens ontgelden!) als van het ‘klassieke, supranaturalistische’ theïsme uit de christelijke
traditie. Het is hem vooral te doen om een verantwoorde filosofische verwoording
van het schriftuurlijke theïsme. De essays die op deze fundamentele studie volgen,
werken bepaalde details daarvan uit; o.a. - natuurlijk - de hermeneutische kwestie
(‘Theology and Objectivity’, ‘Myth and Truth’); verder momenten uit de principiële
stellingname als ‘The Temporality of God’, ‘God Acts in History’; en tenlotte
uitzichten op christologie en eschatologie vanuit de eigen Godsbenadering. Hier
steunt O. vooral op een kritische interpretatie van R. Bultmann. Ook wordt gebruik
gemaakt van een genuanceerde versie der taal-analytische filosofie. Een sterk boek,
dat overtuigt door het oprecht gelovig en ernstig zoeken. Dat echter wel soms wat
gecompliceerd aandoet in de wijze van voorstellen, omdat schr. gewetensvol rekening
wil houden met details van het klassieke theïsme (waarvoor hij herhaaldelijk Thomas
van Aquino als kroongetuige opvoert). Dit ech-
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ter accentueert slechts de intellectuele ernst van deze poging, die ver uitgaat boven
wat de laatste tijd in ons land uit de Amerikaanse theologie is verspreid.
S. Trooster

Josef Fuchs S.J.
Moral und Moraltheologie nach dem Konzil
Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1967, 104 pp.
In het decreet over de priesteropleiding (n. 16) heeft het tweede Vaticaans Concilie
kort maar krachtig aangegeven, op welke wijze het onderricht in de moraaltheologie
vernieuwd dient te worden. Fuchs leverde hierop een gedegen commentaar in het
tijdschrift Periodica 55 (1966) 499-548. Op uitnodiging van Verlag Herder heeft hij
dit latijnse commentaar in het Duits vertaald en samen met twee voordrachten van
gelijke strekking in één boekje gepubliceerd. Terwijl de twee zo juist genoemde
voordrachten (Christliche Sittlichkeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil en
Das Gesetz Christi) zich tot een ruimer publiek richten, is het commentaar op het
Conciliedecreet op de allereerste plaats bestemd voor moraaltheologen. Wie op de
hoogte is van de huidige stromingen, zal moeten erkennen dat hier op
wetenschappelijk verantwoorde wijze de richting bepaald wordt waarin de
moraaltheologie zich verder zal moeten ontwikkelen, wil zij, beter dan vroeger, in
staat zijn de hoge roeping van de gelovigen in Christus te doorlichten en hun
verplichting om in liefde voor het leven van de wereld vruchtbaar te zijn.
A. van Kol

Godsdienst
Crisis van het ambt
Visies en verwachtingen van uitgetreden priesters
(Samen mens zijn), Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1967, 200 pp.
Hen uitgetreden priesters laten hun - soms niet gering - licht schijnen over de kerk
in haar huidige gestalte, vooral met betrekking tot het priesterlijke ambt. Men kan
uiteraard niet verwachten dat deze beschouwingen erg optimistisch uitgevallen zijn.
Maar daarnaast zijn ze ook niet bijzonder origineel. Men oordele zelf.
S. Trooster

W.K. Grossouw
Een overlevende uit de voortijd
Spirituele beschouwingen
Paul Brand/J.J. Romen & Zonen, 1967, 246 pp.
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Onder deze titel zijn een aantal vroegere publikaties van de auteur gebundeld.
Menigeen zal daar blij mee zijn. Men vindt er de indertijd veelbesproken en -bestreden
voordracht over ‘Katholiek reveil en spiritualiteit’ (1952) tot en met de knappe
verdediging van Van het Reve (1966). De kern van dit mooie boek vormen de bijbelse
publikaties over het passieverhaal der evangelisten en over de ontwikkeling van de
gedachtengang van de apostel Paulus. Daaromheen de voordrachten die inzicht willen
geven in de eigen tijd, en een aantal publikaties ‘rondom de mens’ (o.a. het fijnzinnige
artikel over ‘De hoop der christenen volgens Sint Paulus’, gebaseerd op de
diepergaande studie van de auteur in de Revue Biblique van 1954). Het is een genot
deze essays nog eens door te lezen. Wij mogen dankbaar zijn dat ze nu in één bundel
bewaard blijven.
S. Trooster

Lize Stilma
Verhalen van de Grote Koning deel 1: het Oude Testament
met illustraties van Jacq Lescanff, uitg. Helmond, Helmond, en Callenbach,
Nijkerk, 1967, 120 pp., f 14.90.
Deze bundel oudtestamentische verhalen, voor kinderen verteld, is een door Lize
Stilma vertaalde en bewerkte Engelse bewerking (Bible for Young Christians - Old
Testament) van een oorspronkelijke Franse ‘kinderbijbel’, geschreven door pater
Cocagnac, bekend als auteur in de serie ‘Vertellen uit de Bijbel’, uitgave van uitgeverij
Helmond. Dat deze bundel uitgegeven is door een protestantse en katholieke uitgeverij
doet een oecumenische bedoeling vermoeden, die op de achterkant van het boek
verduidelijkt wordt door ds. Klamer van het oecumenisch radiopastoraat. Hij vertelt
daar (aan de kinderen): ‘Al heel gauw begonnen de mensen ruzie te maken over de
bijbel.... Gelukkig zijn de mensen van zichzelf geschrokken... Daarom hebben er
ook in ons land een paar grote mensen afgesproken dat er een bijbel moet komen,
die voor jullie allemaal is.... Want God wil niets liever dan dat juist de bijbel de
mensen bij elkaar brengt’. Dat laatste lijkt me een juiste, het voorlaatste

Streven. Jaargang 21

618
echter een wat overdreven opmerking, omdat deze kinderbijbel hooguit qua opzet
verschilt van de vele andere, die er waren en zijn ‘voor allernaar’. Die opzet is wat
fragmentarisch: de verhalen staan nogal op zichzelf, wat gelukkig niet wegneemt,
dat er bepaalde draden door de hele bundel blijven heenlopen. Opvallend en
verhelderend is de ‘background-information’ tussen de regels door. De (vele)
illustraties, die een heel eigen karakter hebben, dienen de tekst en zijn dikwijls heel
sprekend. De ervaring leerde me, dat deze kinderbijbel minder geschikt is voor
kinderen onder 8 jaar.
J. Kuiper

De tafel van één
Leren rekenen met een nieuwe wereld
Een documentaire van de Sjaloomgroep
Ambo, Utrecht, 1967, 204 pp.
Dit boek wil een documentaire zijn van ideeën en activiteiten van de bekende
Sjaloomgroep: over van alles en nog heel wat meer (politiek, honger, gemengd
huwelijk, dienstweigering, oecumenisch avondmaal, huisgemeente, enz.). Een en
ander soms rijkelijk provocerend geschreven. Toch ook weer niet oninteressant, zoals
te verwachten was. Wat voor mij de zaak toch uiteindelijk bederft, is de al te duidelijk
uitgesproken strekking van ‘zorg dat je erbij komt’ (in het boek ligt o.a. een vouwblad
met antwoordkaart, machtiging 52, Driebergen, waarop je hokjes kunt invullen). Toe
nou!
S. Trooster

Michel van der Plas andn Henk Suèr
Those Dutch Catholics
Geoffrey Chapman, London, 1967, 164 pp., 21/-.
Met dit werk hebben de auteurs een goed visitekaartje gegeven van de Kerk in
Nederland. In enkele grote lijnnen schetsen zij (de zes auteurs) een beeld van de
ontwikkeling dat buitenstaanders enigszins kan brengen tot verstaan van de situatie
in Nederland. Voor Nederland is dit allemaal gesneden koek, maar het kan de ‘image’
van de Kerk hier in het buitenland veel goed doen. Veel meer, dunkt me, dan het
zeer onevenwichtige laatste boek van Frederick Franck. Maar dat is een ander chapiter.
R.S.

A. Godin S.J., ed.
Du cri à la parole
Etudes de psychologie religieuse
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(Les Cahiers de psychologie religieuse), Lumen Vitae, Bruxelles, 1967,
270 pp., BF 150.
Deze bundel, die twaalf bijdragen omvat van verschillende auteurs, is de vierde in
de reeks ‘Cahiers de psychologie religieuse’, uitgegeven door P.A. Godin, professor
van godsdienstpsychologie te Brussel, aan het Internationaal Instituut voor Catechese
Lumen Vitae. Al de opgenomen studies behandelen een of ander aspect van het gebed
(la prière de demande). Het interesante en merkwaardige van deze bundel ligt in de
benaderingswijze en methode die, wars van alle vooropgezette ideeën of voorbarige
speculaties, eerst en vooral de feitelijke gegevens tracht op te sporen om er de
betekenis en draagwijdte van te achterhalen.
Sommige lezers zullen wat ontgoocheld zijn omdat ze geen breedopgezette
synthesen of algemeen-geldende principes zullen vinden. Juist in de ‘beperking’ ligt
de waarde van dit werk, dat erop gericht is, op wel afgebakende onderzoeksdomeinen
deugdelijk gestaafde en genuanceerde conclusies te brengen. Daarom is deze bundel
zo waardevol in een dubbel perspectief: de toepassing van accurate
onderzoeksmethoden en de aanvaarding van beperkte conclusies.
R. Hostie

J. Beyer
Etudes sur les instituts séculiers
(Textes et Etudes Théologiques), Desclée de Brouwer, Brugge, 1966, 274
pp., F. 225.
Onder de gezagvolle leiding van J. Beyer verscheen deze derde reeks van studies
gewijd aan de seculiere instituten. De aandacht gaat op de eerste plaats naar de zin
van de levensvormen waarin een gelovige zich op bijzondere wijze aan God wijdt
door het volgen van de evangelische raden en naar de opdracht aan alle gelovigen
gegeven de wereld te heiligen. Verder handelen bijdragen over het wezen, de waarde,
de toekomst, de plaats van deze instituten in de Kerk. Ten slotte worden enkele
studies gewijd aan concreet bestaande instituten, waarvan het ontstaan, de spiritualiteit
en de werkwijze beschreven worden. Voor de waarde van dit boek staan medewerkers
als Chenu, Hollstein, Monden borg.
L. Braeckmans
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Jean-Paul Audet
Mariage et célibat dans le service pastoral de l'Eglise
l'Orante, Paris, 1967, 161 pp.
Het manuscript van dit boek lag reeds verscheidene jaren te wachten op een
imprimatur. Tenslotte werd het dan toch gepubliceerd. Het is geen nieuwe
geschiedenis van het kerkelijk celibaat; de aandacht gaat hier naar de structuren van
de pastorale dienst van de Kerk. Vanaf de aanvang structureerden de
kerngemeenschappen zich rond de twee centrale diensten: het woord en het sacrament.
Die dienst primeerde op de levensstijl. Hieruit volgde een bijzondere aandacht voor
het ‘huis’ en de gastvrijheid in de pastoraal van de eerste eeuwen. In dit perspectief
analyseert schr. de plaats van het huwelijk in de structuren van de pastorale dienst
van de oudste kerken. Geschreven te Jeruzalem door een der grootste specialisten
terzake, werpt dit geschrift zijdelings nieuw licht op vele vragen uit de huidige
pastoraal. Een opmerking: het geschrift wil tegelijk wetenschappelijk verantwoord
zijn en pastoraal inspirerend (o.m. door een pleidooi voor verregaande de-sacralisatie);
misschien werden die twee standpunten niet steeds voldoend onderscheiden, tot
beider nadeel.
J. Kerkhofs

Heinz Claassens
Schwesternorden ohne Zukunft?
Herder, Freiburg, 1967, 109 pp., DM. 10.80.
Dit boek wil de crisis in de wereld der vrouwelijke religieuzen opvangen door het
openen van een aantal perspectieven voor vernieuwing. Naast enkele goede bladzijden
lijkt het geheel toch te weinig concreet te zijn om werkelijk dienst te bewijzen. Inzake
‘Ehelosigkeit’ en ‘Gehorsam’ bv. worden te gemakkelijke oplossingen voorgehouden.
Het probleem van de structuren van communiteiten en congregaties wordt
onvoldoende belicht. Het is ook jammer dat de auteur geen kennis schijnt te hebben
van de bijzondere internationale üteratuur terzake.
J. Kerkhofs

Wijsbegeerte
Virgil C. Aldrich
Filosofie van de kunst
Het Spectrum, Utrecht, 153 pp., f 2,90.
Dit boekje geeft een overzicht van de in de angelsaksische landen bestaande
kunstfilosofieën, hoewel de schrijver de meeste ruimte besteedt aan het ontwikkelen
van een eigen theorie. Dat is een vrij goed sluitend geheel geworden. Schrijver is
zowel door het Amerikaanse pragmatisme als door Wittgenstein beïnvloed. Geheel
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bevredigend is dit niet omdat de schrijver niet aan een begrip van de kunst als zodanig
toekomt.
De naam compendium doet voor dit boekje wat vreemd aan.
C.J. Boschheurne

Prof. Dr. F. Sassen
Kerngedachten van Spinoza
J.J. Romen & Zonen, oRermond-Maaseik, 1967, 230 pp., f 9.75.
De reeks ‘Kerngedachten’ presenteert hierbij haar vierde deel. De Leidse
emeritushoogleraar Sassen is specialist in de geschiedenis van de Nederlandse
wijsbegeerte èn in Spinoza, zodat inleiding, tekstenselectie en commentaar in ervaren
handen waren. Populariserend kan men het boek niet noemen, en dat is de bedoeling
ook niet. Fragmenten zijn ontleend aan ethica, theologisch-politiek tractaat en brieven.
Vooral vakfilosofen, en niet alleen de studenten onder hen, vinden hier een hulpmiddel
om in Spinoza en de Spinoza-literatuur door te dringen. Bij de oorspronkelijke,
onmisbaar gebleven tekst is dit werk een niet te verwaarlozen vertaling en toelichting.
P. den Ottolander

Dr. R. Bakker
Albert Camus
Het Wereldvenster, Baarn, 1966, 250 pp., f 12.90.
Camus is geen ‘vakfilosoof’, maar wel een schrijver met uitdrukkelijk wijsgerige
inslag. Daarom is dit boek over Camus beslist op zijn plaats en zelfs gewenst en
nodig in een serie van ‘Wijsgerige Monografieën’. Dit geldt des te meer, omdat prof.
Bakker zijn taak als inleider op voortreffelijke wijze heeft vervuld. Hij heeft primair
getracht zich in te leven in Camus' werk en daarom in zijn behandeling de
chronologische volgorde gekozen. Zo blijven leven en kunstwerk in eenheid
verbonden en wordt de schrijver niet bij voorbaat vastgelegd op bepaalde wijsgerige
themata. Wij bezitten in dit boek een ideale introductie tot leven en werken van deze
eerlijke mens die op zo'n geniale wijze wist te vertolken wat bij velen in onze dagen
wordt beleefd.
J.H. Nota
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R. Ackermann
Introduction to Many Valued Logics
Routledge & Kegan Paul, London/New York, 1967, 90 pp., 10/6
De schrijver geeft een overzicht van de verschillende soorten van meerwaardige
logica. Deze soorten logica gaan uit van het principe dat er bij een propositie meer
mogelijkheden zijn dan alleen ‘waar’ en ‘onwaar’. De aanhangers van deze systemen
hopen dat ze hetzelfde belang zullen krijgen als de niet-euclidische meetkunde. Het
voornaamste systeem, Lukasiewicz-Tarski, wordt uitvoerig, andere systemen korter
behandeld, terwijl ze worden ingepast in de overige niet-conventionele
logica-systemen. Het is duidelijk dat men er goed mee kan werken en dat zij hun nut
hebben bijvoorbeeld om een meta-logica op te stellen. Ook voor bepaalde delen van
de quanten-mechanica hebben deze systemen hun nut. Men kan zich afvragen of ze
ook niet voor het recht van belang kunnen zijn, daar deze wetenschap zich ook verzet
tegen de wet van de uitgesloten derde. In ieder geval kan er hier makkelijk mee
gerekend worden. Of de systemen epistemologisch noodzakelijk zijn is een andere
vraag. Dan zullen verschillende er van waarschijnlijk moeten worden terug gebracht
op een tweewaardig systeem.
Anderzijds moeten we ons afvragen of deze meerwaardige logica niet geschikt
zou zijn om tot een formalisering van het dialectisch denken te komen, bijvoorbeeld
bij ‘een zin is waar, onwaar of onzin’, of op grond van het feit dat het mogelijk zal
blijken om waar en onwaar, mogelijk en onmogelijk, juist en onjuist (bij vragen etc.)
op twee grondcategorieën terug te brengen. Terecht wijst de schrijver er op dat vaak
met de modale logica de zelfde problemen kunnen worden benaderd als met de
meerwaardige logica. Zuiver als logische theorie is dit alles echter zeer belangrijk
en dit kleine werkje geeft een zeer goede wegwijzer. Het bewijst ook dat we hier
met bijzonder mooie denksystemen te maken hebben.
C.J. Boschheurne

J.F. Staal
Word Order in Sanskrit and Universal Grammar
Reidel, Dordrecht, 1967, 98 pp., f 30,-.
Schrijver bekijkt de vraag van de woordvolgorde in het Sanskriet om daaruit
conclusies te trekken voor de algemene grammatica. Daaronder kan worden verstaan
het geheel van regels voor de uitdrukking door middel van woorden ongeacht de
specifieke taal waarin dat gebeurt. Er zijn dan talen met een vaste woordvolgorde
(Piet houdt van Marie) en met een ‘willekeurige’ (Petrus Mariam amat; Amat Petrus
Mariam, etc). Tot de laatste soort hoort het Sanskriet. Tijdens zijn colleges in 1966/67
betwijfelde Staal of bij deze talen de woordvolgorde afhankelijk was van het gebruik.
Hier behandelt hij deze vraag in het geheel niet, hoewel hij een voorbeeld noemt
waaruit blijkt dat dit wel degelijk het geval is. Blijkens een aangehaalde tekst van
Patanjali werd de eerste zin van Panini's werk in een andere volgorde gesteld dan de
volgende, het te definiëren object hier eerst en in de andere laatst, omdat de schrijver
langs deze weg zegen voor zijn werk wil afsmeken.
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Uiteindelijk komt de schrijver op groepen van geordende regels die in het Sanskriet
de woordvolgorde bepalen, maar waarbij deze groepen zelf niet geordend zijn.
Veel belang hecht de schrijver in de ontwikkeling van zijn opvatting aan de
karaka-leer van Panini. Het valt op dat deze regel over de verhouding van
verschillende zinnen mogelijk kan worden opgevat als de verschillende manieren
waarop de betrokken woorden moeten worden gebruikt, indien zij moeten dienen
om verschillende vragen te beantwoorden. In de verte hebben deze regels iets gemeen
met de Aristoteliaanse categorieën. Hier stoten we ook op het zwakste punt van dit
nauw aan Chomsky verwante boek, namelijk dat er geen rekening is gehouden met
het feit dat de taal in de praktijk bestaat uit een keten van vragen en antwoorden die
tussen mensen worden gebruikt. Dat de enkele zin zoveel aandacht had bij de klassieke
Indische denkers is niet te verwonderen. Weliswaar bestudeerde Panini ook de
spreektaal, maar hij had voor zijn taalopvattingen geen andere traditie dan die van
de pratisakhya die de heilige teksten van de Veda bestudeerde. Zoals steeds bij dat
soort teksten, en bij wetsteksten, hebben de geleerden de neiging ze ongeacht hun
context te bestuderen alsof iedere zin op zich stond. Op de duur moet echter deze
wijze van benadering van de taal, een sociaal verschijnsel, tekort schieten.
C.J. Boschheurne

Josef Schmucker
Die primären Quellen des Gottesglaubens
(Quaestiones Disputatae), Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1967, 232 pp.,
DM 21,50.
Het lijdt niet de minste twijfel dat bovenstaande studie een eervolle plaats inneemt
in
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de internationale discussiereeks die met kennis van zaken door K. Rahner en H.
Schlier geleid wordt. Josef Schmucker weet de discussietoon van het begin tot het
einde op oordeelkundige wijze te handhaven, en daarmee is meteen gezegd dat taal
en stijl van het werk niet die van het essay zijn. Voorts onderstelt het bij de lezer een
normale bekendheid met de tegenwoordig reeds vrij sterk gepopulariseerde
problematiek van de klassieke godsbewijzen. Schrijver stelt vast dat de meerderheid
van de (universitair resp. filosofisch gevormde) moderne mensen, officieel althans,
niet meer onder de indruk komt van het klassieke, theoretische godsbewijs.
Consequent wordt aan de neoscholastische en thomistische wijsbegeerte, zonder veel
onderscheid, verweten dat zij weinig of geen aandacht besteed heeft aan de menselijke
subjectiviteit, die nochtans als existentieel-persoonlijke pool de centrale rol te
vervullen heeft in het godsbewijs. Daarom moet meer aandacht geschonken worden
aan de moraalfilosofische weg van het godsbewijs, zoals I. Kant het in zijn metafysica
der zeden en in zijn kritiek van de praktische rede heeft aangeduid, en zoals J.H.
Newman later in zijn existentieel-personele weg van het geweten heeft uitgewerkt.
Die metafysica van het menselijk geweten wordt in het boek uitvoerig en diepgaand
besproken. Het is, naar de mening van de auteur, de enige weg om aan het godsbewijs
de volle overtuigingskracht terug te geven en tevens de unieke kans van het godsgeloof
in de dialoog met het huidige atheïsme. Het is ook onze mening dat de primaire
bronnen van het godsgeloof dieper liggen dan het logisch-wetenschappelijk niveau
van het godsbewijs. Maar wij zagen liever beide meer dynamisch met elkaar
verbonden. De hele mens gaat naar de hele God.
A. Poncelet

Frederick D. Wilhelmsen
Métaphysique de l'amour
(In Domo Domini), uit het Amerikaans door R. Vilain, Editions Saint-Paul,
Paris-Fribourg, 1967, 143 pp., NF. 15.-.
De titel van dit prijzenswaardig boek zou de lezer op een dwaalspoor kunnen brengen.
Het gaat immers niet over de alom gekende vorm van de menselijke liefde, maar
heel bepaald over de typisch katholieke agapè, die de grondige liefde is waarmee de
gelovige mens het mysterie van het bestaan bejegent dank zij een intense beleving
van het Triniteitsgeheim. De schrijver, die met H. Belloc en G.K. Chesterton goed
bekend is, confronteert ons met de tragedie van het zijn en niet-zijn zoals het in de
huidige mensheid wordt ervaren. Zijn bezinning is sterk persoonlijk, houdt van het
aforistisch getuigenis en stuurt steeds recht op het wezenlijke aan. Bijzonder
interessant is de wijze waarop hij zijn thema als in een verdubbeld tweeluik tot
ontwikkeling brengt. Er is namelijk enerzijds de leer van de extase van het zijn zoals
J. Ortega y Gasset en Xavier Zubiri het in de hedendaagse Spaanse wijsbegeerte
hebben uitgewerkt. En er is anderzijds de macht en de moed om te zijn, zoals de
protestantse theoloog Paul Tillich ze in het aanschijn van de existentiële angst om
het niet-zijn heeft uitgedacht. Meteen is dat een confrontatie van de katholieke
interpretatie van het christendom met de protestantse, en tegelijk een even zeldzame
als vruchtbare ontmoeting van de transcendentale tragiek der Spaanse existentie met

Streven. Jaargang 21

de existentiële diepten van de Angelsaksisch-Germaanse ontologie. Dit pittig boekje
biedt een deugdelijk stramien voor bezinning bij de actuele problemen van menselijke
historiciteit, secularisatie van het christendom en radicalisering van de theologie.
A. Poncelet

Psychologie
Dr. F. Mönks
Gewetensgroei en gewetensfunctie
Dekker & Van de Vegt, Nijmegen/Utrecht, 1967, 37 pp., f 3.-.
Deze Openbare Les werd uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector
in de ontwikkelingspsychologie aan de Kath. Universiteit te Nijmegen. Het is een
uiteenzetting over psychologisch onderzoek naar het geweten in het kader van de
ontwikkelings-psychologie. Na een overzicht van verschillende pogingen om dit
onderzoek te verrichten, biedt de auteur een integrerend model aan, waarin deze
onderscheiden pogingen een plaats zouden kunnen krijgen.
J. Kijm

Dr. M. Groen
Schoolkeuze en schoolsucces
Wolters, Groningen, 1967, 179 pp., f 21.90.
In deze dissertatie, die werd uitgegeven voor het Ned. Inst. voor Praeventieve
Geneeskunde TNO, is materiaal van twee onderzoekingen aangaande schoolloopbanen
in het voortgezet onderwijs statistisch bewerkt, om na te
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gaan in hoeverre schoolsucces voorspelbaar is. De resultaten manen tot grote
voorzichtigheid bij het hanteren van selectiemethoden. Dit boek is een moeilijk
toegankelijk, specialistisch werk.
J. Kijm

Ray Hyman
Het psychologisch onderzoek
Prisma-compendia, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1967, 160 pp., f
2,50
Helder en systematisch overzicht van het verloop dat bij experimenteel psychologisch
onderzoek plaats vindt. Gedetailleerd behandelt de auteur de voornaamste stappen
van het onderzoekingswerk, vanaf het krijgen van ideeën tot aan het meedelen van
de resultaten. Hierbij maakt hij tal van waardevolle opmerkingen, die geïllustreerd
zijn met enkele sprekende voorbeelden. Deze psychologie blijft binnen de grenzen
van hetgeen exact constateerbaar is en door anderen geverifieerd kan worden door
herhaling der experimenten.
J. Kijm

Economie
Wereldhandelsconferentie II, New Delhi
(Internationale Samenwerking Cahier n. 2), Novib, Den Haag, 48 pp., f
2.-.
Nu iedereen bij de ontwikkelingshulp betrokken is door het streven om een reële
hulp te bieden, geeft dit cahier voortreffelijke informatie. Vooral het artikel van
Mevrouw M.J. 't Hooft-Welvaars geeft een goed inzicht van de situatie en de
moeilijkheden. Over de bijdrage van Drs. J.H. van Ommeren zou nog wel het een
en ander te discussiëren zijn.
R.S.

Prof. Dr. J. Pen
Economische Actualiteiten
Aula, Utrecht / Antwerpen, 1967, 222 pp., f 2,90.
Bundel van 35 korte artikelen door Pen in de jaren 1963-1966 gepubliceerd. Zij zijn
samengebracht onder een drietal hoofden: I) de toekomst is actueel, II) de inflatie,
helaas actueel, en III) actualiteiten over sociologen en economen.
Pen wordt nogal eens tot de linksere schrijvers gerekend en in dat opzicht is het
misschien opvallend dat hij betrekkelijk afkerig is van inflatie. Hij meent dat bijna
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elke bevolkingsgroep inflatoire stenen aandraagt. De afweermechanismen die de
getroffenen in beweging brengen om de schadelijke gevolgen van inflatie te ontgaan
werken op zichzelf óók weer inflatoir. Bovendien accentueren zij vaak een reeds in
de uitgangssituatie ongunstig beoordeelde inkomensverdeling.
In de 15 opstellen over inflatie is een stuk wetenschappelijke analyse verwerkt.
Het zal echter niemand verwonderen dat ook een flinke hoeveelheid politieke
uitspraken zijn gedaan. Het boekje is, afgezien van enkele passages, ook voor de niet
specifiek economisch geschoolde lezer toegankelijk.
J.J. Meltzer

Prof. dr. F.J.H.M. van der Ven
Geschiedenis van de arbeid
Deel II:
Hoge middeleeuwen en nieuwe tijd
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1967, 314 pp., f 4,50.
Dit tweede deel is van de zelfde hoge kwaliteit als het eerste. Door de goede
bibliografie en het uitvoerige register is ook dit deel bijzonder bruikbaar. Praktisch
alle arbeidsverhoudingen in deze tijd van opkomend kapitalisme worden uitvoerig
behandeld met voorbeelden uit alle delen van Europa, terwijl ook rekening is
gehouden met de toestanden in Amerika tijdens het koloniale tijdperk. Merkwaardig
is dat schrijver de renaissance laat beginnen met het jaar 1500. Hij zegt zelf dat dit
een vrij willekeurige datum is en de lezer kan eigenlijk niets anders doen dan zich
daarbij neerleggen, omdat de discussie over dit punt door de schrijver uitgesloten
wordt.
C.J. Boschheurne

Wetenschap
Ernest Becker
Vorming en misvorming van de persoonlijkheid
(Een antropologische en psychiatrische visie) Aula, Utrecht / Antwerpen,
1967, 223 pp..
De auteur, van huis uit een antropoloog, bezint zich op het ontstaan van de volledi-
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ge specifiek menselijke reactie en op de fundamentele rol van de angst in het menselijk
gedrag. Hij ziet in de oedipale fase de beslissende verandering in het menselijk
gedrag, maar distantieert zich van de Freudiaanse leer dienaangaande. Hij kent aan
het zelfrespect een centrale rol toe in het menselijk handelen. Sociale en culturele
gegevenheden zijn volgens hem belangrijker voor de psychodynamische ontwikkeling
en angstkanalisering resp. -afweer dan primaire driftmatige mechanismen.
Voor deze redenering beroept Becker zich o.a. op Adler en Kardiner. Van de
huidige psychiatrie zegt hij dat haar doel was: vermindering van menselijk lijden en
herinpassing van de patiënt in het maatschappelijk kader. De psychiatrie zou echter
het brandpunt moeten worden van een geverifieerd onderzoek op het gebied waar
psychologie en sociologie elkaar raken: waar de afhankelijkheid van het zelfrespect
ten opzichte van sociale motieven onderzocht kan worden. Anders gezegd: binnen
een sociale wetenschap die als één geheel werkt en de correlatie van waarden binnen
een waarden-systeem vaststelt, zou de psychiatrische behandeling in nauw verband
gebracht kunnen worden met een bewuste waardering van de symbolische correlaten
van het zelf-respect, aldus Becker. Deze langs denkwegen verworven visie heeft alle
nadelen van een theorie, is echter stellig waard om nader bestudeerd en in praktische
opstellingen getoetst te worden.
J.J.C. Marlet

Prof. Dr. Chr. Weiszmantel, e.a.
Zwisschen absolutem Nullpunkt und Sonnentemperatur
Urania, Leipzig/Jena/Berlin, 1967, 280 pp., M 4.20.
De titel van het boek zou doen vermoeden dat het handelt over zeer hoge en lage
temperaturen. Dit is echter geenszins het geval. Enkele van de hoofdstukken, door
acht verschillende schrijvers geschreven, handelen over hoge en zeer hoge drukken,
over zeer hoge vacua, over de laagste temperaturen, over de plasmatoestand van de
stof, over het magnetisch gedrag van de stoffen, over de kunststoffen en tenslotte
over de maser en laser. Op duidelijke wijze schetsen zij hoe de moderne techniek
zich uit de natuurkunde ontwikkeld heeft. Voor ieder, die hierin belang stelt een zeer
lezenswaardig boek.
L. Sweerts

Jean Meens en Dr. T. de Groot
Sterrengids 1968
Wolters, Groningen, 1968, 73 pp., f 6.90.
Deze gids behoeft nauwelijks aanbeveling; hij is onmisbaar voor ieder die belang
stelt in de verschijnselen die zich dit jaar aan de hemel zullen voordoen.
R.S.
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Wilhelm Bitter, red.
Einsamkeit in medizinisch-psychologischer, theologischer und soziologischer
Sicht
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1967, 244 pp., DM. 18,80.
De reeks symposionverslagen van de Stuttgarter Gemeinschaft ‘Arzt und Seelsorger’
is door Wilhelm Bitter aangevuld met de gebundelde, in zomer 1966 (te Freudenstadt)
gehouden voordrachten. Het titelthema wordt belicht door wijsgeren,
psychotherapeuten, psychiaters, theologen, psychologen en sociologen. Bij de
psychiaters vallen twee Nederlandse inleiders op: Prof. dr. E.A.D.E. Carp, die het
onderwerp vanuit een Sartreaanse gezichtshoek beschouwde, en dr. W.J.J. de Sauvage
Nolting, die de psychodynamismen bij het eenzaamheidsgevoel behandelde. Bepaald
belangwekkend in de bijdragen op dit 14e symposion is de gedachte dat de
eenzaamheid gezocht kan worden ter verrijking en verdieping van de persoonlijkheid
en om te komen tot creativiteit.
De lezer van deze bundel mag verwachten dat hij omtrent deelaspecten van het
onderwerp deskundig wordt geïnformeerd, niet dat in het kader van het afsluitend
podiumgesprek pasklare oplossingen worden geboden van de totale
eenzaamheidsproblematiek.
J.J.C. Marlet

Politiek
R. Derine
Strijd om Leuven
Ambo, Utrecht; Westland, Merksem, 1967, 145 pp., f 8,90, F. 145.
Dit boek werd geschreven met de bedoeling de Noord-Nederlanders een duidelijker
zicht
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te geven op het probleem Leuven. Schrijver hoopt dat het ook enig genoegen zal
doen aan Vlaamse lezers. Deze verwachting ligt wat aan de lage kant: de keuze van
feitenmateriaal en documenten, zowel als de serene voorstelling ervan, maakt beide
delen van het werk (een principieel deel en een relaas van de feiten) tot een eerlijk
en open getuigenis, die iedereen boeien zal. Voor Noord-Nederland is het wellicht
ook nuttig aan te stippen dat de auteur voorzitter is van de Vereniging van Vlaamse
Professoren te Leuven en alle informatie dus eerstehands is.
E. De Graeve

Karel De Witte
Brussel Open Stad In-boek. Van In, Lier, 1967, 162 pp.
Wie verlangt kennis te nemen van feiten en gegevens die voor de huidige Vlaamse
strijd om Brussel van belang zijn, vindt die chronologisch en vlot samengebracht in
dit boek. Hier en daar heeft men wel de indruk dat een tikje meer kritische geest en
objectiviteit het boek geen kwaad zouden doen. De verdienste van het werk ligt dus
in zijn inhoud; minder aanbeveling verdienen taal en stijl, die nauwelijks het
allesbehalve hoge peil van onze doorsnee krantenartikels overschrijden.
E. De Graeve

Christendom en marxisme
Publikatie van het Paulus-Gesellschaft onder redactie van Erich Kellner.
Ambo, Utrecht, 1967, 358 pp.
Contacten tussen academici uit Oost en West zijn er reeds lang. In 1965 vond in
Salzburg echter een bijeenkomst plaats waarop het gesprek tussen marxisme en
christendom min of meer geïnstitutionaliseerd werd. De initiatiefnemer van dit
gesprek was het Paulus-Gesellschaft, een vereniging van geleerden uit het Westen voornamelijk uit het Duitse taalgebied - die reeds lang het gesprek tussen de theologie
en de andere wetenschappen hebben geopend. Het jaar 1965 vormde echter een
‘doorbraak’: de enge grenzen van de christelijke vraagstelling werden doorbroken,
de marxistische inbreng kreeg een kans. De bijeenkomst in Salzburg had niets meer
van een vriendenclubje, maar was een wereldforum geworden, waar Duitsers en
Joegoslaven, Tsjechen en Fransen, Italianen en zelfs een Bulgaar elkaar ontmoetten
en het probleem van de samenleving van christenen en marxisten bespraken. Van
die bijeenkomst is bovenstaande Ambo-publikatie een woordelijk verslag. Er werden
boeiende bijdragen tot een discussie geleverd, bijvoorbeeld door de Franse marxist
Roger Garaudy en door de Duitse theoloog Karl Rahner. Toch was het nog geen
echte dialoog zoals prof. Hans Schäfer, fysioloog uit Heidelberg, in zijn slotwoord
trouwens toegaf: ‘Meestal was het een monoloog. Toch was dit, meen ik, het begin
van een tweegesprek dat in werkelijkheid een driegesprek is. Drie partijen zijn in
gesprek: christenen, marxisten en natuuronderzoekers. De natuurvorsers staan dikwijls
noch aan de ene noch aan de andere kant’. De slotverklaring van deze bijeenkomst
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werd door 222 van de 300 deelnemers onderschreven. In die slotverklaring heette
het, dat het gesprek nuttig was geweest en diende te worden voortgezet. Dat is
verheugend. Wie het gehele verslag nog eens leest kan zich echter niet aan de indruk
onttrekken, dat de kring toch nog te beperkt is geweest. De wereld bestaat niet alleen
uit christenen en marxisten. Er zijn bijvoorbeeld ook humanisten en boeddhisten en
mohammedanen. Wellicht dat in de toekomst het gesprek ook tot hen wordt uitgebreid.
Want per slot van rekening ging het in Salzburg om wereldproblemen, hetgeen uit
het verslag duidelijk blijkt.
J.P. Schuyf

Marcus Bakker
Kiezen of knoeien
Pegasus, Amsterdam, 1967, 136 pp.
Een partij die door wijziging van het huidige kiesstelsel minder zetels zou krijgen
dan zij nu heeft, is natuurlijk een fervent tegenstander van dergelijke wijzigingen.
Het wekt dan ook nauwelijks verwondering, dat Marcus Bakker (CPN) fors ten strijde
trekt tegen de ‘huidige veranderingslust’. De auteur maakt het zich in zijn boekje
aanvankelijk erg gemakkelijk door alle tegenstanders van de evenredige
vertegenwoordiging uit veel vroeger jaren ten tonele te voeren. Onjuist is het
natuurlijk, dat hij de motieven van toen (de jaren van liberalisme en paternalisme)
de voorstanders van een wijziging van de kieswet op dit moment in de schoenen
schuift. Zo het er tientallen jaren geleden wellicht inderdaad om ging het ‘proletariaat’
zover mogelijk van de stembus te houden, nu gaat het er om, dat het democratische
bestel in revisie een beter systeem oplevert. Niettemin geeft Marcus Bakker in zijn
boekje ook een aantal argumenten tegen een eventuele wijziging van het huidige
kiesstelsel die gelezen mogen en moeten worden. Het meest doorslaggevende wat
hij beweert is natuurlijk, dat

Streven. Jaargang 21

625
bij een consequent doorgevoerd districtenstelsel inderdaad massa's stemmen verloren
gaan. Het is jammer, dat deze inderdaad helder uitgewerkte gedachte ingebed is in
- niet altijd onaardige - retorische tirades tegen alle mogelijke politieke
andersdenkenden.
J.P. Schuyf

Paul de Groot
De dertiger jaren 1936-1939
Herinneringen en overdenkingen
Pegasus, Amsterdam, 1967, 184 pp., (geïll.), f 8,90.
Toen het eerste deel van de ‘herinneringen en overdenkingen’ van Paul de Groot
verschenen is, hebben de meeste recensenten, ook ondergetekende, er op gewezen,
dat het meest interessante deel nog moest komen: De Groots boekstaving van de
Nederlandse communistische geschiedenis uit de jaren 1936-1939. Juist in die tijd
speelden zich immers op zijn minst twee zeer onverkwikkelijke gebeurtenissen af:
de monsterprocessen in Moskou en het beruchte Duits-Russische pact. Nu zou het
onrechtvaardig zijn het inmiddels uitgekomen tweede deel van De Groots
overpeinzingen aan deze twee feiten op te hangen. Zowel de Nederlandse
communistische beweging als ook de internationale arbeidersbeweging hebben in
de tweede helft van de dertiger jaren nog wel iets anders gedaan dan alleen maar
discussiëren over de twee genoemde gebeurtenissen. In Spanje speelde zich een
burgeroorlog af - waaraan ook heel wat Nederlandse communisten deelnamen -, de
Chinese communistische partij kwam - ook met de hulp van Nederlanders - van de
grond, en overal in de arbeiderswereld, dus ook in de CPN (zo was de CPH in 1935
omgedoopt) trachtte men een bastion tegen het steeds meer opdringende fascisme te
bouwen. Paul de Groot is nooit een vriend van de Duitsers en al helemaal niet van
het fascisme geweest. De schrijver citeert overvloedig uit hoofd-artikelen die hij
indertijd in de partijkrant schreef, en zelfs wanneer men niet alle teksten op hun
betrouwbaarheid controleert, kan men gerust zeggen, dat De Groot een van de eersten
was die het nazistische gevaar hebben onderkend. De Moskouse processen en het
Duivelspact blijven toch de meest interessante delen van het boek, al besteedt De
Groot er naar verhouding wel wat weinig aandacht aan. Veel zegt hij niet, maar wat
hij wél zegt, is duidelijk een schuldbekentenis. De Groot erkent min of meer de
gruwelijke feiten die Chroejstsjov indertijd aan de openbaarheid heeft prijsgegeven.
Hij gaat echter nog verder omdat hij ook schrijft: ‘Waarom gebeurde dit?’. Hij tracht
die vraag te beantwoorden door te wijzen op de bijzondere omstandigheden waarin
de Sowjet-Unie verkeerde, waarbij ook nog een dreigende oorlog kwam. Voor ons
gevoel ‘verklaart’ De Groot wat al te lankmoedig, maar tenslotte schrijft hij toch:
‘Dat heeft in de dertiger jaren onze zaak geschaad. Juist daarom is het zo nodig om
in de huidige tijd tegen dit dogmatisme te waken’. Datzelfde geldt ook van het
beruchte pact, aldus De Groot. Hij erkent dat er fouten in de beoordeling van de
situatie zijn gemaakt, maar hij verwerpt alle beschuldigingen als zouden de
Nederlandse communisten pas aan het verzet hebben deelgenomen toen Hitler de
Sovjet-Unie binnenviel. Ook elders zijn die verwijten trouwens al ontzenuwd. Paul
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de Groot heeft zich als partijleider nooit als een sympathiek mens ontpopt en waar
hij kritiek heeft op het feit dat in de Sovjet-Unie Stalin zoveel macht kon krijgen,
moet men toch onwillekeurig denken aan de machtspositie die Paul de Groot, zeker
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, in de CPN heeft gehad. Niettemin, of
misschien wel juist daarom, is er moed voor nodig geweest deze ‘herinneringen en
overwegingen’ te schrijven. De auteur had boter op zijn hoofd. In deze memoires is
een deel van die boter gesmolten. Ondanks kanttekeningen die men zou kunnen
maken, is het een boeiend boek geworden. En om ons alvast bij voorbaat bij andere
recensenten aan te sluiten: we zien met spanning uit naar De veertiger jaren, De
vijftiger jaren en De zestiger jaren. Maar dat zal Paul de Groot wellicht nog meer
moeite kosten.
J.P. Schuyf

Borys Lewytzkyj
Die kommunistische Partei der Sowjetunion
Porträt eines Ordens
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1967, 312 pp., D.M. 24.50.
Volgens normaal-democratische opvattingen is het een onmogelijkheid dat een
politieke partij vijftig jaar lang aan de macht blijft en zelfs in de dictaturen pleegt
een halve eeuw partij-politiek succes tot de zeldzaamheden te behoren. Niettemin is
het de Communistische Partij van de Sovjet-Unie gelukt gedurende een halve eeuw
niet alleen aan de macht te blijven, maar ook de niet-partijleden om te vormen tot
wat men sympathi-
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santen zou kunnen noemen. Het doorlichten van een dergelijke partij, die bovendien
nog het grootste deel van haar werk ‘in het verborgene’ doet, is geen eenvoudige
zaak. Toch heeft de op het gebied van het Sovjet-russische staatsrecht gespecialiseerde
auteur Lewytzkyj een alleszins aanvaardbaar beeld van de CPSU weten te schilderen,
een beeld waaruit ook het succes van die partij verklaard kan worden. De meeste
aandacht verdient het laatste hoofdstuk van dit boek, waarin de schrijver een blik in
de toekomst tracht te werpen. Na geconstateerd te hebben dat de CPSU in beweging
is, meent hij dat de Sovjetrussische communisten zich nu ongeveer halverwege tussen
absolute dictatuur en gematigde democratie bevinden. De toekomst van de partij, zo
meent hij, ligt in handen van de jonge, minder conformistische generatie, een conclusie
die men van harte kan onderschrijven.
J.P. Schuyf

Dr. Helmut Dressler (herausg.)
Neuorientierung
Studenten-Arbeiten aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Studium an
der Theologischen Fakultät der Humbolt-Universität Berlin
Union Verlag, Berlin, 1966, 174 pp., MDN 7.50.
De samenleving van christenen en marxisten in een land als Oost-Duitsland roept
natuurlijk veel problemen op. Juist voor de Oost-duitse christenheid, die de
nazi-dictatuur heeft ondergaan, was het totstandkomen van de DDR een nieuwe
beproeving: hun christen-zijn werd op de proef gesteld. Dat een Neuorientierung
nodig was, zal niemand ontkennen. Hoe die Neuorientierung is uitgevallen wordt
echter op verschillende wijze beoordeeld. Daarbij is het natuurlijk óók van belang
de stem van de betreffende mensen zelf te horen. En al is de stem van de voorganger
vaak niet dezelfde als de stem van de gemeente, de bundel essays van aankomende
predikanten in de DDR biedt een boeiend inzicht in de mentaliteitsverandering van
een groot deel van de Oostduitse christenen, daargelaten of die verandering uit vrije
wil is voortgekomen of van boven is opgelegd; vermoedelijk is er sprake van een
wisselwerking. De zeven opstellen hebben elk min of meer betrekking op de
samenleving van christenen en marxisten, waarbij uit de aard der zaak de politieke
en sociale problemen op de voorgrond staan. Zo wordt bijvoorbeeld het religieuze
socialisme uit de Weimar-Republiek verdedigd, komt de Bekennende Kirche uit de
nazi-tijd uitvoerig ter sprake en krijgt de beroemde ‘Verklaring van Darmstadt’ veel
bladzijden toegemeten. De samensteller van het boek schrijft het minst sympathiek,
en wel over het revanchisme van de Westduitse protestanten; hij beweert meer dan
hij aantoont. Opvallend is, dat vrijwel alle auteurs zich opstellen achter de officiële
politiek van de DDR, terwijl zij tussen de regels door vaak toch een distantie tussen
de staatsleer en het christendom constateren. Niettemin kan men in één van de
opstellen lezen: ‘Wo immer sich Möglichkeiten gemeinsamen Handelns ergeben,
sollten sie ausgeschöpft werden, auch wenn es Trennendes gibt, auch wenn
Konfliktsituationen auftreten können’. Er zijn dus conflicten, al wordt dat nergens
in dit boek ruiterlijk toegegeven of beschreven. Maar tóch samenwerken. Een
gevaarlijke stelling, zo zal men buiten de DDR vinden. Die stelling vormt echter
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juist de diepere inhoud van de Neuorientierung. Daarvan kennis te nemen is de moeite
waard.
J.P. Schuyf

Geschiedenis
Peter H. Nelde
Flandern in der Sicht Hoffmanns von Fallersleben
‘Bibliotheca Belgica 2’, Oranje-Verlag, Wilrijk, 1967, 220 pp., F. 260.
Wij, Vlamingen, kennen de Duitse filoloog en dichter Von Fallersleben bij naam.
Wij hoorden van zijn Horae Belgicae (tekstuitgaven, 12 boekdelen); we namen zijn
Loverkens ter hand (nieuwe uitgaven in 1964), en bleven stil bij het al jaren gezongene
‘Vlaenderen, dach en nacht / denc ik aen u....’. Hier ontvangen wij een zorgvuldig
nagevorst overzicht van zijn betrekkingen met Vlamingen en Vlaanderen, van zijn
arbeid en geest en bedoeling, van de bejegening die hem bij ons te beurt viel. Het is
een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van Vlaamse-Beweging-en-cultuur in
de negentiende eeuw; het leert ons de romantiek inleven (althans een deel daarvan);
het belicht enkele van onze Vlaamse gestalten met hoedanigheden en tekorten. Het
verzamelt veel nieuwe gegevens, zonder nog evenzeer het totaalbeeld scherp te zetten.
Em. Janssen
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Len Giovannitti, Fred Freed
De bom moet barsten
Documenten over twijfels en besluitvorming vóór Hirosjima
Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1966, 366 pp., f 18,50.
De oorspronkelijke titel van dit omvangrijke werk is ‘The decision to drop the bomb’;
het boek verscheen in New York in 1965, als resultaat van de voorbereidingen voor
een TV-documentaire. De auteurs zijn verbonden aan de NBC. De vraag wordt door
de auteurs uitdrukkelijk gesteld, of er ook andere mogelijkheden waren geweest om
de oorlog te beëindigen, én of de keuze om de bom te gebruiken gerechtvaardigd
was. Hun conclusie is, dat het bepaald niet noodzakelijk was de bom op Japan te
gooien om de oorlog te winnen, al zouden alternatieve strategieën veel bezwaren
met zich hebben meegebracht. Belangrijk schijnt te zijn geweest, dat een snelle
overwinning op Japan noodzakelijk was, en wel om de Sowjet-Unie niet teveel
invloed te laten krijgen in de afwikkeling van de zaken in het Verre Oosten. Dat
klopt met de stelling van Blackett, dat het gooien van de atoombom op Japan niet
de laatste stap was in de Tweede Wereldoorlog, maar de eerste stap in de koude
oorlog. Maar de auteurs distanciëren zich toch van Blackett; deze overwegingen
hebben niet het meest gewicht in de schaal gelegd menen zij. De beslissing om de
bom te gebruiken is eenvoudig genomen omdat men de beslissing de bom niet te
gebruiken niet kon rechtvaardigen: er was twee miljard in geïnvesteerd, en de publieke
verontwaardiging zou hoog kunnen rijzen als een dergelijke investering geen
rendement bleek te hoeven afwerpen. Het lijkt een aanvaardbare conclusie; misschien
zit er wel meer in dan in alle andere rationalisaties achteraf. Ik voel er persoonlijk
wel wat voor, eenvoudig omdat ik ook niet geneigd ben aan te nemen dat politici,
d.w.z. ‘decisionmakers’ op het hoogste niveau, dermate rationeel en weloverwogen
handelen als van een goedge-programmeerde computer mag worden verwacht. Veel
implicaties van een politiek besluit zijn doorgaans door hen niet voorzien, andere
hebben ze verkeerd beoordeeld - en wat misschien nog erger is, de gronden waarop
ze tot hun beslissingen komen zijn vaak nogal moerassig. Veel feiten ontbreken en
worden vervangen door vermoedens, door wishful thinking en door projectie; allemaal
termen die erop duiden dat de decisionmaker ook maar een gewoon mens is die de
spijker wel eens op de kop kan slaan en soms de plank mist. Ondertussen is het een
boeiend onderwerp, in dit boek beschreven. Ook Alperovitz' historische studie is in
het boek verwerkt, al delen de auteurs diens conclusies niet geheel Alperovitz heeft
nl. aangetoond, dat Japan al bereid was te capituleren voor de bom viel, en dat alleen
onzekerheid over de toekomstige positie van de keizer een snellere capitulatie in de
weg heeft gestaan; via Moskou waren onderhandelingspogingen gedaan - cf.: Gar
Alperovitz: The influence of the Atomic Bomb upon certain Military and Political
Questions, (april-september 1945; proefschrift, Kings College, Cambridge). Röling
wijst er in zijn voorwoord nog op, dat ook uit de notulen van de Keizerlijke
Oorlogsraad in Japan blijkt dat er door de bommen geen verandering kwam in de
houding van de militaire groep die wilde doorvechten tot het uiterste.
Eén kanttekening: Engeland kapituleerde allerminst tijdens ‘The battle of Britain’
voor de Duitse bommen. Duitslands oorlogspro-duktie en moreel steeg tijdens de
dagelijkse bombardementen tussen 1942-1944. In de houding van degenen in Japan
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die wilden doorvechten, kwam zelfs door twee atoombommen geen verandering. De
Amerikaanse minister van defensie, die dan tenslotte het taboe doorbreekt en zegt
te verwachten dat de Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam óók niet
zullen bijdragen tot de onderhandelingsbereidheid daar, is enkele weken later van
zijn functie ontheven. De studie van de geschiedenis staat kennelijk nog niet op het
programma van generaals die belast zijn met het voeren van oorlogen.
H.W. Tromp

Arthur de Bruyne
Lodewijk Dosfel 1881-1925
Kultuurflamingant, aktivist, nationalist.
‘Bibliotheca Belgica’, Oranje-uitgaven, Wilrijk, 1967, 520 pp., F. 350.
Met deze biografie steekt de ‘Bibliotheca Belgica’ van wal: een reeks van
wetenschappelijke verhandelingen en tekstuitgaven, in verband met de
cultuurgeschiedenis der Nederlanden, heel in het bijzonder (voorlopig althans) met
de geschiedenis van de Vlaamse beweging. En dan mag Lodewijk Dosfel wel vooraan
komen: hoofdzakelijk cultuurflamingant tot in 1914, daarbij ook activist tot in 1918,
daarbij nog Vlaams nationalist tot aan zijn sterven. Dan mogen drie uitlatingen van
hem, als leuzen vooraan geplaatst, hem ineens ten voeten uit tekenen: ‘Alles is
verbrand, behalve mijn idealen’ (1914), - ‘Het is mij een eer, voor Vlaanderen de
boeien te
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dragen’ (1920), - ‘Met zovelen offer ik mijn leven op, opdat er in Vlaanderen een
goed gezag zou komen’ (1925). Men kan de auteur verwijten dat zijn synthetische
greep niet vast genoeg is; maar hij bracht ontzaglijk veel materiaal bijeen en hij vatte
volkomen de sfeer waarin Dosfels leven verliep. Die sfeer en die feiten zijn al ver
weg; Vlaanderen dreigt alles daarvan te vergeten, en dat verlies zou onherstelbaar
zijn.
Em. Janssen

J. Van den Broeck
Constant De Deken, verkenner van onbetreden paden 1852-1896
Uitgave van het Gemeentebestuur van Wilrijk, 1966, 224 pp., geïll., geb.
Fr. 150.
Het Gemeentebestuur van Wilrijk heeft er goed aan gedaan deze nieuwe biografie
van een onder haar grootsten uit te geven. Mooi afgewerkt, rijk geïllustreerd, met
bijlagen en registers goed bruikbaar. Pater De Deken, een der pioniers van het jonge
Scheut, is meer bekend als wereldreiziger dan als missionaris. Hij was een
ontdekker-en-stichter van missiegebieden. Dat geldt minder voor Siberië, China,
Tibet (en tóch!); het geldt zeker voor Mongolië en voor Kongo. En lees dit boek om
de goddelijke voorzienigheid te zien harmoniëren met het verbazende temperament
van de heldhaftig-getrouwe avonturier. De auteur legde een ongemene vlijt ten toon.
Vooral de persoonlijke documenten van zijn held verwerkte hij met zorg. Met het
gevolg dat zijn kleurrijk verhaal wat overladen, tegelijk wat benepen blijft: een breder
historisch kader en ruimere horizonnen hadden het even enig gemaakt als de avonturen
van De Deken zelf. Doch ook zó verdient het alle lof.
Em. Janssen

Film
Raymond Bellour, Jean-Jacques Brochier, Gérard Guégan, Claude-Jean
Philippe, e.a.
Dictionnaire du Cinéma
Ed. Universitaires, Paris, 1966, 763 pp., geïll.
Een team van 39 filmologen en filmspecialisten heeft aan deze dictionnaire du cinéma
gewerkt. De titel van het werk is echter misleidend: het gaat hier nl. om een reeks
min of meer lange - erg subjectief getinte - essaytjes schetsen, analyses van cineasten,
voorafgegaan door een drietal lezenswaardige opstelletjes. Het werk mist (?) dus de
ambitie van het encyclopedische (niettegenstaande de omvang) en tevens ook van
het evenwichtig gefundeerd oordeel: er wordt, om een voorbeeld te geven, tienmaal
meer plaats ingeruimd voor een figuur als Minelli dan voor een René Clair. Ook
mindere grootheden zoals bv. de Italiaanse peplum-specialist Cottafavi en de nagenoeg
onbekende Amerikaan Allan Dwan krijgen een zeer goede beurt. In een dergelijke
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context moet het ook niet verwonderen dat de animatiecineasten op dezelfde voet
behandeld worden als hun collega's van de lange fictiefilm. Elke noot wordt
voorafgegaan door een (al te) summiere bio- en filmografie en een goede doch
uitsluitend Franse bibliografie. Vanwege de soms eigenzinnige aanpak en beoordeling
is dit meer een boeiend aanvullingsdan een evenwichtig basiswerk.
E. De Kuyper

Henri Agel
Les grands cinéastes.... que je propose
Ed. du Cerf, Paris, 1967, 236 pp., geïll.
In 1960 gaf S. een bundel korte kritische portretten uit, waarvan nu een omgewerkte
keuze uitgebracht wordt. De bedoeling was, een hele reeks klassieke en algemeen
gewaardeerde cineasten in het licht van de jongste evolutie in de filmwereld opnieuw
aan een kritisch oordeel te onderwerpen. Grootheden die in de filmgeschiedenisboeken
op de voorgrond staan (zoals een Eisenstein, een Gance, een Clair) komen nu niet
eens meer ter sprake. Anderen die in dergelijke encyclopedieën niet eens of nauwelijks
geciteerd werden (zoals Borzage, von Sternberg, Minelli, Cukor of Nicholas Ray)
worden nu op dezelfde voet behandeld als een Murnau of een Renoir. Nog anderen
(zoals een Orson Welles of een Vittorio de Sica) worden vrij scherp (en m.i. terecht)
beoordeeld. Deze poging tot herwaardering en herijking is vanzelfsprekend een zeer
persoonlijke en subjectieve aangelegenheid. Bijgevolg valt het nu, sterker dan zeven
jaar terug, op dat Agels analyses vrij conventioneel uitvallen. Hij beperkt zich meestal
tot lapidaire formuleringen, tot paralleluitwerking met andere kunsten, en tot
goedgekozen citaten ontleend aan jongere collega's, die de echte stimulans waren
voor deze vernieuwde kijk op de cineasten van vroeger. Het best - het oprechtst - is
S. wanneer hij de spiritualistische bekommernissen van Bresson of Rossel-
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lini aanpakt. De hier besproken cineasten zijn allen werkzaam geweest vóór 1950;
filmers die na 1950 aan het draaien gingen werden in deze keuze niet opgenomen.
En het is geen toeval dat op de 41 namen er 18 Amerikaanse cineasten voorkomen.
E. De Kuyper

Roger Boussinot
Le Cinéma est mort. Vive le Cinéma!
pamphlet.
(Dossier des lettres nouvelles), Ed. Denoël, Paris, 1967, 174 pp., FF. 12,35.
S. voorspelt het einde van de ‘cinema als spektakelkunst’; hij ziet in rooskleurige
toekomstbeelden de cinema verder leven als individuele expressie- en
‘consumptie’-kunst. Binnenkort zal iedereen in staat gesteld worden (als de
economische infrastructuur het toelaat!) zijn eigen filmotheek naast zijn eigen
bibliotheek en discotheek samen te stellen. S. klaagt de filmindustrie aan en vooral
de uitbuiting van velen door een handjevol pientere zakenlui. Hij pleit voor een
‘democratisering van de film als expressiemiddel’. Hierin zet hij de gedachtengang
van een Astruc verder, die rond de jaren vijftig reeds pleitte voor een camera die
gebruikt zou kunnen worden zoals de romancier zijn pen benut: de ‘caméra-stylo’.
Ondertussen werd deze theoretische wensdroom reeds gedeeltelijk waargemaakt
door de jonge generatie cineasten die buiten de platgetreden ‘industriële’ paden
konden treden. Dit betekent wel dat S. vele al open deuren intrapt, maar zijn
pamflettaire aanpak blijft boeiend. Alleen waar hij zich waagt op het esthetische en
ideologische vlak, wordt hij wel eens al te wazig of al te simplificerend.
E. De Kuyper

Jean Douchet
Alfred Hitchcock
L'Herne Cinéma, no 1, Paris, 1967, 175 pp., geïll.
De fascinatie van de Franse filmessayisten voor Alfred Hitchcock blijft maar
voortduren. Jean Douchet neemt de draad weer op waar Rohmer en Chabrol, in hun
baanbrekend werk gewijd aan de meester van de suspense, die hadden laten vallen.
Zijn vrij esoterische en bij wijlen onleesbare analyses gaan uit van vier recente
werken: Vertigo (1957), North by North-west (1958), Psycho (1960) en The Birds
(1962). Hoeveel waardering de lezer ook voor Hitchcock heeft, hem zal de hoogst
ingewikkelde analyseertrant van S. irriteren. Wat niet wegneemt dat je af en toe zeer
luciede ideeënontwikkelingen in deze studie aantreft: zoals bv. die over de essentie
van de suspense, als volgt gedefinieerd: ‘la dilatation d'un présent pris entre les deux
possibilités contraires d'un futur imminent’ en verder een schitterend hoofdstuk (n.a.v.
North by Northwest) gewijd aan de verhoudingen en mechanismen
toeschouwer-werk-maker. Een grondige voorkennis van het oeuvre van Hitchcock
is onontbeerlijk voor de ontcijfering.
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E. De Kuyper

Ralp Stevenson
Animation in the Cinema
Zwemmer, London, 1967, 176 pp., geïll., 12 s. 6 d.
Douglas McVay
The Musical Film
Zwemmer, London, 1967, 175 pp., geïll., 12 s. 6 d.
Het studietje gewijd aan de animatiefilm beoogt niet meer dan een historisch overzicht
te geven van de verschillende scholen en tendensen die zich in deze zeer aparte sector
van de filmindustrie vanaf het begin hebben geaffirmeerd. De vraag naar het waarom
van deze marginale en uitzonderlijke situatie wordt niet behandeld, zoals uiteraard
ook de essentie van de animatiefilm niet aan bod komt in de analyses.
Het essay gewijd aan de musical is meer dan een loutere opsomming van feiten;
S. geeft nauwgezette analyses van de belangrijkste films per jaar weer, zonder een
erg persoonlijke inbreng. Behalve dan voor een film als A Star is born van George
Cukor (1954), die voor hem de belangrijkste musical is en waar hij dan ook het
leeuwenaandeel van zijn studie aan wijdt. Onrechtstreeks komt de lezer dan te weten
dat voor S. de ‘musical’ eigenlijk een vorm van ‘melodrama’ is (in de oorspronkelijke
betekenis van het woord). Jammer genoeg wordt deze interessante subjectieve kijk
op de musical nergens anders waar gemaakt. Deze - schijnbare - objectiviteit, die
slechts angst is voor het uitkomen voor persoonlijke meningen, lijkt mij een constante
in de Angelsaksische filmkritiek, waarvan dit werk dan ook een typisch voorbeeld
is.
E. De Kuyper
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Tom Milne
Losey on Losey
(The cinema one series, n. 2), Secker & Warburg, London, 1967, 192 pp.,
geïll., 15/-.
Dit lange gesprek met de maker van Accident geeft een erg boeiend portret van de
man en zijn films. Ook nevenactiviteiten - zoals de samenwerking van Losey met
Brecht en Charles Laughton in Galileo Galilei - komen ter sprake. Regelmatig echter
vallen de interviewer en de geïnterviewde terug op Losey's jongste werk (Accident)
waarvan men vele interessante wetenswaardigheden verneemt. Jammer genoeg gaat
de ondervrager niet scherp genoeg in op werken die Losey zelf als mislukkingen
beschouwt, maar die toch zeer merkwaardige aspecten vertonen (b.v. The Gipsy and
the Gentleman, 1957). Na de buitengewone Hitchcock-Truffaut ontmoeting en deze
Losey-Milne dialogen gaat men zich afvragen of de beste vorm van monografie niet
bestaat in dergelijke goed voorbereide en lang uitgesponnen gesprekken.
E. De Kuyper

Film 1967
Chronik und Bilanz des Internationalen Films
Friedrich Verlag, Velber-Hannover, 1967, 132 pp., geïll., DM. 9,80.
Ballett 1967
Chronik und Bilanz des Balletjahres
Friedrich Verlag, Velber-Hannover, 1967, 124 pp., geïll., DM. 9,80.
Oper 1967
Chronik und Bilanz des Opernjahres
Friedrich Verlag, Velber-Hannover, 1967, 130 pp., geïll., DM. 9,80.
Dit zijn de tegenhangers voor film, ballet en opera van het beroemde
‘Theater-Heutejahrbuch’ van het Friedrich Verlag. Ze weerspiegelen getrouw de
huidige situatie van de Duitse kritiek in die diverse gebieden: ontoereikend - zoals
trouwens, enkele Engelse of Amerikaanse uitzonderingen niet te na gesproken, overal
elders - voor het ballet; een zeer wisselvallig kwaliteitsniveau voor de filmkritiek;
een stoere degelijkheid voor de operakritiek, die in de eigen operasfeer erg progressief
aandoet, maar tegen de algemene culturele achtergrond toch nog vrij conservatief is.
Ieder deel bestaat hoofdzakelijk uit een stevige brok informatie en documentatie over
het voorbije en komende seizoen, aangevuld met een schat aan illustraties.
Merkwaardig in het filmjaarboek is de bijzonder goede verdediging van een naar
mijn mening moeilijk te verdedigen film als Blow Up van Antonioni; hij wordt hier
door Ernst Wendt als de film van het jaar bestempeld. Het accent valt tweemaal op
de Nederlandse film - met een vrij povere enquête en een beknopte historische schets
- tegenhanger van een degelijk kort essay over de Brazilaanse Cinema Nôvo en de
jonge Duitse film. P. Weibel slaagt er niet in recht te laten wedervaren aan de vergeten
routinier Protazanov, ook de studie gewijd aan Pinter als draaiboekschrijver blijft
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ontoereikend. Het geheel wordt besloten door een ondertussen onvermijdelijk
geworden presentatie van Marshall McLuhan.
Het balletjaarboek versnippert zijn aandacht over veel te veel interessante
onderwerpen. Een artikel zoals dat van Koegler, gewijd aan de nieuwe tendensen in
het ballet, door hem non-ballet genoemd, of andere die de pronografie in de dans of
de verhouding tussen beat en dans aansnijden, hadden beslist een ernstigere uitwerking
verdiend.
De ‘Chronik und Bilanz des Opernjahres’ tenslotte wordt vanzelfsprekend ingeluid
door een schets van de Bayreuther problematiek, die zich des te scherper stelt nu
Wieland Wagner er niet meer is om op de Festspiele zijn eigen stempel te drukken.
Het bevat voor de rest een boeiende en goed bruikbare studie over de literaire bronnen
van Strauss' opera Die Frau ohne Schatten en een verzorgd en uitgebreid fotografisch
overzicht van de Stuttgartse opvoering van Mahagonny van Brecht/Weill.
E. De Kuyper

Varia
E. de Jongh
Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw
Nederlands en Belgisch Kunstbezit, 1967, 102 pp., 77 pl., geb. 120 Fr.
Voor de tweede maal verschijnt een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse
Stichting Openbaar Kunstbezit en Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. Het eerste
boek was gewijd aan de ‘Beeldhouwkunst uit de late Middeleeuwen in de
Nederlanden’. Het tweede behandelt een bijzonder boeiend en te zeer verwaarloosd
aspect in de schilder-
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kunst van de zeventiende eeuw: de nauwe relaties die bestaan tussen schilderkunst
en de emblemata-literatuur. Die relaties waren min of meer bekend, maar in deze
uitgave worden ze aan de hand van een sprekend illustratiemateriaal verduidelijkt.
Een volledige analyse van de schilderkunst in de zeventiende eeuw mag men van de
auteur niet verwachten. Wat hij behandelt is slechts een randverschijnsel. Hoe
belangrijk de zinneen minnebeelden ook waren, ze blijken in heel veel gevallen toch
ook niet meer geweest te zijn dan een aanleiding om bepaalde taferelen uit te beelden.
Het boek is uitsluitend te verkrijgen voor de leden van de boekenclub van het openbaar
kunstbezit in Nederland of Vlaanderen.
S. Heester

Piet en Monique Van de Sype-Delvaux
Te voet door Vlaanderen
I. West-Vlaanderen
Foto's F. Nauwelaerts, opgesteld o.l.v. J. Van Overstraeten. - Lannoo,
Tielt, 1967, 168 pp., 11 krtn., 114 foto's, ing. F. 135 (inschr. op 6 dln: F.
125 p. deel).
De ondertitel op de omslag luidt: Een serie toeristische boeken naar het scenario van
de televisiereeks ‘Te voet door Vlaanderen’ met tien tochten per provincie en vele
toeristische tips. De eerste provincie, West-Vlaanderen, levert misschien wel de
dankbaarste stof voor zulke voettocht (per wagen). Voor mensen uit een andere hoek
van Vlaanderen ligt hier achter elke straathoek a.h.w. iets geheimzinnigs en fantastisch
te wachten. Zelfs voor de bewoners van de hier bezochte streken komen er vele
onbekende dingen aan het licht. Mooi uitgegeven en rijk geïllustreerd zal deze reeks
een gulden gids worden voor tal van onvermoede trips door het rijke Vlaanderen.
J. Liebens

Woordenboek der oudheid
afl. 3: Avondmaal - Claudius
Roemen en Zonen, Roermond, 1967, f 10,- per aflevering.
Hierin de belangrijke trefwoorden Basiliek, Bijbel, Caesar, Carthago, Catacomben,
Cicero, enz. De veelzijdigheid der onderwerpen en het getal van de medewerkers
verontschuldigen de trage voortgang van deze nuttige uitgave, maar niet het over het
hoofd-zien van de grote Boethius.
C. Beukers

M. Croonenberghs
De familie en de wet
Davidsfonds, Leuven, 1967, 2 dln., 264-284 pp.
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De rechtsbedeling gaat steeds uit van de stelling dat iedereen verondersteld wordt
de wet te kennen. In feite is dat niet het geval. Daarom zijn publikaties als deze,
welke op bevattelijke wijze de niet-jurist in contact brengen met de wet, dringend
noodzakelijk. Daar S. in de eerste plaats handelt over de familie, beperkt zijn werk
zich tot een commentaar op het eerste boek van het Belgisch Burgerlijk Wetboek,
waarin het personenrecht wordt uiteengezet, terwijl er daarnaast toch voldoende
aandacht wordt besteed aan de huwelijkscontracten. Graag bevelen wij het werk aan.
Hopelijk komt er nog een derde deel, waarin op een even bevattelijke wijze gehandeld
wordt over erfenissen en testamenten, aangezien een juiste kennis hierover vaak
onontbeerlijk is voor de goede verstandhouding in de familie.
L. Braeckmans

Hilke de Vries
Een Ophitsend Geschrift
Ambo, Utrecht, 1968, 190 pp.
De geschiedenis van het illegale Trouw, met enige interviews met medewerkers
daaraan. Omdat het verzet der kleine luiden naast dat van de communisten het
belangrijkste deel van het verzet was, is dit een belangrijke documentaire. Het is
merkwaardig om te zien hoe zelfs in die dagen er een tegenstelling bestond tussen
A.R. en C.H. Men zou alle Trouw-nummers uit die jaren moeten nagaan om te zien
of dit boekje niet te veel de indruk geeft dat het standpunt van het blad in de illegaliteit
eigenlijk al vooruitliep op die van de tegenwoordige radicalen. Ook Bruins Slot in
een recent televisie-interview stelde overigens dat het tegenwoordige Trouw weer
op het standpunt stond van die jaren. Toch krijgt men de indruk dat de Christelijke
Volkspartij, die de redactie toen voor ogen zweefde, meer weg had van de Duitse
C.D.U. van de eerste jaren na de oprichting dan van de tegenwoordige radicalen.
Een naam missen wij in dit boek, namelijk die van Calvijn. Was de theorie van het
verzet tegen de overheid in deze kring nog gebaseerd op de uitspraken van de
hervormer daarover of ging men van een ander standpunt uit, of heeft men getracht
deze standpunten te verzoenen.
C.J. Boschheurne
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J. Obrie
De Nederlandse rechtstaal
(Vl. Rechtsk. Bibl.), Die Keure, Oude Gentweg, 104, Brugge, 1966, 380
pp.
In rechtskundige en taalkundige kringen zal deze uitgave zeker gewaardeerd worden.
Bij de meeste jongeren is het werk van J. Obrie († 1929) reeds totaal onbekend, in
de eerste plaats omdat zijn geschriften praktisch onvindbaar zijn. Velen zullen dan
ook met interesse de substantiële inleiding lezen waarin Mr. Victor de persoonlijkheid
van de rechtsgeleerde schetst, zijn bedoeling, zijn streven en zijn betekenis voor de
ontvoogding van het Vlaamse rechtsleven. Chronologisch volgen dan de voornaamste
geschriften van Obrie, welke van uiteenlopende aard zijn: artikelen, bijdragen voor
de academie, verslagen van congressen, besprekingen van wetenschappelijke
publikaties e.d.m. Elk van de opstellen toont hoe hij de weg heeft gebaand waarlangs
de rechtstaal in de zuidelijke Nederlanden diende te gaan (en nog steeds moet gaan)
om een volwaardige uitdrukkingsvorm te worden.
L. Braeckmans

H. van Praag
Het wonder Perzië
De Haan, Hilversum, 1967, geïll., 176 pp., f 8,50.
Aan vijf medewerkers heeft de schr. de positieve gegevens toevertrouwd over land,
volk, taal en geschiedenis van Perzië / Iran, de toeristische attracties ervan en de
illustraties. Van hemzelf is de belangrijker helft over de religie en de dichtkunst.
Vooral ziet hij alles uit Perzië's unieke bijdrage aan het mensdom voortvloeien: uit
de benadrukking van de menselijke keuze voor het Goede als hun onvervreemdbaar
eigendom. Het Manicheïsme kenschetst hij als de karikatuur van het Mazdeisme.
Ook de rechtschapen Parsis en de mystieke Soefi worden mooi behandeld: ‘De ganse
wanhoop der schepping zoekt God als haar enige Geliefde’. Van de wijze Sadi en
de dichters Omar Chajjam, Roemi, Al Djami haalt hij onvervangbare stukken
wereldlitteratuur aan in prachtige vertalingen. Zeer belangrijk is ook, wat deze
cultuurfilosoof aan eigen gedachten meegeeft: ‘De mens heeft het heimwee naar de
eeuwigheid in zijn hart geplant. En hij verloochent zijn hart niet, omdat zijn hoofd
geen raad weet met de eeuwigheid’ (blz. 44). Om dit alles zijn kleine
onvolkomenheden hem licht vergeven. Wat hij op p. 21 en 38 terloops over de Indiase
kasten zegt, is nogal slordig. Op p. 87 had hij Frederik van Eeden moeten toevoegen
onder de vertalers van de Roebaijats. Op p. 83 behoort kennelijk Minnares te staan
i.p.v. Minnaar.
Cl. Beukers

Gillian Freeman
The Undergrowth of Literature
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Nelson, London, 1967, 196 pp., 30/.Schrijfster behandelt in dit boek de literatuur van wat zij minderheidsgroepen op
sexueel gebied noemt. Tijdschriften en boeken van onder andere masochisten van
verschillend soort, transvestisten en lesbischen passeren de revue. Veel van wat voor
deze groepen typisch is, blijkt uit hun literatuur, die overigens, zoals alle pornografie,
weer lijdt onder slechte letterkundige kwaliteit en vaak ook onder goedkope
uitvoering. De prijzen die van de meeste werken worden meegedeeld zijn overigens
bijzonder hoog. De badinerende toon waarop schrijfster dit alles analyseert, maakt
dat men dit werkje met genoegen leest.
C.J. Boschheurne

Herm. Boventer
Eros-Liebe-Flirt
J. Knecht, Frankfurt, 1967, 158 pp., 24 pl., 8 tek., geb. DM. 19.80.
Een twintigtal vooraanstaande auteurs schreven elk een korte bijdrage voor dit mooie
boek. Het wil ge en voorlichting bieden, wel een aangenaam leesboek zijn. Dit doel
heeft het ook bereikt. Tegelijkertijd zullen de bijdragen onder de meest uiteenlopende
vorm, als het verhaal, het sprookje, losse beschouwingen, de lezer iets leren over de
liefde, als edele kunst van menselijke ontmoeting; over de eros, als scheppende kracht
van de ziel; over flirt, als tactvolle en vluchtige ontmoeting tussen man en vrouw.
Fijn geïllustreerd is het boek een ideaal geschenk voor jonge volwassenen.
L. Braeckmans
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Basset S.J., Bernard, The English Jesuits. From Campion to Martindale. - Burns
& Oates, London, 1968, 477 pp., 63/-.
Berkouwer, Prof. Dr. G.C. en Prof. Dr. A.S. van der Woude, Revolte in de
theologie. - Callenbach, Nijkerk, 1968, 196 pp., f 14.90.
Bishop, Jourdain, Les théologiens de ‘la mort de Dieu’. - Ed. du Cerf, Paris,
1967, 219 pp.
Boudens o.m.i., Robrecht, Het spel van God en Mens. - Jecta, Brussel 9, 1967.
Braden, William, The private sea. LSD and the search for God. - Quadrangle
books, Chicago, 1967, 225 pp., $5.95.
Colle-Michel, M., Les Archives de la Société des Mines et Fonderies de Zinc
de la Vieille Montagne, Cahier 46, Centre Universitaire d'Histoire
contemporaine. - Nauwelaerts, Leuven, 1966.
Dewart, Leslie, The future of belief. - Burns & Oates, London, 1967, 223 pp.,
30/-.
Göldner, Klaus und Johannes Müller, Steuern und Regeln. - Urania Verlag,
Leipzig/Jena/Berlin, 1967, 288 pp., M. 12-.
Govaart, Th., Lezen en leven. - Ambo, Utrecht, 1967, 243 pp.
Hardon S.J., John A., Gott in den Religionen der Welt. - Rex Verlag,
Luzern/München, 1967.
Hart, H.L.A., Punishment and responsability. - Oxford University Press, London,
1968, 271 pp., 28/-, ing. 14/-.
Hebga, M., e.a., Afrika en Christendom. - Nederlands Uitgeverscentrum N.V.,
Hilversum, 1967.
Hoeven, Dr. J. van der, e.a., Marxisme en revolutie. - (Christelijk perspectief),
Buyten & Schipperheyn, Amsterdam, 1967, 311 pp., f 12.-.
Kuypers, Prof. Dr. G., Het politieke spel in Nederland. - Boom & Zn., Meppel,
1967, 206 pp., f 12.50.
Laeyendecker, Dr. L., Religie en conflict. - Boom & Zn., Meppel, 1967, 356
pp., f 17.50.
Leroy, Georges, De Sluipwesp. - Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1967.
Ley, Silva, Ik wil het maar zeggen. - Opwenteling, Eindhoven, 1968, 38 pp., f
3.-.
Liebaut, H., Repertorium van de Pers in het Arrondissement Aalst, Cahier 41,
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. - Nauwelaerts,
Leuven, 1967.
Meert, Jozef Viktor, Een boek genaamd opstanding. - De bladen van de poëzie,
Lier, 1967.
Milikowski, Dr. H.P., Lof der onaangepastheid. - Boom & Zn., Meppel, 19672,
f 14.50.
Murakami, Y., Logic and Social Choice. - Routledge & Kegan Paul, London,
1968, 135 pp., 14/-.
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Murdoch, Iris, The sovereignty of good over other concepts. - Cambridge
University Press, London, 1967, 37 pp., 5/-.
Onimus, Jean, Interrogations autour de l'Essentiel. - Desclée, Brugge, z.j.
Ooms-Vinckers, C.J., De start naar morgen. - La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
1967, 180 pp., f 6.90.
Plas, Michel van der, e.a., Those Dutch Catholics. - Geoffrey Chapman, London,
1967, 164 pp., 21/-.
Pöggeler, Otto, La Pensée de Heidegger, Présence et Pensée. Aubier-Montaigne, Paris, z.j.
Robbers S.J., Dr. H., Samenzijn in trouw. Gedachten van Gabriel Marcel. (Aggiornamento), Gottmer, Haarlem, 1967, 97 pp., f 9.90.
Ross, Alf, Directives and norms. - Routledge & Kegan Paul, London, 1968,
188 pp., 35/-.
Scherre, Paul en Hans Wysling, Thomas-Mann-Studiën, Erster Band:
Quellenkritische Studiën zum Werk Thomas Manns. - Francke Verlag, Bern und
München, z.j., 346 pp., Zw. Fr. 48.
Skerst, Herman von, Der Unbekannte Gott. - Urachhaus, Stuttgart, 1967, 148
pp.
Swert, Fred de, Door eenzaamheid geranseld. - Opwenteling, Eindhoven, 1967,
40 pp., f 3.-.
Verneaux, Roger, La Vocabulaire de Kant, Doctrines et Méthodes, Philosophie
de l'Esprit. - Aubier-Montaigne, Paris, z.j.

Streven. Jaargang 21

*101
Veulemans, Jan, Water. - Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1967.
Vleugelhof, Lou, Totolos. - Opwenteling, Eindhoven, 1967, 35 pp., f 3.-.
Vries, Hille de, e.a., Een ophitsend geschrift. - Ambo, Utrecht, 1968, 190 pp.
Waisman, Friedrich, Wittgenstein und der Wiener Kreis. - (B.F. McGuinness
herausg.), Basil Blackwell, Oxford, 1967, 266 pp., 45/-.
Weiszmantel, Prof. Dr. Chr., e.a., Zwischen absolutem Nullpunkt und
Sonnentemperatur. - Urania, Leipzig/Jena/Berlin, 1967, 280 pp., M. 4.20.
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binnenkant achterplat

Personalia
Prof. Dr. Louis Van Bladel S.J., geboren 1923. Doctor in de filosofie
(Gregoriana, Schelling). Publiceerde ‘Kerngedachten van Karl Marx’ (1966)
en verschillende artikelen in ‘Bijdragen’ en ‘Streven’, waarvan hij redactielid
is. Professor (ethiek en hedendaagse filosofie) aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen. Adres: Sanderusstraat 5, Antwerpen.
Dr. C.V. Lafeber, geboren 1927. Studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
te Leiden, waar hij in 1961 promoveerde op ‘Vredes-bemiddelingspogingen uit
het eerste jaar van Wereldoorlog I’. Doet veel aan polemologisch werk. Is leraar
geschiedenis aan het Pauluslyceum te Tilburg en het Avondlyceum te Den
Bosch. Adres: Torteldreef 6, Tilburg.
Drs. H.W. Tromp, geboren 1935. Studeerde sociologie en politiek te Nijmegen
en Berlijn. Sinds 1964 verbonden aan het Polemologisch Instituut van de
Rijksuniversiteit te Groningen. Publikaties o.a. in ‘Streven’, ‘G-3’,
‘Volksopvoeding’, ‘De Militaire Spectator’. Adres: Coronastraat 58, Groningen.
Jozef Weissgerber s.j., geboren in 1922 (Vinkovci, Kroatië). Studeerde
psychologie aan de universiteit te Zagreb. Professor aan het filosofisch en
theologisch instituut van de jezuïeten en studentenpastoor te Zagreb. Werkt aan
doctoraat psychologie en filosofie te Leuven. Adres (tijdelijk):
Minderbroederstraat 11, Leuven.
Drs. W.J.G.M. Gielen, geboren 1927. Studeerde rechten vrije studierichting aan
de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Was ambtenaar in dienst van de
provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. Sedert dec. 1961
adjunct-directeur van het Pedagogisch Instituut van de Katholieke Universiteit
te Nijmegen. Publiceerde over politieke onderwerpen in ‘Katholiek Staatkundig
Maandschrift’ en ‘De Tijd’. Binnenkort verschijnt van zijn hand een leerboek
over kiesstelsels voor scholen voor voortgezet onderwijs. Adres: Beverweg 27,
Nijmegen.
Georges Pille, geboren 1943. Licenciaat in de economische wetenschappen,
1966-67 assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent. Studeert op het ogenblik aan
het Centre Universitaire Européen te Nancy. Adres (tijdelijk): 15, Place Carnot,
Nancy (France).
Dr. Jan M. Broekman, geboren 1931. Studies in de sociologie (Leiden) en de
wijsbegeerte (Göttingen). Promotie 1961 op ‘Phaenomenologie und Ecologie’.
Wetenschappelijk hoofdmedewerker voor wijsbegeerte aan de universiteit van
Amsterdam. Adres: Lijnbaanweg 28, Noordwijk.
Michel Oukhow, geboren 1926. Studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
te Gent. Publiceerde in het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ en in ‘Socialistische
standpunten’ verschillende artikelen over de socialistische beweging. Werkte
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mee aan de ‘Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging in België’
(1960) en aan de ‘Tentoonstelling 100 jaar Socialistische Internationale’ (1964).
Inspecteur bij het Technisch Onderwijs (bevoegdheid moraal). Adres: Mechelse
steenweg 12, Antwerpen.
Drs. J.M.H. Oomes, geboren 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans
leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het
Contardo Ferrini avondlyceum te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Hektor de Bruynye, geboren 1917. Studeerde economie aan de rijksuniversiteit
te Gent en handels- en consulaire wetenschappen aan de St.-Ignatius
Handelshogeschool te Antwerpen. Beursredacteur bij de ‘Gazet van Antwerpen’.
Adres: Multatuliplein 2, Antwerpen L.O.
Dr. J.M. Vlijm, geboren 1917. Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Promoveerde in 1956 op een dissertatie over het religiebegrip bij
Karl Barth. Was in de oorlog predikant in Ameide en ging daarop naar Java in
dienst van de zending, was predikant in Voorburg. Is nu studentenpredikant
voor de gereformeerde kerk te Leiden. Adres: Lammenschansweg 1, Leiden.
Dr. N. Bootsma, geboren 1927 te Enschede. Studeerde geschiedenis te Nijmegen
van 1946-1951. Promoveerde in 1962. Thans wetenschappelijk medewerker
aan het Historisch Instituut van de universiteit van Nijmegen, afdeling Nieuwe
Geschiedenis na 1870. Adres: tijdelijk in de Verenigde Staten.
Dr. D. Scheltens o.f.m., geboren 1919. Doctor in de filosofie (Leuven).
Publiceerde ‘Is God dood?’ (1967) en verschillende artikelen in het ‘Tijdschrift
voor Filosofie’ en elders. Professor aan het Centrum voor Kerkelijke Studies
te Leuven. Adres: Prosperdreef 9, Vaalbeek.
Drs. J.H.F. Bovend'eerdt, geboren 1938. Opleiding aan de Katholieke Academie
voor Lichamelijke Opvoeding te 's-Hertogenbosch, daarna doctoraal pedagogiek
aan de Universiteit te Nijmegen. Werkte in 1964 gedurende drie maanden aan
de Ohio State University te Columbus, Ohio. Redactielid van het maandblad
voor lichamelijke opvoeding ‘Thomas’. Leraar aan het Bisschoppelijk College
te Sittard. Adres: Beethovenstraat 37', Sittard.
Paul Mertz, geboren 1938. Adjunct-directeur van een groot Amsterdams
reclamebureau. Docent aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf
jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum ‘De
Drommedaris’ te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst
organiseerde. Directeur van de nieuwe Amsterdamse Galerie Pribaut
(Wibautstraat 133). Adres: Reinier Vinkeleskade 69 II, Amsterdam-Z.

Vignetten: Gerrit Noordzij
Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf
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Paul van Ostaijengenootschap
Bijlage van ‘Streven’, 97e jrg., nr. 7, april 1968.
Secretariaat:
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
Minderbroedersstraat 22, Antwerpen
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
Juffrouw Idastraat 11, Den Haag
In 1967 is te Antwerpen voor het gehele Nederlandse taalgebied het Paul van
Ostaijengenootschap opgericht, dat de belangstelling voor het werk van deze
vernieuwer der Nederlandse letterkunde wil bevorderen en tevens, als eerbetoon aan
hem, de aandacht wil vestigen op schrijvers die zich na hem voor de verdere
ontwikkeling van onze literatuur verdienstelijk hebben gemaakt.
Deze doelstelling is in de statuten van het Genootschap als volgt omschreven:
a. het stimuleren, organiseren of ondersteunen van studies, uitgaven, lezingen,
tentoonstellingen en andere aktiviteiten met betrekking tot Paul van Ostaijen
en zijn kring;
b. het periodiek uitreiken van een geldprijs aan een hedendaags, Nederlandstalig
schrijver, wiens werk in een nader te bepalen periode van bijzondere betekenis
voor de vernieuwing van onze letterkunde is gebleken;
c. het verwerven door schenking of aankoop van documenten, autografen,
beeltenissen enz. met betrekking tot Paul van Ostaijen en zijn kring en het
bevorderen van de centralisatie van dit materiaal door deze aanwinsten in beheer
te geven aan het Paul van Ostaijenarchief van het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.
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Het ligt voorts in de bedoeling van het Genootschap ten minste één maal per jaar een
algemene vergadering voor alle leden te beleggen, waaraan een of andere manifestatie
verbonden zal zijn. Voor de eerste maal wordt gedacht aan een grote Van
Ostaijententoonstelling in november 1968 te Antwerpen, die zowel aan de letterkunde
als de beeldende kunst aandacht zal schenken.
Ook wil het Genootschap ten behoeve van zijn leden tot een jaarlijkse uitgave
betreffende Van Ostaij en komen. In het voorjaar van 1968 zal deze reeks worden
geopend met een facsimile-editie van het kladhandschrift De jazz van het bankroet,
voorzien van een inleiding en transkripties, die uitsluitend voor leden verkrijgbaar
zal zijn.
Zij die belangstelling voor de doelstelling en werkzaamheden van het Paul van Ostaij
engenootschap bezitten, worden hierbij door het bestuur uitgenodigd, door het invullen
van onderstaande strook, op te geven of zij voor benoeming tot steunend of gewoon
lid van het Genootschap in aanmerking wensen te komen. Steunende leden zijn zij,
die een bedrag ineens van tenminste Bfr. 5000.- of f 360.- aan het Genootschap
bijdragen, waardoor zij levenslang de volle rechten van het lidmaatschap verwerven.
Vooral ter realisering van punt b der doelstelling wordt ahesie in de vorm van een
steunend lidmaatschap door het bestuur bijzonder op prijs gesteld.
De contributie voor gewone leden is vastgesteld op Bfr. 150.- of f 10.- per jaar.
Studerenden bij het middelbaar of hoger onderwijs zijn slechts de helft van dit bedrag
verschuldigd.
Het bestuur van het Paul van Ostaijengenootschap is als volgt samengesteld:
Prof. Mr. Ridder René Victor, voorzitter; Prof. Dr. P. Minderaa, ondervoorzitter;
Dr. E. Willekens, secretaris; Gerrit Borgers, 2de secretaris; J.M. Matthijssen,
penningmeester; D. Vriesman, 2de penningmeester; mevr. L.G. Faes-Eelbo, Prof.
Dr. J.J.M. Aerts, Bert Bakker, Mr. R.A.F. Declerck, Maurice Gilliams, Prof. H.A.
Gomperts, Dr. P. Hadermann, Karel Jonckheere, Prof. Dr. A.C.M. Meeuwesse, H.J.
Michael, Prof. Dr. M.J.H. Rutten en Prof. Dr. J. Weisgerber, leden.
Ondergetekende,
naam:
adres:
zou gaarne toe willen treden tot het Paul van Ostaijengenootschap als
steunend/gewoon lid met ingang van het eerste Genootschapsjaar op 1 januari 1968.
Hij/zij is geen/wel student(e).
Hij/zij wenst tevens/niet in te tekenen op de uitgave
De jazz van het bankroet voor de prijs van Bfr. 35.- of f 2.50.
Het verschuldigde bedrag zal worden overgemaakt op: gironummer 549.18 van
de N.V. Kredietbank, Antwerpen, voor rekening nr. 1100/13/39917 van net Paul van
Ostaijengenootschap, Antwerpen of gironummer 6269 van de Alg. Bank Nederland,
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Leidseplein, Amsterdam voor rekening nr. 54.92.37.291 van het Paul van
Ostaijengenootschap.
Handtekening,
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[1968, nummer 7]
[Bespreking inhoud]
Verandering als theologisch probleem, p. 635
Moeten wij kiezen tussen onveranderlijke vastheid en weerhaanachtige verandering?
De tegenstelling tussen hen die de wacht betrekken bij tijdloze onveranderlijke
waarheden en hen die karakterloos dingen naar de gunst van wat ‘de moderne mens’
wordt geacht te zijn, is onvruchtbaar. De enen raken buiten spel, de anderen vervallen
tot overspel. De kerken zijn echter geroepen tot vruchtbaar tegen-spel. De verandering
waarnaar zij snakken, ligt voorbij al ónze veranderingen.

Van federaliseringsproces naar federatie, p. 644
Lode Claes, die al vele jaren aan Streven meewerkt als een geëngageerde toeschouwer
van het Belgische politieke leven, heeft voor de verkiezingen zijn voornemen bekend
gemaakt om nu ook actief aan de politiek deel te nemen. In de Volksunie. Zijn motief:
het federaliseringsproces in België is niet meer tegen te houden. Hij wil meedoen
aan de besluitvorming daaromtrent. Uiteraard kende hij op het ogenblik dat hij dit
artikel schreef, de uitslag van de verkiezingen niet. Dat maakt het misschien ietwat
pikant.

Enquête onder alle priesters, diakens en subdiakens, p. 650
Bij de enquête die op verzoek van het Nederlands episcopaat is rondgestuurd, doen
zich vooral twee vragen voor: 1. kunnen uit de vraagstellingen voldoende
gedifferentieerde meningen naar voren komen, zodat men een beeld krijgt van de
denkrichtingen onder de clerus? 2. In hoeverre is het verantwoord een beleid te voeren
dat berust op de uitkomsten van deze enquête?

Onze verantwoordelijkheid voor de toekomst, p. 653
Naar aanleiding van het verslagboek van een congres, uitgegeven onder de titel
Scheikundig onderzoek van het leven, schrikbeeld en verwachting, vraagt de auteur
zich af, wie verantwoordelijk is voor de toepassing van de mogelijkheden, geboden
door biologie en biochemie. Het huidige gebrek aan deskundige informatie en
verstaanbare communicatie vallen allereerst op.

Het beschadigde kunstwerk, p. 661
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In twee lijvige volumes heeft R.-H. Marijnissen, adjunct-directeur van het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium van België, het probleem van de conservatie
en/of restauratie aan de orde gesteld. Hij schrijft geen recepten voor, maar stelt ons
voor onze verantwoordelijkheid ten overstaan van het artistiek legaat dat het verleden
ons heeft overgemaakt. Willen we die verantwoordelijkheid opnemen, dan moet er
een wetenschappelijke kunstwetenschap uitgebouwd worden. De foto's bij de
bespreking van het boek zijn ons welwillend ter beschikking gesteld door
A.C.L.-Brussel.
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Hart voor hart, p. 667
Donald Longmore is een hartchirurg, Malcolm Ross-MacDonald een ‘science writer’.
Samen hebben zij een boek geschreven over de chirurgie van reserve-onderdelen en
zij hebben er nog twee andere op stapel staan: een over machines in de geneeskunde
en een over het menselijke hart. Telkens praten zij eerst alles, punt voor punt, met
elkaar door; naargelang een hoofdstuk klaar komt, maakt Ross-MacDonald een eerste
ontwerptekst; daarop werken zij dan samen verder. Het ‘gesprek’ dat hier gepubliceerd
wordt, is de neerslag van verschillende van zulke besprekingen.

De aandacht voor de mens in de huidige Sovjetliteratuur II, p. 672
Uit een paar romans blijkt dat het huidige Sovjet-systeem de mens in zijn originaliteit
nog steeds ernstig tekort doet. Van de andere kant ontdekt men de onmisbaarheid
van de ‘individuele waarden’ in de mens. Het lijkt, dat de huidige Sovjetliteratuur
zich tot taak heeft gesteld hierop de aandacht te vestigen.

Wolkers' Horrible Tango, p. 686
In Wolkers' jongste roman wordt de maatschappelijke realiteit van de wereld van
vandaag direct betrokken op het privé-bewustzijn van een reeds uit zijn vroeger werk
bekend individu. Daardoor wordt zijn verbeeldingswereld hier anders gestructureerd,
en in die zin vernieuwd. In Leo Geerts' analyse valt de klemtoon daarom niet op de
al lang bekende elementen uit Wolkers' werk, maar op het nieuwe perspectief dat
door dit boek geopend wordt.

Het nieuwe gezicht van de Nederlandse Spoorwegen, p. 695
De NS gaat ertoe over een nieuwe huisstijl te aanvaarden en overal toe te passen.
Schrijver gaat na, hoe men er toe gekomen is, hoe men het aangepakt heeft en welk
effect men ervan verwacht.

Brecht-dialoog, p. 700
Aan de hand van referaten en gesprekken in de Brecht-Dialog 1968 probeert de auteur
een antwoord te geven op enkele vragen die hem door de redactie naar Berlijn werden
meegegeven: Hoe staat het met Brecht in Berlijn zelf? Respectvol conserveren of
kritische interpretatie en voortzetting? Hoe staat het met zijn reële invloed op het
internationale stukken-schrijven en stukkenspelen?
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Verandering als theologisch probleem
H. Berkhof
Dat de kwestie in de titel aangeduid zich momenteel met grote kracht aan ons opdringt,
behoeft nauwelijks betoog. Globaal genomen zijn wij sinds 1950 in een nieuwe
wereldperiode terecht gekomen, die zowel een ongekende stroomversnelling als ook
een ongekende stroomverbreding betekent. De versnelling danken we vooral aan de
nieuwe uitbarsting van technisch kunnen, de verbreding vooral aan de televisie die
ineens bijna alle lagen der bevolking dezelfde ervaringen en problemen te verwerken
geeft. De mens kan deze snelle ontwikkelingen niet tijdig verwerken. Hij is daar
eenvoudig nog niet op ingesteld. Hoe ouder men is, des te moeilijker is vaak de
verwerking. Vandaar dat de spanningen tussen de generaties, die telkens in het
culturele leven zijn voorgekomen, momenteel bijzonder scherpe vormen kunnen
aannemen.
Wat zou het heerlijk zijn, als de kerk naast deze versnelling en verbreding van de
culturele stroom een oase van rust kon bieden, met een eeuwige waarheid,
gelijkblijvende dogma's, een niet veranderende eredienst en organisatie! Dat lijkt er
echter niet op. Men krijgt integendeel vaak de indruk dat zich juist in de kerken de
grootste veranderingen voordoen en dat daar de spanningen tussen de groepen nog
veel hoger zijn dan elders. Veranderingen in de kerk komen immers veel harder aan.
Zij raken de diepste overtuigingen van een mens over God en zijn ziel, over heden
en toekomst, over heil en gebod. Kan daarin wel verandering optreden zonder dat
de bange vraag opkomt: is de waarheid dan veranderlijk? Staat er dan niets meer
vast? Hebben wij dan tot nu toe bij waandenkbeelden geleefd? En het kan schijnen
dat we voor het dilemma komen te staan: óf de waarheid in haar onveranderlijkheid
handhaven en zo buiten gehoorsafstand van onze tijd komen óf zich aanpassen bij
de tijd en zo een geestelijke weerhaan in plaats van leidsman te worden. Moeten we
dus kiezen tussen onvruchtbare vastheid en karakterloze verandering?
Aan dit dilemma geloof ik absoluut niet. Het is integendeel mijn overtuiging dat
de uitzonderlijk snelle verandering in deze jaren ons helpt om aspecten van het
Evangelie te verstaan waarvoor onze ogen in statischer en rustiger tijden gesloten
moesten blijven. Niet dat zulk een verstaan ons gemakkelijke oplossingen voor alle
actuele vragen aan de hand zou doen; maar het kan ons wel van onnodige
zenuwachtigheid afhelpen en ons helpen aan meer doorzicht, vertrouwen en
besluitvaardigheid. Bij dit verstaan van de evangelische boodschap
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der verandering willen we ons door een aantal bijbelse gedachten en voorbeelden
laten leiden, die ik orden onder 9 punten.

1. Verandering is vaak schijn
We denken hier aan de wijsheid van het boek Prediker in het Oude Testament: ‘Wat
geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws
onder de zon’ (1,9). Dit is zeker geen laatste woord, maar wel een eerste. Oude
egyptische teksten klagen al over de brutaliteit van de jeugd, de modegrillen der
romeinse dames zijn algemeen bekend, de klacht over zedenverwildering heeft
nauwelijks in één periode ontbroken, de lange haren onzer provo's zijn een reprise
van een barokmode die zich indertijd onder veel tegenstand doorzette, enz. We weten
allen, hoe de stijlen elkaar in de cultuurgeschiedenis hebben afgewisseld.
Men kan echter zeggen, dat de huidige veranderingen te maken hebben met het
proces der secularisatie, en dat dit proces een geheel nieuw fenomeen is. Maar ook
dat is niet vol te houden. De griekse cultuur heeft ook een secularisatieproces gekend.
En de europese secularisatie heeft haar wortels niet alleen in de 17e eeuw (Descartes,
Spinoza enz.) of in de 16e eeuw (renaissance en humanisme) maar zelfs reeds in de
13e eeuw (Averrhoïsme, Siger van Brabant). Ernst Troeltsch, die het weten kan,
heeft eens gezegd: ‘Die Menschheit hat zu allen Zeiten von einigen wenigen Gedanken
gelebt’. En wat van de gedachten geldt, geldt ook van de expressie. Terecht
waarschuwde dan ook de Nederlandse theoloog Is. van Dijk: ‘Wie iets zegt dat nooit
vóór hem is gezegd, loopt groot gevaar iets te zeggen wat nooit meer na hem zal
worden gezegd!’

2. Verandering is vaak neutraal
We citeren nog eens de wijze Prediker. Hij zegt ook: ‘Zeg niet: Hoe komt het dat de
vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen’
(7, 10). De Prediker noemt het bewonderend en verlangend terugkijken naar het
verleden rondweg dwaasheid. Als ik zijn woord goed versta, ziet hij er een
gezichtsbedrog in. Telkens opnieuw is het nieuwe voor slecht gehouden: de trein,
de stoomboot, de sociale strijd, de vrouwenemancipatie, in het Nederlandse parlement
door christenen zelfs de bakkerswet en de leerplicht! Nader in het geheugen liggen
de discussies over de vleeskleurige kousen, de blote armen en het gemengde
zwemmen. Wij glimlachen nu om al dat verzet tegen het nieuwe. Wat de tegenstanders
er van als afdwaling en zonde beschouwden, zien wij nu als aanpassing aan een
nieuw levensgevoel en een nieuwe stijl, die we achteraf in vollere omvang
onderkennen en als een min of meer noodzakelijke en ethisch neutrale aangelegenheid
erkennen.

3. God wil verandering: om de geschiedenis
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Daarmee is echter allerminst gezegd, dat er bij de verandering nooit theologische
gezichtspunten in het spel zijn. Het tegendeel is waar. Dat wordt reeds door het
geciteerde woord uit Prediker gesuggereerd. In de wijsheidsliteratuur hebben de
woorden ‘wijsheid’ en ‘dwaasheid’ een theologische lading. ‘Wijsheid’
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betekent: rekening houden met God, met zijn beloften en geboden. En ‘dwaasheid’
betekent: het woord van God in de wind slaan en zijn eigen wijsheid volgen. Als
Prediker dus zegt, dat men ‘niet uit wijsheid’ het verleden verheerlijkt, bedoelt hij
te zeggen: wie dat doet, houdt geen rekening met God. Want God ligt niet aan de
ketting van het verleden. Hij omspant verleden, heden en toekomst. Ook het heden
is een stuk van zijn wereldplan. In het geloof van Israël heeft deze overtuiging diepe
en heel bepaalde wortels. God is immers de God van de geschiedenis, die Hij door
zijn beloften op gang brengt. Als Hij ergens woont, dan niet in het verleden maar in
de toekomst. De wereld is door Hem opzettelijk on-af geschapen. Ze is er op
aangelegd, ont-wikkeld te worden en een geschiedenis te doorlopen. De ‘tuin’ in de
landstreek Eden, waar de mens volgens Genesis 2 zijn geschiedenis begon, was geen
‘paradijs’ (zoals de Septuagint met een perzisch leenwoord in het grieks vertaalde),
maar een gave die op bewerking wachtte (vers 15). Openbaring 21 v. met zijn
schildering van de nieuwe aarde spreekt dan ook niet van een ‘paradise regained’,
maar gebruikt het beeld van de stad, een beeld van voltooide cultuur. En Paulus
plaatst tegenover de eerste mens die hij met een zinspeling op Gen. 2, 7 ‘leem-achtig’
(grieks choikos) noemt, de pneumatische mens die het beeld van Christus draagt, als
het eindpunt van de geschiedenis (I Kor. 15, 44-49). Daarom is de Bijbel het verslag
van een onstuitbare voortgang: Abraham - Moses - David - de profeten - ballingschap
en terugkeer - de komst, het offer en de verrijzenis van Jesus - de uitstorting van de
Geest - de missie en de opbouw der kerk. Wie in deze grote geschiedenis met heimwee
terugkijkt, of het voorbije halstarrig wil vasthouden, is ‘dwaas’. Hij gaat in tegen de
draad van Gods heilshandelen. Hij denkt de substantie daarvan te bewaren, maar
houdt slechts een lege huls over. Niet alleen ons, ook de getuigen van de bijbelse
heilsgeschiedenis viel het moeilijk om met deze veranderende God in de pas te
blijven. Bijzonder moeilijk was dat omstreeks 538 voor Christus, toen de tweede
Jesaja zijn profetieën uitsprak. De vromen in de babylonische ballingschap
verwachtten een bevrijding op eenzelfde wijze als eertijds in de uittocht uit Egypte,
nu door de hand van een nieuwe Moses, een Davidische ‘Gezalfde’. Toen de profeet
de perzische koning Cyrus als de door God aangestelde Gezalfde aanwees, een heiden
dus, kwamen de vromen tegen zijn profetie in opstand. Men kan daarvan lezen in
Jesaja 43-48 (over Cyrus vooral 45). De profeet moet namens God zijn volk toeroepen:
‘Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie
Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?’ (43, 18
v.). ‘Vraagt Mij naar de toekomende dingen; vertrouwt Mij mijn zonen en het werk
mijner handen toe’ (45, 11).
Een nieuw-testamentische illustratie vinden we in de grote moeite die de jonge
joods-christelijke gemeente had om te wennen aan de gedachte dat een heiden de
Messias Jesus kon aanvaarden zonder zich aan de joodse voorschriften en gewoonten
(sabbat, besnijdenis) te storen. Hoe groot de verwarring was, kunnen we opmaken
uit Paulus' hartstochtelijke brief aan de Galaten; en wat er nodig was om de rechte
weg te zien, uit het verhaal van de droom van Petrus in Handelingen 10.

Streven. Jaargang 21

638
God heeft nu eenmaal een wereld willen scheppen die bedoeld was om te veranderen.
En met zijn heil gaat Hij ons op de weg der verandering voor. Hij beoogt een
heil-zame verandering. Zij is de weg waarlangs zijn grote Toe-komst tot ons nadert.
Al te lang hebben wij ons God veel te statisch gedacht om voor dit werk der
verandering geschikt te zijn. Vooral door het leerstuk van de ‘onveranderlijkheid
Gods’ hebben we ons het on-bijbelse beeld geschapen van een starre onbewogen
monarch. Maar God is juist uiterst beweeglijk en veranderlijk. Hij is daarin echter
het tegendeel van wispelturig en grillig. Hij houdt zijn doel onafgebroken in het oog.
Daarin en alleen daarin is zijn ónveranderlijkheid gelegen. Prachtig is dat uitgedrukt
in de Godsnaam die Moses ontvangt: ‘Ik zal (er) zijn zoals Ik (er) zijn zal’, d.w.z.
vertrouw en volg Mij maar.

4. God wil verandering: om de zonde
De apostel Paulus roept ons toe: ‘Wordt andere mensen, geleid door een nieuw
inzicht!’ (Rom. 12,2). Deze roep om verandering, vernieuwing, bekering, wordt
overal in de Bijbel gehoord. Ze heeft dan echter meestal niet zozeer te maken met
een voortgaan in de geschiedenis als wel met een rechtsomkeert maken op een weg
die aan de weg van God tegengesteld is. Wij zijn niet alleen kleine schepselen en
daarom traag. Wij zijn ook zondaren en daarom ongehoorzaam. Dat tweede
gezichtspunt domineert in de bijbelse getuigenissen. De mens wil niet met God mee,
maar kiest beurtelings of tezamen voor zichzelf en voor het geschapene, voor de wet
of voor de wereldmachten, voor de hoogmoed of voor de begeerte, voor de zelf
gerechtigheid of voor de afgoderij. Omdat hij dat steeds weer doet, vormt hij zich
het leven steeds weer tegen Gods bedoelingen in. Hij moet daarom steeds weer
worden opgeroepen om te veranderen. En God moet ook zelf in zijn methode jegens
de mens telkens weer veranderen, om de mens tot de nodige verandering en inkeer
te brengen. We zien Hem daarmee bezig in de oergeschiedenis vanaf Adam tot de
torenbouw van Babel. We zien het heel sterk in de prediking der profeten, die Israël
beurtelings oproepen om te veranderen op religieus gebied (tegen Baäl- en
beeldendienst: Hosea, Deuteronomium), op sociaal gebied (Amos, Jesaja), op politiek
gebied (Jesaja, Jeremia). Deze verandering is nooit voltooid, omdat de mens zich
telkens weer inkapselt in zelfhandhaving en leven onder de machten. Nu eens moet
hij zo veranderen dat hij de wet gaat houden (Deuteronomium, Ezra), dan weer zo
dat hij zijn wetshandhaving prijsgeeft (Paulus). Daarom moet God zelf zich telkens
weer anders aan de mens voordoen; maar steeds zo dat Hij het leven openbreekt naar
de liefde jegens Hem en de naaste toe. En in het midden staat zijn eigen grote
verandering terwille van onze zonde: de menswording, het offer en de verrijzenis.
Daarom kan ook de kerk haar roeping alleen vervullen als ze steeds weer zich
verandert om zo de wereld tot verandering te kunnen oproepen.

5. God wil verandering: om de geschiedenis en de zonde samen
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ons schepsel-zijn en ons zondaar-zijn nu eenmaal onscheidbaar zijn. De
ongehoorzaamheid is immers de weigering om, zoals het in de Bijbel tekenend heet,
‘in Gods wegen te wandelen’, mee te gaan met die God die door de geschiedenis
naar zijn toekomst schrijdt. Ook nu weer een oud-testamentische en een
nieuw-testamentische illustratie: Numeri 21, 8 vermeldt dat Moses op bevel van God
een slang van koper vervaardigt, waarvan de aanblik hen geneest die door slangen
gebeten waren. En 2 Koningen 18, 4 vermeldt, dat koning Hiskia de koperen slang
die Moses gemaakt had, stuksloeg ‘omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan
plachten te offeren’. Enerzijds blijft het volk staan bij het heilsmiddel dat in de
voortgang van Gods bemoeienis met Israël al lang achterhaald is. En anderzijds, of
liever: onmiddellijk daarmee gegeven, wordt dit heilsmiddel nu dus los van God,
afgodisch gebruikt.
In het nieuwe Testament lezen we van de strijd om de besnijdenis. De joodse
christenen hadden het bevel tot besnijdenis vanuit het Oude Testament als een
goddelijk gebod ontvangen. Ze wilden dat als algemeen geldend vasthouden. Daardoor
bewezen ze, de grote wending van het heil naar alle volkeren niet te kunnen
meemaken. En door dit gebod aan de christenen uit de heidenen op te leggen bewezen
ze dat hun geloof en hoop niet in Christus alleen was gefundeerd, maar minstens
zozeer in de onderhouding van bepaalde tradities, zodat Paulus ze toeroept: ‘Gij hebt
met Christus gebroken, gij hebt de genade verbeurd, gij die uw gerechtigheid zoekt
in de wet!’ (Gal. 5, 4).

6. De bijbel is bij uitstek het boek der verandering
Op dit feit is een verrassend licht geworpen door het historisch-kritisch
bijbelonderzoek. In het Oude Testament wordt de heilsgeschiedenis van Israël met
telkens weer andere accenten en onder andere belichting verteld: door de Jahwist,
de Elohist, de schrijvers der boeken Koningen, de zgn. ‘priesterlijke schrijver’ en in
de boeken Kronieken. Dat telkens-anders hangt samen met de eigen nieuwe ervaringen
met God die de schrijvers en hun tijdgenoten hadden opgedaan, waardoor zij het
verleden met nieuwe ogen lazen. Zulke verschillen in blik zijn ons uit het Nieuwe
Testament niet minder bekend: tussen Paulus en Jakobus, tussen Johannes en de
Synoptici, en ook tussen de Synoptici onderling. Ook hier spelen de situatie van de
schrijver en die van zijn lezers een beslissende rol. Het maakt b.v. een groot verschil
of er tot de Grieken dan wel tot de Joden wordt gesproken, tot mensen van de eerste
of van de tweede generatie. De zgn. ‘traditionsgeschichtliche’ methode heeft ons de
ogen geopend voor de enorme variëteit van tradities en geloofsexpressies in de bijbel.
Wat ons bijzonder opvalt, is de vrijmoedigheid waarmee hetzelfde heil in een andere
situatie weer met geheel andere accenten en termen wordt doorgegeven. De schrijvers
zijn er van overtuigd dat men, om God werkelijk vast te houden en in elke situatie
zijn heil te vertolken, hetzelfde telkens weer geheel anders moet zeggen. Zo is Christus
nu eens primair de goddelijke wonderdoener, dan weer de gezaghebbende leraar,
elders het grote midden van de heilsgeschiedenis, voor de Joden de verlosser van de
wet, voor de heidenen de verlosser van de ‘machten’ van de traditie en het gevestigde
bestand der dingen. De bijbelschrijvers
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weten: alleen door het ánders te zeggen, houd ik hetzélfde vast. Die stelling is ook
omkeerbaar: door hetzelfde op dezelfde wijze te blijven zeggen, laat ik het verloren
gaan. Wie nu nog met de transsubstantiatieterminologie van de middeleeuwen werkt,
belet dat wat men daarin vertolkte, nu nog doorkomt. Of: de reformatorische prediker
die Luthers ontdekking van de rechtvaardiging door het geloof alleen, in diezelfde
terminologie (verstaanbaar vanuit het laat-mid-deleeuws moralisme) zou doorgeven,
zou deze ontdekking onverstaanbaar maken. Een her-formulering van het geloofsgoed
is blijkens de variëteit van traditielagen in de bijbel, niet iets dat desnoods ook wel
eens mag, maar iets waartoe wij door het voorbeeld van de bijbelschrijvers worden
uitgenodigd en opgeroepen.

7. Wie voor de traditie zorgt, moet telkens veranderen
Eigenlijk is dat aan elke opvoeder bekend. Wij spreken met kinderen op verschillende
leeftijden geheel verschillend, b.v. over het geloof of over de seksualiteit. Maar wat
voor de leeftijden geldt, geldt evenzeer voor de tijden. Het woord ‘traditie’ is ons
vertrouwd. Het klinkt als iets dat vast staat en niet aan verandering onderhevig is.
Maar het heeft twee betekenissen: niet alleen ‘dat wat overgeleverd wordt’, maar
ook ‘de handeling van het overleveren’; en beide worden niet zonder zin met hetzelfde
woord aangeduid. Traditio, over-gave is een zeer zorgvuldige handeling. Blijkens
de gelijkenis der talenten (Matth. 25, 14-30) staat de traditio van het heil in
tegenstelling tot het angstvallig onaangeroerd bewaren er van. Bij de overgave is
men bezorgd voor twee dingen tegelijk: of het nog echt het heil is dat men overgeeft;
en of het werkelijk de ander beréikt aan wie men het wil overgeven. In de christelijke
kerk is de eerste zorg vaak ten koste van de tweede gegaan. In statischer tijden was
dat misschien geen ramp; nu is het dat wel. Wij behoeven daarbij niet hulpeloos rond
te kijken, want, zoals ons boven bleek, de bijbel zelf is voor ons het grote voorbeeld
hoe zich de acte der traditio kan en moet voltrekken. Juist zij die zich geroepen weten
om over de traditie te waken, zullen dus degenen moeten zijn die de talenten op de
bank zetten om ze vruchtbaar te maken, d.w.z. die zich voortdurend afvragen hoe
het heil nieuw moet worden vertolkt om in een tijd van snelle wisselingen door
nieuwe generaties te kunnen worden verstaan en vastgehouden.

8. ‘Alle verandering is nog geen verbetering’
Met deze volkswijsheid leid ik het probleem in dat nu dwingend opduikt: Zijn wij
vrij in onze vertolking? Hoe vrij? Kan het heil onder onze overlevering niet van
karakter veranderen en tot iets geheel anders verworden? Zijn er normen die het
veranderingsproces moeten beheersen? Deze vraag klemt te meer, waar in het moderne
denken sinds Heidegger de ‘Geschichtlichkeit’ zulk een grote rol speelt, de overtuiging
dat de mens geen in zichzelf rustend afgerond wezen is, maar gebouwd is op de
verandering, op het ‘ek-sisteren’, het uit-zichzelf-uittreden en zich ontwerpen naar
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richting, als teken van authentiek existeren. De waarheid van dit inzicht ligt in het
feit, dat God de mens inderdaad op geschiedenis en verandering heeft ingesteld. Maar
deze instelling is geen doel in zichzelf. De mens is ingesteld op de geschiedenis van
Gods heil, die zich richt naar Gods toekomst. God wil de verandering. Maar niet elke
verandering is door God gewild. Daarmee is niet elke verandering veroordeeld. Het
feit dat wij van Godswege op verandering gebouwd zijn, drukt zich analogisch in
allerlei veranderingen uit, die wij vanuit christelijk oogpunt verschillend of tenminste
neutraal kunnen beoordelen. Maar andere veranderingen gaan juist rechtstreeks of
indirect tegen Gods veranderend heilshandelen in. Juist door de zonde immers willen
wij het leven op zulk een wijze in eigen hand nemen, dat het zich toesluit voor Gods
bedoelingen. En vaak zien wij ook, dat veranderingen die aanvankelijk van
bevrijdende aard waren, onder de handen van de zondige mens in hun tegendeel
verkeerden. Wij zien dat al met het geestelijk reveil onder Ezra, dat op een wettische
en moralistische religie uitliep. Wij kunnen ook denken aan verscheidene revoluties
die aan onmenselijke toestanden een einde maakten, om er een nieuwe dictatuur of
tirannie voor in de plaats te zetten (Franse en Russische revolutie b.v.). De gave tot
veranderen is een zeer gevaarlijke macht in de handen van zondige mensen. Het is
te begrijpen dat vele christenen juist daarom bang zijn geworden voor elke verandering
en de verdedigers werden van het bestaande. Maar dit middel was erger dan de kwaal.
Zo werd de God van de verandering niet minder miskend door zijn aanhangers dan
door zijn tegenstanders.
In het Nieuwe Testament komen twee griekse woorden voor ‘nieuw’ voor, n.l.
neos en kainos. Hoewel ze wel door elkaar worden gebruikt, wordt het eerste woord,
dat zich ook vaak met ‘jong’ of ‘recent’ laat weergeven, bij voorkeur gebruikt om
aan te duiden dat iets nog maar kort geleden op het toneel der geschiedenis is
verschenen. Kainos staat niet zozeer in tegenstelling met het vroegere, als wel met
het zondige, het ‘oude’, dat door het in Christus verschenen heil in zijn
onvruchtbaarheid is ontmaskerd en afgedaan. Het theologisch verschil dat hier achter
ligt, moeten we scherp in het oog houden, willen we geen ongelukken maken. Er
wordt immers alom in de christelijke kerken om vernieuwing geroepen. De
Wereldraad van Kerken spreekt graag van ‘renewal’. En het Tweede Vaticaans
Concilie stond onder de leus van het ‘aggiornamento’. Dit laatste woord suggereert
eigenlijk niet meer dan dat de kerk zich moet aanpassen aan de huidige tijd. Gelukkig
is er ook veel op het Concilie gebeurd, dat als een breuk met de zonde en als een
vernieuwing van de Geest mag worden verstaan. Het woord ‘renewal’ daarentegen
suggereert meer de bijbelse verandering-tot-bekering; maar veel wat onder die naam
in de Wereldraad is bepleit, is niet meer dan een aanpassing aan de tijd. Het motto
van de a.s. conferentie van de Wereldraad te Uppsala: ‘Zie, Ik maak alles nieuw’,
zal naar het zich laat aanzien de spraakverwarring tussen bekering en aggiornamento
eer verergeren dan tegengaan.
Een verandering die alleen maar conformiteit met het hedendaagse brengt, kan
wel eens met de door God gewilde verandering samenvallen, zeker waar allerlei
moderne verworvenheden min of meer als vruchten van het Evangelie kunnen
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worden aangemerkt. Maar de kans is minstens zo groot dat de kerk, door de
moderniteit tot norm te verheffen, zich tot slavin maakt van machten die ze juist in
de naam van Christus zou moeten tegenstaan. Een reeds gedeeltelijk geciteerd woord
van Paulus is hier van grote betekenis: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld;
wordt andere mensen, geleid door een nieuw inzicht, zodat gij kunt onderscheiden
wat God wil, wat goed is, Hem welbehagelijk en volmaakt’ (Rom. 12, 2). Hier worden
vernieuwing en conformisme niet in één lijn gezien, maar juist tegenover elkaar
gesteld.
Het gaat niet om het feit, maar om de kwaliteit der verandering. Uiteindelijk heeft
God met zijn woord en niet het heden met zijn levensgevoel het subject der
verandering te zijn. Het heden kan ons nieuw op God opmerkzaam maken, maar God
en het heden vallen niet samen. Het zal ook daarom goed zijn dit te bedenken, omdat
onze moderne christenheid zich graag Abraham ten voorbeeld stelt, die uit zijn land
wegtrok naar onbekende bestemming, of het volk Israel, rusteloos op weg door de
woestijn. Men moet echter bedenken, dat beide veranderingen geen doel waren in
zichzelf; ze werden door een duidelijke belofte en een duidelijk gebod opgeroepen,
en ze waren gericht op een concreet doel, dat tegelijk hun einde was. Het christelijke
levensgevoel zal zich altijd weer van de moderne ‘Geschichtlichkeit’ onderscheiden
door oorsprong, norm en doel.

9. De strijd gaat om de goede verandering, tegen de verkeerde
Wij hebben geen keus tussen al of niet veranderen. Met het laatste stellen we ons
buiten de geschiedenis, verhevigen we de spanningen en werken we slechts
vertragend. Natuurlijk kan het wel iemands rol of zelfs roeping zijn om in een tijd
van snelle veranderingen op te komen voor waarden van het verleden, die verloren
dreigen te gaan. Dat kan zelfs zeer vruchtbaar zijn. Rosenstock heeft opgemerkt, dat
zulke mensen zorgen voor de continuïteit van de generaties en van de geschiedenis.
Aan zo'n zorg kan op een ogenblik dringend behoefte zijn, mits ze wordt gedragen
door iemand die het gebod tot verandering ten volle ernstig neemt en met zijn strijd
een hogere kwaliteit van deze verandering beoogt. De strijd in de wereld tussen
conservatieven en progressieven kan niet met een laatste ernst in de kérk worden
gevoerd, mits beide groepen weten van traditio en van het gebod der verandering.
Dan kunnen ze elkaar waarschuwend helpen: Is het nog wel het vólle héil dat gij
vertolkt? En zijt gij wel echt bezig, dat heil te vertolken? Zij kunnen elkaar verstaan
als ze samen het woord van Paulus verstaan: ‘Moge uw liefde steeds meer toenemen
in helder inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op
aankomt’ (Phil. 1,9).
Dan zullen er veranderingen zijn, die wij neutraal of welwillend verstaan als
uitdrukking van het feit dat de mens op verandering gebouwd is, zonder dat er iets
wezenlijks mee gewonnen wordt of verloren gaat. Men kan ze negatiever beoordelen
omdat ze het leven onrustig maken, of positiever, omdat ze het leven fris houden.
Men kan hier denken aan de wisselende mode's in kleding, literatuur, taalgebruik,
vormen van ontspanning enz.
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Er zullen ook veranderingen zijn waar de christenen zich tegen moeten verzetten.
Dat zullen vooral zulke zijn, waardoor een oorspronkelijk heilzaam elan wordt
afgeremd en ingekapseld door de krachten van eerzucht en zelfzucht, van routine en
bureaucratie. Hoeveel verwachtingen hebben in dit kwalijke soort van verandering
al niet hun graf gevonden!
Er zijn ook vele veranderingen die een christen dankbaar zal begroeten en waarin
hij zich verplicht zal weten een actieve rol te spelen. Hier denken we natuurlijk vooral
aan de strijd tegen de honger, oorlog, dictatuur en discriminatie. Waar zulke
veranderingen niet op til zijn, is het de christelijke roeping om hier in naam van de
veranderende God initiatieven te nemen.
Soms kan een christen tussen de heilzame en verkeerde veranderingen in een
moreel dilemma terechtkomen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de discussie in
christelijke kringen (Latijns Amerika, Conference on Church and Society, 1966)
over de aanvaardbaarheid van revoluties. Is de revolutie iets dat het leven bevrijdt
en humaniseert? Of wordt het leven door het oefenen van geweld en terreur
noodzakelijkerwijs aan nieuwe machten verslaafd? Beide is mogelijk. Maar welke
verwachting moet de doorslag geven?
In de kerk zelf is het probleem der verandering altijd aan de orde, daar het met het
begrip der traditie gegeven is. Voor de christen zal er een wisselwerking zijn tussen
de veranderingen in de wereld en in de kerk; maar zij zijn elk van een eigen orde en
kunnen bovendien met elkaar op gespannen voet komen. Daarover is echter in het
vorige reeds genoeg opgemerkt.
Al te vaak stuiten we in de christelijke kerken nog op de onvruchtbare tegenstelling
tussen hen die de wacht betrekken bij tijdloze onveranderlijke waarheden en hen die
er hartstochtelijk voor pleiten dat de kerk ‘bij de tijd’ moet zijn. De eersten dienen
te beseffen dat de Waarheid is: Jesus Christus wiens Geest vernieuwend door de
wereld gaat, om de mensen te betrekken in de grote veranderingen van menswording,
lijden en opstanding. De levenskrachten van incarnatie en opstanding zijn als zodanig
op de tijd gericht en het tegendeel van tijdloos. De anderen dienen te beseffen dat
de kerk niet achter de veranderingen van de tijd hoeft aan te hollen, karakterloos
dingend naar de gunst van wat op een bepaald ogenblik ‘de moderne mens’ wordt
geacht te zijn. In het eerste geval raakt men buiten spel, in het tweede vervalt men
tot overspel. De christelijke kerk is echter geroepen tot een vruchtbaar tegen-spel.
Zij moet niet achteraanlopen, noch ‘bij de tijd’ zijn, maar vanuit het heil waaraan zij
dienstbaar is, de tijd actief mee-vormen. Want de Verandering waarnaar zij snakt,
de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, ligt voorbij al onze veranderingen. De
kerk zal daarom dankbaar elke verandering moeten bevorderen waarin ze iets van
de komende grote verandering herkent. Maar ze zal altijd nog veel meer moeten
willen. Ik schrijf ‘moeten’. Want: wil ze het werkelijk? Al te lang heeft ze zich
gedragen als een rentenier. Maar ze is de bruid.
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Van federaliseringsproces naar federatie
Lode Claes
Gaarne ga ik in op de suggestie van de redactie om, op het ogenblik dat ik het terrein
van de geëngageerde toeschouwer verlaat om dat van de actieve politiek te betreden
(maar voordat mij de uitslag van de verkiezingen bekend is, die de lezer reeds onder
ogen heeft) het twintigtal artikelen dat ik sedert twaalf jaar in Streven gepubliceerd
heb (een tiental andere artikelen verschenen elders, o.m. in De Maand en in La Revue
Nouvelle) af te ronden met een voorlopige slotbeschouwing. Hoe heeft zich de
Vlaams-Waalse verhouding tijdens deze periode ontwikkeld?
Het thema van deze artikelen was, dat deze verhouding tot een toenemende
spanning moest leiden, en wel om sociologische redenen. In de eerste plaats wordt
de rol van de taal in de hedendaagse maatschappij steeds groter, niet kleiner; het
taalgebruik is belangrijker in de expansieve tertiaire sector van de economie dan in
de (slinkende) secundaire, in de vrijetijdsbesteding en in de consumptie dan in de
economische produktie; de intermenselijke betrekkingen worden intensiever, de
mobiliteit op de sociale ladder en in de geografische ruimte nemen toe. Bij dit alles
is het taalgebruik hoofdzaak en kunnen taalspanningen optreden.
Nu kan men wel volhouden, dat taalparticularismen bij de vorming van grotere
economische en politieke gehelen voorbijgestreefd zijn. Waarom en hoe?
Veronderstelt deze ‘vue de l'esprit’ tenslotte niet dat het verwerven van de kennis
van een tweede, derde en vierde taal zonder meer mogelijk is voor de doorsnee
enkeling, en bovendien dat de overgang van de ene taalgemeenschap naar de andere,
de acculturatie, zonder horten of stoten plaatsvindt?
Voor het begaafde individu kan twee- of meertaligheid een verrijking betekenen,
maar zelfs voor hem wegen de laatste loodjes het zwaarst. De volledige beheersing
van de tweede taal, met haar idioom, uitdrukkingswijzen, impliciete en expliciete
verwijzingen zowel naar de volkswijsheid als naar de literaire cultuur van de andere
taalgemeenschap, is vrijwel onbereikbaar. Sommige mensen hebben een bijzondere
aanleg voor talen zoals anderen voor vioolspel. Tot het bewijs van het tegendeel zijn
zij in iedere taalgroep proportioneel even talrijk, of even zeldzaam. De zogezegde
bijzondere aanleg van sommige volken (Vlamingen, Joden) is gemakkelijker te
verklaren uit de politieke, economische en sociale omstandigheden die deze groepen
tot meertaligheid hebben
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gebracht. Afwezigheid van dergelijke begaafdheden bij anderen (Franstaligen in
België, Engelsen) is op dezelfde wijze te verklaren. Maar zelfs voor wie begaafd is,
gaat het assimileren van een andere taal altijd ten koste van het verwerven van andere,
in de eerste plaats professionele vaardigheden. Ook indien zij erin slagen, betekent
de verplichting tot het voortdurend gebruik van een andere taal, vooral in het
beroepsleven, een blijvende handicap.
Voor grote groepen is dit nadeel nog meer evident. Voor de doorsnee Vlaming te
Brussel blijft slechts het nadeel over: verlies van tijd, van uitdrukkingsvermogen,
van vormbeheersing op alle gebieden. Dit is zo vanzelfsprekend dat, zonder enig
ander bewijs, a priori gesteld kan worden dat de overgang van de ene taal naar de
andere niet door de aantrekkingskracht van de tweede taal en cultuur verklaard kan
worden, maar slechts onder een zware, zij het ook soms subtiele, maar voortdurende
en gediversifieerde sociale druk plaats zal vinden! Geplaatst tegenover deze druk
kunnen zich twee reacties voordoen, die men beide in Brussel terugvindt. In de eerste
plaats het streven om dit moeizame acculturatieproces zo spoedig mogelijk te
beëindigen en achter zich te laten door een volledige overgang naar de andere
taalgemeenschap, met een rechtvaardiging achteraf: minachting voor de taal en de
taalgemeenschap van herkomst. Deze reactie verklaart de heftigheid van sommige
anti-Vlaamse gevoelens, en in ieder geval de weerklank die de anti-Vlaamse
propaganda in Brussel vindt.
Een andere reactie is de afwijzing van dit acculturatieproces; zij is in het Vlaamse
land thans vrijwel éénstemmig, en neemt ook toe bij de Vlamingen in Brussel. Deze
reactie verklaart dan weer de heftigheid van de inspanningen van de verfransers, die
er lang niet zo zeker van zijn als zij voorwenden, dat de vefransing van Brussel
vrijwel voltooid is en dat de Vlamingen uit vrije beweging aan het Frans de voorkeur
geven.
Indien de taalverhouding aldus reeds tot explosieve situaties leidt, dan des te meer
indien het over méér gaat dan over de relaties tussen twee talen. Nu is misschien de
taal niet ‘gans het volk’ zoals de romantische en idealistische ouders van de Vlaamse
Beweging voorhielden, maar de taalverschillen vallen in ieder geval samen met
diepgaande verschillen in cultuur en in mentaliteit. Men kan van socio-culturele
groepen spreken, van de basispersonaliteit, van communauteiten of eenvoudiger nog
de traditionele maar steeds bruikbare term ‘volk’ blijven aanwenden. Men kan een
groter belang hechten aan de objectieve gegevens dan aan de subjectieve. Hoe dan
ook, er is een Vlaamse bewustwording geweest die tot een natievorming heeft geleid,
en die thans ook een groepsvorming aan de andere zijde stimuleert: een Waalse, of
een ‘francofone’. In dit laatste geval zijn het dezelfden die vele tientallen jaren
tegenover de Vlamingen het belang van de taal als sociaal cement hebben ontkend,
en die nu de taal als enig cement (tussen Walen en verfranste Vlamingen) gebruiken.
In ieder geval zijn de pogingen om met behulp van een staatsapparaat een Belgische
natie te vormen, mislukt, De taak werd tenslotte overgelaten aan andere unitaire
structuren: de kerk, de financiële en economische grote groepen, en vooral de partijen.
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De laatste maanden hebben wij verschillende van deze structuren zien barsten. De
kerk, reeds in haar machtsbasis aangetast door heel de postconciliaire ontwikkeling,
heeft als unitaire instelling de Leuvense crisis niet overleefd. Zij heeft integendeel
haar verdeeldheid doorgegeven aan haar politieke expressie, de Christelijke
Volkspartij, die van haar kant sedert de regeling van het schoolvraagstuk tien jaar
geleden haar voornaamste bindmiddel had verloren. Het federaliseringsproces is in
de tweede grootste partij, de Belgische Socialistische Partij, wellicht nog verder
gevorderd, maar hier komt het dan uit Wallonië. Alleen het feit dat deze partij zich
in de oppositie bevond en dat de verkiezingen vroeger gekomen zijn dan verwacht,
laat aan de oude arbeiders-solidariteit nog eenmaal toe ook als politieke eenheid deze
verkiezingen in te gaan op de belangrijke uitzondering van het arrondissement Brussel
na.
De kloof loopt ook door de derde partij, de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang.
De grote ambities van deze partij en haar traditioneel beroep op het Belgisch unitair
patriotisme hebben de tegenstellingen voorlopig op de achtergrond gedrongen. De
P.V.V. staat op het punt aan deze Belgische eenheid de slechts mogelijke dienst te
bewijzen: haar voor de partij te monopoliseren en te misbruiken.
In het algemeen zijn de scheidingslijnen tussen de traditionele partijen vervaagd
en in beweging. De Vlaams-Waalse tegenstelling vult het vacuum op dat hierdoor
wordt geschapen.
Men heeft lange tijd gemeend dat het een gelukkige omstandigheid was dat deze
drie traditionele partijen ongelijk over de drie landsgedeelten verdeeld waren. Zo
moest de zwakkere Parti Social Chrétien aanleuning zoeken bij de sterke Christelijke
Volkspartij, het in Vlaanderen minoritaire socialisme bij het majoritaire socialisme
in Wallonië, terwijl de P.V.V. tenslotte haar voornaamste basis in het Brusselse had.
De partijen waren aldus in het voortbestaan van de Belgische eenheid direct
geïnteresseerd. Juist de laatste maanden heeft men kunnen vaststellen, dat wanneer
de Vlaams-Waalse spanning een zekere intensiteit overschrijdt, deze situatie in het
tegendeel omslaat. De Waalse katholieken bijvoorbeeld voelen zich niet slechts
geminoriseerd in het land, maar in de eerste plaats in de unitaire partij, en de Vlaamse
socialisten zijn dat in Brussel. Iedere vleugel van de partijen tracht zich dan ook
zoveel mogelijk te identificeren met zijn landsgedeelte.
Indien de partijen geen grondslag voor het unitarisme meer kunnen vormen, dan
zullen de andere machten niet eens proberen zich hiervoor in te zetten. De
bestaansreden van vakbonden en andere professionele organisaties en meer nog die
van de financiële grote groepen ligt buiten het terrein van de politiek. Zeker is het
voor hen gemakkelijker hun doeleinden binnen een stabiel politiek kader na te streven
en zullen zij tot op zekere hoogte het voortbestaan van dit kader in de hand werken.
Wanneer dit voortbestaan onzeker wordt of zelfs onwaarschijnlijk, passen zij zich
aan de nieuwe omstandigheden aan, meestal met grote soepelheid. Reeds Schumpeter
heeft gezegd dat het kapitalisme niet heroïsch is.
De bestaansreden van de monarchie daarentegen schijnt wel gelegen in het
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voortbestaan niet alleen van de onafhankelijkheid van België als staat, maar ook van
de eenheid van het land, (die in de ogen van de koningen daartoe vereist is), indien
men althans een ogenblik abstractie maakt van het eerste, voor de hand liggende doel
van iedere instelling: te blijven bestaan en zich te bestendigen. De algemene evolutie
is echter niet gunstig voor een krachtig ingrijpen van de monarchie. Zij ondergaat in
België het proces van ontluistering, demystificatie, demytologisering zoals overal
elders; haar rol als instelling neemt zeer geleidelijk maar ononderbroken af. Men
kan zich geen illusies meer veroorloven over haar mogelijkheden om in de huidige
crisis tussenbeide te komen.
Men had zich kunnen voorstellen dat tenminste het gebied van de economie
volkomen buiten deze tegenstelling zou gebleven zijn. Een aantal omstandigheden
brengen echter mede dat de taalgrens grotendeels met een uiteenlopende economische
evolutie samenvalt. Reeds demografisch zijn de verschillen groot, maar ook de
economische structuur, de plaats van sommige economische takken verschillen
aanzienlijk. Terwijl de Waalse economie in haar traditionele pijlers - steenkolen,
staal en over het algemeen zware nijverheid - geschokt is, heeft de economie in
Vlaanderen deel aan de groeisectoren en trekt zij partij van de ligging aan zee en
havens. De Vlaamse economische expansie heeft de opkomst van een Vlaamse
bovenlaag versneld, die met de traditionele Franstalige bovenlaag in een situatie van
mededinging en conflict is gekomen. Een tijdlang kan men dit conflict ontgaan.
Tussen belangen zijn er transacties mogelijk, en een voortdurende economische
expansie maakt het mogelijk, aan ieder landsgedeelte iets te geven, zij het ook meestal
ten koste van de staatsfinanciën. Dat is echter niet mogelijk met de toewijzing van
politieke macht. Politiek is een ‘zero sum game’: de macht van de ene groep wordt
verkregen ten koste van de macht van de andere, en het totaal is gelijk aan nul. Indien
de Vlamingen aan macht winnen zijn er andere groepen die macht verliezen; de
verliezers doorzien dit spel meestal het eerst en het scherpst. De vooroordelen en de
aanmatiging van de Franstaligen kunnen niet volledig verklaard worden zonder deze
achtergrond van een machtsstrijd die zij vrezen te zullen verliezen.
Ook de federalisering brengt een verlies aan macht van de huidige leidende groepen
mee. Daarom streven zij de voordelen van het federalisme, vooral pariteit na, maar
verwerpen de voor hen nadelige zijde, een Vlaamse autonomie. Er is een feitelijk
federaliseringsproces aan de gang, maar er bestaat niet de minste symmetrie tussen
hetgeen in beide kampen met federalisme wordt nagestreefd, hetgeen dan weer leidt
tot de waan dat niemand weet wat federalisme is.
Men weet nochtans dat er vele andere landen zijn waar federaties op meer dan
behoorlijke wijze functioneren: de Duitse Bondsrepubliek en de Verenigde Staten
om er slechts twee grote te noemen. Geplaatst tegenover steeds sterkere
autonomistische bewegingen in Schotland en Wales nemen de Britten de zaak rustig
op, en ook in Italië is het verlenen van autonomie aan vijftien grote streken volop
aan de gang. De federale staatsvorm is dus helemaal geen voor-
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bijgestreefd type; men kan even goed volhouden dat hij de toekomst voor zich heeft.
‘Federalisme’ is evenmin een leeg omhulsel, waarvan niemand de inhoud kan bepalen.
Het ligt toch voor de hand dat federalisme, in een staat van het gangbare
democratische type, zowel een eigen parlement (eventueel samengesteld uit dezelfde
parlementairen die ook in dat van de federatie zetelen) als een eigen, zij het ook
beperkte regering veronderstelt. Hierbij komt een eigen administratie, die mogelijk
is zonder een uitbreiding van de bestaande, en slechts een hergroepering vergt, en
natuurlijk een eigen begroting voor iedere deelstaat. Zoals iedere staat hebben ook
de deelstaten in een federatie een eigen grondgebied. Hierbij kan hoogstens de
bijzondere situatie van de gemengde hoofdstad een specifieke moeilijkheid doen
rijzen.
Brussel, of juister gezegd de francofone meerderheid in deze agglomeratie, verkiest
de unitaire structuren, maar houdt een federalisme met drie in reserve. Hier is de
evolutie der jongste maanden bijzonder interessant. Men tracht een Brussels
saamhorigheidsgevoel, men zou bijna zeggen een Brussels patriotisme in de plaats
en als erfgenaam van het Belgische patriottisme op te roepen. Dezelfden die vele
tientallen jaren lang in het land slechts ‘Belgen’ konden bespeuren en ieder
onderscheid tussen Vlamingen en Walen afwezen, komen thans op voor het ‘Brussel
aan de Brusselaars’. Tegelijkertijd wordt een frontvorming van francofone Brusselaars
en Walen nagestreefd, die indien zij slaagt, iedere grondslag wegneemt voor een
derde, Brusselse deelstaat.
Het is niet meer voorbarig zich een ogenblik af te vragen hoe zulke federatie er
in feite uit zou kunnen zien. De Vlaamse deelstaat zou aanzienlijk veel groter zijn
dan de Waalse, met een talrijker bevolking, en een gunstige geografische ligging.
Hij zou ook regeerbaar zijn, wat de Belgische eenheidsstaat steeds minder is. Nog
afgezien van de solidariteit, die in nieuwe naties die tot staatsvorming komen steeds
zeer sterk is, zijn de politieke afstanden en de belangentegenstellingen in Vlaanderen
kleiner dan in Wallonië of in ‘Francofonië’. Vele ongebruikte energieën zouden
loskomen, vele complexen snel verdwijnen, en zelfs de taalwetgeving wordt
grotendeels overbodig. De aantrekkingskracht op Brussel, en niet enkel op de
Vlamingen te Brussel, zou groot zijn, en na enige tijd volstaan om ook te Brussel
een einde te maken aan de verfransing en een normale aanwezigheid van de
Vlamingen te verzekeren.
Het is nogmaals een paradox, dat dezelfden die steeds de nadruk leggen op de zeer
sterke banden van alle aard die Vlaanderen met Wallonië verbinden, en die steeds
weer de Europese integratie tegen een federalisering van België uitspelen, volhouden
dat deze federalisering op korte termijn een catastrofaal einde van België zou
meebrengen. Indien deze banden bestaan, en ze zijn niet te ontkennen, en overigens
nogal voor de hand liggend in twee aangrenzende gebieden, dan zullen ze zich ook
in andere, federale structuren doen gelden, misschien beter en duidelijker dan in de
huidige. Indien het land een oude economische eenheid vormt, en Europa dat reeds
geworden is, dan is het toch uitgesloten, dat een politieke federalisme hieraan nog
afbreuk zou kunnen doen, evenmin als de economische eenheid van de vele andere
bondstaten in de wereld ooit bedreigd is.
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Het is niet het verfransingsproces te Brussel dat naar het fameuze woord van Simonet
‘irréversible’, onomkeerbaar en onvermijdelijk is geworden, maar wel het
federaliseringsproces in België. Waartoe kan de ‘globalisatie’ van de geschilpunten,
waar thans zowat iedereen voor pleit, anders leiden dan tot federalisme? Kunstgrepen,
die democratisch gezien hoogst twijfelachtig zijn, zoals een referendum en een
super-akkoord van de ‘nationale’ partijen, zullen dit proces evenmin tegenhouden
als de ijskast waaruit het na twee jaar nu gloeiend heet te voorschijn is gekomen.
Wel kunnen ze de reeds moeilijke ommekeer gevaarlijker maken. Reeds 10 of 20
jaar geleden had men door het invoeren van een reële culturele autonomie met een
beperkt federalisme ervaring kunnen opdoen. Men heeft er de voorkeur aan gegeven,
iedere vorm van federalisme te verwerpen als extremisme, in plaats van in te zien
dat het federalisme de gematigde en normale oplossing is, omdat het toelaat de
wrijvingsvlakken te beperken, en vergelijken tot stand te brengen tussen
gemandateerde en geïnstitutionaliseerde woordvoerders van de twee groepen.
Een dergelijke diepgaande ommekeer is steeds moeilijk, maar de leidende groepen
in België hebben daaraan nog een uitzonderlijke politieke kortzichtigheid toegevoegd.
Voor het verloop van de crisis moet men hopen dat ten minste in het uur van de
waarheid realistisch gehandeld zal worden.
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Een enquête onder alle priesters, diakens en subdiakens
G.J. Adriaansen S.J.
Zoals bekend hebben de Bisschoppen van Nederland een enquête laten instellen
onder alle priesters, diakens en subdiakens. ‘Wij stellen er prijs op een
wetenschappelijk onderzoek over deze vragen (over geloofsleven, wijze van
ambtsvervulling en levensstaat) bij u aan te bevelen’. De bedoeling is, dat men naast
de ontwikkeling van de theologische en wijsgerige gedachten ‘een zo getrouw
mogelijk beeld van de feitelijke gegevens’ verkrijgt. De technische uitvoering van
de enquête is verricht door het Instituut voor toegepaste sociologie van de Universiteit
van Nijmegen.
In de begeleidingsbrief wordt gesteld: ‘Het is.... voor het beleid van grote betekenis
om inzicht te verkrijgen in de heersende opvattingen met betrekking tot levensstaat
en ambtsvervulling en in de schakeringen die er te dien aanzien bij verschillende
groepen nederlandse priesters, diakens en subdiakens bestaan’. Ook de Bisschoppen
zelf wijzen op het beleid wanneer zij in hun brief zeggen, dat het onderzoek in de
geest dient te geschieden van de Pastorale Beleidslijnen voor de ambtsvervulling
van de priester in Nederland. ‘Deze Pastorale Beleidslijnen zijn voortgekomen uit
onze verantwoordelijkheid voor de totale situatie van degenen die met ons het
priesterlijk ambt vervullen...’. Men kan zich twee dingen afvragen: krijgt men door
deze enquête ‘een zo getrouw mogelijk beeld van de feitelijke gegevens’ en kan men
op de uitkomsten van deze enquête een beleid voeren? Uiteraard hangt het tweede
enigszins met het eerste samen.
Na enige inleidende vragen, waardoor het mogelijk wordt de antwoordende persoon
enigszinse te plaatsen naar leeftijd, functie en levensvervulling, volgen een aantal
vragen naar de attitudes van de geënquêteerde. Zonder twijfel zal uit de antwoorden
hierop een indruk kunnen worden verkregen van de algemene richting waarin men
denkt. Het is echter niet duidelijk, in hoeverre een dergelijke indruk betrouwbaar is,
of, om het met de woorden van de begeleidingsbrief zelf te zeggen: in hoeverre de
antwoorden gelegenheid geven om ‘inzicht te verkrijgen in de heersende opvattingen
met betrekking tot levensstaat en ambtsvervulling en in de schakeringen...’. Elders
(cf. De Nieuwe Linie, 9 maart 1968, p. 6) is reeds betoogd, dat velen die de enquête
ernstig willen invullen, voor bijna onoverkomelijke moeilijkheden komen te staan
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doordat hun te weinig mogelijkheid tot differentiatie wordt geboden en antwoorden
van heel verschillende geaardheid onder eenzelfde noemer kunnen vallen. Hetgeen
de zaak namelijk ingewikkeld maakt, is dat niet slechts feitelijke gegevens worden
gevraagd of een feitelijke attitude, maar in en door de vragen ook een mening ten
aanzien van een te voeren beleid. Met name wanneer men aan vraag 18 komt, met
betrekking tot het celibaat in theoreticis, zal men wel een conclusie kunnen trekken
ten aanzien van de vraag of de geënquêteerde het celibaat als zinvol of als een
belemmering beschouwt, maar door de absoluutheid van de vragen blijft de motivatie
van de antwoorden geheel in de mist, terwijl m.i. de antwoorden sterk zullen afhangen
van de concrete ervaring en ‘persoonlijkheid’ van degene die antwoordt. Nu kan men
wel kijken naar de leeftijdscategorie en de andere omstandigheden van de
geënquêteerde, maar of hier dan niet gemakkelijk hineininterpretiert wordt, moet
men maar afwachten. Hiermee wil niets afgedaan zijn aan de wetenschappelijke en
technische opzet van de enquête - die kan ik als niet-socioloog moeilijk beoordelen
- maar aangezien de enquête is toegezonden aan alle priesters, diakens en subdiakens,
meen ik van een bijna noodzakelijke frustratie bij het beantwoorden der vragen te
mogen spreken. Daardoor vermoed ik dat de ‘schakeringen’ niet erg duidelijk zullen
worden. Kan men de ‘feitelijke gegevens’ naderhand nog doorlichten in ‘pastoraal
en theologisch perspectief’, wanneer er, misschien terecht om de attitudes te peilen,
een zeker perspectief in de formulering van de vragen is verwerkt, doch niet genoeg
om die van de computer te kunnen aflezen?
Dit brengt ons vanzelf naar het tweede punt van onze vraagstelling: kan men op
de uitkomsten van deze enquête een beleid voeren? Wat zal men met de gegevens
doen? Het voor de hand liggende antwoord is, dat het hier slechts om een
wetenschappelijk onderzoek gaat en dat dus alleen hierop beslist geen beleid gevoerd
zal worden. Dit is ongetwijfeld juist, maar welke verwachtingen wekt men met deze
enquête? Indien bv. 25% (of welk percentage men wil invullen tussen 0 en 100) een
bepaalde opvatting ten aanzien van het celibaat blijkt voor te staan, moet er dan iets
of niets gebeuren? Nr. 26 van vraag 18 luidt: ‘Het feit dat zij de liefde van een
echtgenote moeten ontberen betekent voor veel priesters een bedreiging van hun
levensgeluk’. Wat kan de technische waarde zijn van een oordeel over ‘veel priesters’
tenzij in de meeste gevallen een persoonlijke projectie, en wat stelt men zich voor
te doen, indien bv. 40% hierop bevestigend antwoordt?
Nog duidelijker gesteld: krijgt deze enquête door het feit dat zij aan alle
‘betrokkenen’ is gestuurd, niet een beetje het karakter van een stembiljet? De politiek
geeft ons een kijk op datgene wat gebeuren kan, indien bepaalde verwachtingen misschien zeer gerechtvaardigde, daar gaat het hier niet over - niet beantwoord
worden. De uitslag van de enquête lijkt mij bovendien nog dubieuzer door het feit
dat men er klaarblijkelijk geen rekening mee gehouden heeft, dat er in Nederland
ongeveer de helft van de priesters enz. religieuzen zijn. Zelfs nemeriek kan dit een
tweeslachtigheid opleveren, maar ernstiger lijkt mij, dat er geen serieuze vragen
gesteld zijn met betrekking tot de attitude
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ten opzichte van het religieuze leven als zodanig. De paar summiere vraagonderdelen
kunnen we m.i. in dit verband wel vergeten.
Nog een aparte opmerking moge gewijd worden aan vraag 36, die peilt naar de
persoonlijke geloofsbeleving op een aantal punten. Men kan uitspreken dat men
moeilijkheden heeft of niet, met enige nuances, met betrekking tot bv. ‘de godheid
van Christus’, ‘de wonderen in het evangelie’ of ‘de realis presentia van brood en
wijn’. Het hangt er helemaal van af, wat men over deze dingen heeft gehoord, gelezen
en gedacht, welke antwoorden men hier geeft. De een zal geen moeilijkheden hebben
met de wonderen in het evangelie op grond van wat hij hierover in de moderne
exegese heeft ontmoet, en een ander niet omdat hij de wonderen neemt zoals ze
opgetekend staan in het evangelie. Ik zie niet goed, welke conclusies men uit de
antwoorden op vraag 36 zou kunnen trekken met betrekking tot de ‘theologische en
wijsgerige gedachten...’. In verband hiermede moge bij wijze van voorbeeld nog
even gesignaleerd worden, dat n. 13 van vraag 18: ‘Het ambtscelibaat vindt een
grondslag in de Schrift’ een soortgelijke meerduidigheid bevat (aangezien niet één,
maar alle drie de termen vanuit de attitude van de geënquêteerde geladen zijn), en
dus moeilijk te beantwoorden is.
Is de kans groot ‘dat wij op deze wijze een betrouwbaar en gedegen eerste inzicht
in de gestelde problematiek kunnen verkrijgen’? Misschien zie ik de betekenis van
dit onderzoek verkeerd, maar dan zijn er velen met mij en zou dus een verklarende
brief nog voor de termijn van antwoorden verstreken was, zeer op zijn plaats geweest
zijn. Het zal duidelijk zijn, dat mijn bezwaren gebaseerd zijn op de vraagstellingen
zelf en niet - zoals in enkele gevallen is vernomen - op een onwil om aan deze enquête
mee te werken en om ze dus naar best vermogen te beantwoorden. M.i. ware het
doeltreffender geweest - maar nogmaals, ik ben geen socioloog - indien men enkele
zeer eenvoudige vragen had gesteld over de al dan niet gewenste principiële
ontkoppeling van priesterschap en celibaat. Nu heeft men er zoveel aan toegevoegd,
dat het geheel een ondoorzichtige indruk maakt.
Van de andere kant wekken meerdere vragen, zoals reeds gezegd, de verwachting,
dat het hier om een stemming gaat, zodat men mag verwachten dat de Nederlandse
kerkprovincie op grond van de uitslagen iets gaat doen. Daar zou voor velen de grote
desillusie wel eens kunnen komen, juist wanneer de resultaten van deze enquête
openbaar gemaakt zullen worden, zoals reeds is aangekondigd. Het zal voor de
Bisschoppen nog moeilijker zijn in deze materie - die al zo sterk emotioneel geladen
is omdat de hele levensrichting van de betrokkenen erbij gemoeid is - een beleid te
voeren.
Misschien heb ik eigenlijk van de opzet van de enquête niet veel begrepen, maar
ik heb haar verstaan zoals ze mij en duizenden anderen is toegezonden. Het zal mij
een grote vreugde zijn, als de makers een nadere toelichting willen geven, zelfs
achteraf.
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Onze verantwoordelijkheid voor de toekomst
A. Thiadens S.J.
Op 8 en 9 september 1967 heeft de I(nternational) C(hristian) L(eadership) Nederland
zijn jaarlijkse conferentie gehouden in ‘Huis ter Duin’ te Noordwijk. Het thema van
deze conferentie was: Vrijheid en Verantwoordelijkheid, in het bijzonder bij de
toepassing van de wetenschap in haar huidige ontwikkeling. Als inleiders waren
gekozen de beide Leidse hoogleraren: Dr. A. Quispel en Dr. P. van Duijn, deskundigen
op het terrein van de biochemie. De ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap
als een oproep tot verantwoordelijkheid voor onze toekomst kwam juist bij het
scheikundig onderzoek sprekend naar voren.
Een forumgesprek besloot de gedachtenwisseling te Noordwijk. Hierbij bleek dat
een groei in ethische bewustwording en verantwoordelijkheidsbesef het meest
gestimuleerd zou worden door een deskundige popularisering van de
natuurwetenschappelijke resultaten. Het was daarom zeer gelukkig en
navolgenswaardig tevens, dat de voorzitter van de ICL-Nederland, Ds. N.O. Steenbeek
besloot via de Werkgroep 2000 te Amersfoort de uitvoerige informatie van de inleiders
ter beschikking te stellen aan een bredere kring belangstellenden. Hieraan hebben
wij het te danken dat thans voor ons ligt: Katern 2000, jrg. 1967, no. 9, getiteld:
Scheikundig onderzoek van het Leven, Schrikbeeld en Verwachting.
Het is een smaakvol boekje geworden, rijk met foto's verlucht. De tekst is
dubbelkoloms afgedrukt, waardoor een prettige bladspiegel ontstond. Het is jammer,
dat de bladzijden niet genummerd zijn en dat op enkele plaatsen op storende wijze
enige zinnen zijn weggevallen. Ondanks deze schoonheidsfoutjes is het verschijnen
van deze Katern 2000 een felicitatie waard aan het adres van Werkgroep 2000 en de
ICL-Nederland.
Quispel beschrijft in zijn studie: ‘Biochemie in snelle ontwikkeling - waar naar toe?’
op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de onderzoeker zelf. Alle resultaten
van onderzoek kunnen direct of indirect tot welzijn of vernietiging van de mensheid
aangewend worden. Hiermee heeft iedere onderzoeker te kampen. ‘Een onderzoeker
wiens werk onmiddellijk op de toepassing is gericht, is van die toepassing op de
hoogte, hij weet waarvoor hij werkt. Ook al weet hij misschien niet voor welke andere
doeleinden dit werk misschien ook nog
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wel eens toegepast zou kunnen worden. Voor een onderzoeker op zuiver
wetenschappelijk terrein ligt die verantwoordelijkheid veel moeilijker. Want hij weet
niet of zijn werk ooit toegepast zal worden. Dat is niet iets dat primair voor hem
staat. Hij weet alleen dat toepassingen mogelijk zijn, en hij weet in de verste verte
niet of deze toepassingen in medische handen gericht zullen worden op het welzijn
van de mensheid, of dat ze in militaire handen gericht zullen worden op vernietiging
van de mens. De geschiedenis heeft immers geleerd dat zuiver wetenschappelijk
onderzoek...., leidde tot practische toepassingen van verregaande betekenis’.
Hij toonde in zijn studie aan, hoe bijvoorbeeld het fundamenteel groeistofonderzoek
bij planten leidde tot een efficiente onkruidbestrijding, maar ontaardde in massale
ontbladering, ontbossing en oogstvernietiging in Vietnam. ‘Het is altijd weer
hetzelfde’, zo schrijft hij, ‘verrijking van onze kennis leidt tot fundamenteel inzicht.
Maar door dit inzicht verkrijgen wij het vermogen om dit inzicht te gebruiken.
Terzelfdertijd met dit gebruik ook de mogelijkheid tot misbruik’.
Hetzelfde geldt ten aanzien van het fundamentele onderzoek naar de erfelijkheid
van de mens. Het is nu bekend geworden dat alle organismen op onze planeet gebruik
maken van dezelfde genetische taal: het DNA. ‘De ontcijfering is voltooid en wat
staat ons in de toekomst te wachten? Korte maar betekenisvolle genetische
boodschappen zullen chemisch gesynthetiseerd worden: instructies die geschreven
worden in een taal die cellen verstaan, zullen gebruikt worden om levende cellen te
programmeren. Deze cellen zullen de instructies overdragen en hun programma zal
worden overgeërfd. Genen kunnen uit de ene bacteriestam geïsoleerd worden en in
andere binnengebracht. Dergelijke veranderingen zijn erfelijk, zij het ook dat het tot
nu toe niet mogelijk is geweest soortgelijke experimenten ook bij zoogdiercellen te
doen’.
Wat staat de wetenschappelijke onderzoeker, die zich verantwoordelijk weet voor
deze ontwikkeling, te doen?
Wij weten dat reeds sinds 1961 het ook mogelijk is bij de mens in vitro dergelijke
als hierboven beschreven experimenten uit te voeren (cfr. Streven, 1964). Het is
realiteit dat wij inderdaad binnen niet al te lange tijd in staat zullen zijn de menselijke
erfelijke aanleg te reguleren en te beheersen. Dr. M. Nirenberg, die de genetische
code ontcijferde, meende dat dit binnen 25 jaar te verwachten is. Maar als het zover
is, zullen wij, vindt Nirenberg, met de toepassing ervan dienen te wachten, totdat de
mens weet wat hij doet en tot hij de ethische consequenties kan overzien. Zal de
mensheid dan wachten met de toepassing? Ik geloof het niet. Wij dragen allen, in
deze tijd van voorbereiding, de verantwoordelijkheid om ons te bezinnen op de vraag
hoe en op welke wijze wij op dat uur X onze toekomst doelbewust willen regelen.
Terecht meent Van Duijn in zijn studie: ‘Biochemie en de verantwoordelijkheid van
de mens’, dat ‘het al of niet experimenteren op dit terrein niet mag afhangen van de
privé-moraal van de betrokken onderzoeker. Nieuwe wetgeving en internationale
afspraken zullen wellicht urgenter worden dan men nu
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algemeen aannneemt’. Daartoe is het noodzakelijk dat op deskundige wijze de
resultaten van de natuurwetenschap gepopulariseerd worden. Hier ligt de eerste taak
voor iedere onderzoeker.
Het zal bovendien nodig zijn, dat het interdisciplinair contact op de universiteiten
zelf wordt bevorderd. De huidige ontwikkeling van de natuurwetenschap eist van de
individuele onderzoeker - al dan niet in teamverband - zoveel energie en tijd, dat hij
niet in staat is zich voldoende te bezinnen op de eventuele gevolgen die zijn resultaten
oproepen. De stroom van literatuur is al nauwelijks te verwerken en de practicumzalen
zijn meestal overbezet. Het gevaar is niet denkbeeldig dat hij geen kans krijgt in alle
rust en stilte te reflecteren op de grote vragen van het leven, al dan niet in
groepsverband met andere collega's. Het zou de moeite waard zijn als men zich in
een aantal staf- en studenten-colloquia bewust met deze problematiek bezig hield.
Nu de mogelijkheid reëel wordt zelf de menselijke aanleg te kunnen reguleren, is
het uitermate belangrijk, dat wij ons een ogenblik bezinnen hóe wij dan die evolutie
doelbewust willen richten. Als deze bezinning zou kunnen beginnen gedurende de
normale colloquia dan wordt hierdoor enerzijds het werkprogramma van de staf niet
nog meer verzwaard en anderzijds zouden de universiteiten werkelijk weer universeel,
weer meer alma mater kunnen worden.
Een interdisciplinair contact zal de vruchtbaarheid van de andere faculteiten ten
zeerste kunnen verhogen. Indirect zou hiermee voorkomen kunnen worden, dat
persberichten over natuurwetenschappelijke resultaten zo onevenwichtig en
sensationeel zijn. Als op deze hier genoemde concrete wijze de verantwoordelijkheid
van de onderzoekers groeit, mag men verwachten dat de onderzoekers zelf de nodige
juiste deskundige informatie in gepopulariseerde vorm aan het publiek geven. Over
het algemeen schrijven zij veel te weinig in niet-wetenschappelijke bladen. Tijd en
energie ontbreken hun meestal omdat hun onderzoek- en doceerprogramma overladen
is. De universiteiten zouden daarom moeten komen tot de oprichting van een
wetenschappelijke publishing-officer ten dienste van de niet-wetenschappelijke
bladen. Tezamen zouden de universiteiten enkele onderzoekers als vrijgestelden
moeten benoemen ten dienste van de publiciteitsmedia. Naar mijn mening bestaat
er anders geen enkele mogelijkheid, dat tijdig op verantwoorde wijze een nieuwe
wetgeving en internationale afspraken gemaakt worden, waarop Van Duijn zo
insisteert. Het gaat ons allen aan, nú.
Misschien ligt hier een nieuwe taak voor de Biologische Raad. Het is verheugend,
dat er zojuist een interimrapport verschenen is van de studiecommissie van de
Biologische Raad van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
Het omvat een programmabasis Leerplan Biologie ten behoeve van het voortgezet
onderwijs. Hoewel de commissie de noodzaak ziet het hele biologie-onderwijs te
vernieuwen, beperkt zij zich tot het voortgezet onderwijs, hetgeen voor de toekomstige
generaties in Nederland van grote waarde zal zijn. De tijd dringt echter en daarom
hopen wij, dat de Raad haar bezorgdheid en verantwoordelijkheid voor de allernaaste
toekomst op even resolute wijze tot
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uitdrukking brengt en overgaat tot de vernieuwing van het hele onderwijs in de
biologie, met name op de universiteiten.
Ook bij de medische faculteiten constateren wij die zorg en verantwoordelijkheid
voor de naaste toekomst. De Vereniging van Medisch-Wetenschappelijke
Onderzoekers heeft kort geleden ook een Memorandum gepubliceerd, getiteld: ‘Een
wissel op de toekomst van onze gezondheidszorg’. Hierin kunnen wij de volgende
behartenswaardige zinnen lezen: ‘Het Nederland van vandaag wekt soms de indruk
meer waarde te hechten aan technische vooruitgang en materiële welvaart dan aan
het scheppen van de vereiste voorwaarden voor een optimale medische verzorging
van zijn snel groeiende bevolking in de naaste toekomst. Het klimaat voor
medisch-wetenschappelijk onderzoek blijkt zich in de laatste jaren in zeer ongunstige
zin te ontwikkelen. Naast conjuncturele oorzaken spelen hierbij ook factoren van
meer structurele aard een belangrijke rol. Duidelijk aanwijsbaar in dit opzicht zijn:
1, een toenemende verslechtering van de positie en werkomstandigheden van de
wetenschappelijke staven der medische faculteiten. 2. de nog altijd bestaande
misvattingen over de maatschappelijke betekenis van het medisch wetenschappelijk
onderzoek’.
Tenslotte, de laatste praktische uitwerking van de verantwoordelijkheid van de
onderzoeker moet zijn, dat vergroting van het wetenschappelijk inzicht in ieder geval
moet worden nagestreefd. ‘Aan de toepassing van genetische maatregelen’, zo schrijft
Van Duijn, ‘in de maatschappij, voorzichtig en omringd met de voorzorg van een
maximaal wetenschappelijk inzicht, zal men op de duur rniet kunnen ontkomen’.
Het blijft echter een grote vraag, of vakmensen wel de voorlichters bij uitstek zijn,
als het erom gaat de grote lijnen aan te geven die hun vakgebied in de toekomst zal
volgen. ‘Er zijn’, zo schrijft de Leidse hoogleraar, ‘verschillende voorbeelden van
opvallend onvermogen van vakgeleerden om de ontwikkelingen op hun eigen
vakgebied te voorzien. Het is dus niet zeker, dat uit kringen van biochemici zelf
geslaagde voorspellingen te verwachten zijn over de toekomstige ontwikkelingen.
Temeer omdat het vrijwel voor niemand mogelijk is grotere gebieden van vakgebied
te overzien. Pas de verdere ontwikkeling van een futurologie die de wetenschappen
zelf op wetenschappelijke wijze tracht te doorlichten, zal deze bezwaren opheffen’.
Het is dan ook te hopen dat de universiteiten deze Leidse suggestie zoals die te
Noordwijk werd geformuleerd, geheel willen onderschrijven, en dat zij willen komen
tot een nieuwe interfaculteit. Wij mogen dankbaar zijn voor de werkzaamheid hier
in Nederland van Werkgroep 2000 te Amersfoort. Een inspirerend voorbeeld.
Intussen rijst de vraag wie verantwoordelijk is voor de toepassing van de
mogelijkheden, geboden door biologie en biochemie. Deze vraag klemt temeer door
het huidige gebrek aan deskundige informatie en verstaanbare communicatie.
Bovendien ‘aan welke wereldbeeldnormen kunnen criteria ontleend worden die aan
deze ontwikkeling richting geven’?
Wij hebben gezien, dat deze verantwoordelijkheid niet alleen mag liggen bij de
onderzoeker zelf. Kunnen misschien biologie en biochemie zelf een richting
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aangeven, waar we het antwoord moeten zoeken? ‘Het spreekt vanzelf’, zegt Quispel,
‘dat de natuurwetenschap niet een ethiek kan leveren. Maar zij kan wel gegevens
leveren die voor de ethiek van de grootste betekenis zijn’. Van Duijn constateert, dat
‘veelal de mening geponeerd wordt, dat de ethische normen niet aan de
natuurwetenschap zelf ontleend kunnen worden, maar zelfs geheel buiten dit terrein
moeten worden gehouden. Door de zaken zo extreem te stellen, wordt vergeten, dat
de natuurwetenschap, gezien als menselijke wijze van handelen en denken, ook zelf
elementen bevat voor een wereldbeeld. Als zodanig dient ze als een, op haar eigen
merites te beoordelen, cultuurfactor te worden beschouwd’. Het is opmerkelijk hoe
dan beide Leidse hoogleraren met nadruk wijzen op de evolutiegedachte, als inspiratie
om te komen tot een antwoord op de vraag naar onze verantwoordelijkheid voor de
toekomst.
Quispel concludeert in zijn studie, dat ‘wanneer we met Teilhard en zoveel anderen
in die ontplooiing van de materie tot bewuste organismen de zin van de evolutie
moeten zien, dat wij dan ook ons moeten realiseren dat er een groot verschil is tussen
de wegen die tot de realisering leiden en de situatie zoals die met de verwerkelijking
van deze zin is ontstaan. Wij zouden kunnen zeggen dat de mens op het ogenblik
gezien in de evolutie verkeert in de puberteitsperiode waarin de instincten die hem
zover gebracht hebben nog heersen en vaak nog oppermachtig zijn, terwijl hij nu
alles zou moeten richten op de nieuwe taak van verdere geestelijke ontplooiing. Ik
bedoel die instincten die met de strijd om het bestaan te maken hebben, die een nuttige
functie hadden zolang die evolutie nog gaande was’.
De evolutiegedachte inspireert Quispel dus om de huidige tijd te verstaan vanuit
zijn wordingsgeschiedenis. Een inzicht in deze geschiedenis kan inderdaad de
verantwoordelijkheid voor de toekomst wakker roepen. De evolutiegedachte kan
immers het grote gevaar signaleren, dat de krachten gericht op de destructie nog
steeds aanwezig zijn. Men zou de studie van Quispel onrecht aandoen, indien men
meent dat hij de evolutie voltooid ziet. Indien wij de geleidelijke ontwikkeling via
discontinue overgangsfasen serieus nemen, mogen wij constateren, dat de evolutie
verder gaat. De opkomst en ontwikkeling van de natuurwetenschappen hebben
geleidelijk de nieuwe fase van de evolutie ingeleid, waarin wij thans verkeren. Als
mondige mensen zijn wij voor het eerst in de geschiedenis welbewust in staat om
onze aarde meer leefbaar en menselijk te maken, en gelijktijdig is de hele mensheid
meer en meer één geworden. Pas nu wij langzamerhand in staat zijn om onze
menselijke aanleg te gaan veranderen, wordt de eugenese een probleem. Er heeft een
duidelijke mentaliteitsverandering plaats gevonden. De mens is zelf meer en meer
in het centrum van de wereld komen te staan. Opnieuw vraagt de mens zich af wat
hem met het mens-zijn in handen is gegeven.
Zoekend naar een antwoord op de vraag of wij eigenlijk wel mogen ingrijpen in
onze evolutie, moeten wij ons allereerst realiseren dat wij leven op de drempel van
een nieuwe tijd. De opkomst en ontwikkeling van de natuurwetenschappen gedurende
de laatste eeuwen hebben in niet geringe mate bijgedragen tot het huidig eindstadium
van conventioneel leven. Het grote gevaar bestaat,
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dat wij nu alle heil in eerste instantie van die natuurwetenschappen verwachten. Wij
dreigen de waarde van deze ontdekkingen te overschatten. Een tijd van bezinning
op de waarde van de resultaten ontbreekt ook ons - de niet-onderzoekers. Klakkeloos
nemen wij alle resultaten meestal aan. In het bijzonder waar de resultaten direct tot
onze fantasie spreken: van de onderzoeker in zijn witte jas verwacht men, dat hij als
een James Bond nu alle ziekten en gebrekkigheden van het menselijk lichaam zal
vernietigen en de mens een leven zal schenken zonder pijn en lijden. De witte jas als
statussymbool heeft de plaats ingenomen van de zwarte toog. Dit verschijnsel
manifesteert hoezeer de moderne mens nog onmondig is en tegelijkertijd hoe
eigenmachtig zijn mondigheid gekleurd is.
Indien wij de evolutie serieus nemen en ons werkelijk bewust zijn van de plaats
waar wij staan, dan moeten wij de natuurwetenschappelijke resultaten en de daarmee
verbonden gedachtenwereld in onze existentiële beleving opnemen. Al teveel zien
wij, zoals Van Duijn constateert, dat men ‘aanvankelijk met enige aarzeling, de
resultaten van de wetenschap, zoals het vliegtuig, de kunstmest, de radio, de televisie,
de penicilline aanvaardt, maar de daarmee verbonden gedachtenwereld buiten zijn
existentiële beleving houdt. Dit lijkt mogelijk door het waarheidskarakter van dit
beeld te relativeren of te ontkennen. Men kan rustig de vaak archaïsche wereldbeelden
waarmee men is opgevoed intact laten. Een dergelijke boedelscheiding is in strijd
met de waarheid en de waardigheid van de mens. Indien deze gespleten houding bij
grote groepen aanhang zou vinden, is ze zelfs een de evolutie in gevaar brengende
factor’.
Het behoort tot de waardigheid van de mens, dat hij zich zijn plaats bewust wordt,
op straffe van niet werkelijk mens te zijn. Het is opmerkelijk hoe de duitse theoloog
R. Bultmann reeds lang geleden gewezen heeft op de funeste gevolgen van een
dergelijke boedelscheiding voor echt mens-zijn. Het bracht hem tot de beroemd
geworden methode van de ontmythologisering. Van Duijn benadert hier hetzelfde
probleem vanuit de natuurwetenschap. Het evolutie-postulaat hanteert hij als een
oproep om te trachten de ‘ethische sociaal politieke evolutie te versnellen, zodat zij
weer in de pas komt met de wetenschappelijke ontwikkeling’.
De vraag daarbij is inderdaad ‘of er een mens- en wereldbeeld te ontwikkelen valt
dat zich niet uitsluitend tegenover deze stoomwals van technische mogelijkheden en
zijn onvermijdelijk daaraan gekoppelde visie opstelt, maar of hij tracht te komen tot
een conceptie waarin de natuurwetenschappen als cultuurfactoren volledig
functioneren. Niet in de zin dat men zich uitlevert aan de wetenschappen, maar wel
dat men tracht ze te integreren in een meeromvattend mens- en wereldbeeld’.
Van Duijn merkt terecht op, dat de traditionele wijsgerige systemen en religieuze
stromingen aan deze voorwaarden slechts in beperkte mate voldoen. Hij citeert Rahner
en Berkhof die klagen dat de christenen zo weinig met dapperheid en scheppende
fantasie bijdragen tot een creatieve toekomstideologie. Over het algemeen stellen zij
zich tevreden met de rol van conservatieve waarschuwers en vertragers. Het is
inderdaad te hopen, dat de ‘christelijke kerk als
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Gods Volk onderweg, zich geleidelijk zal losmaken van haar onbijbels, statisch en
eenzijdig idealistisch getint wereldbeeld’. Slechts moeizaam komt een theologie van
missie en ontwikkelingshulp van de grond. Het is bovendien droevig te moeten
constateren, dat thans in Nederland bij de hernieuwing van de priesteropleidingen
het natuurwetenschappelijk wereldbeeld niet of nauwelijks aan het woord komt. Met
de inspanning van alle krachten tracht men de toekomstige priesters zo op te leiden,
dat zij de moderne mens verstaan, maar in opleidingen in concentratieverband maken
de theologanten nergens kennis met de elementaire natuurwetenschappelijke
ontwikkelingen, die in zo grote mate het wereldbeeld reeds beheersen. Wij moeten
de evolutie en de ontwikkelingen in de moleculaire biologie serieus nemen. Pas dan
zal het mogelijk zijn om ons tezamen hierop te bezinnen en de evolutie op
verantwoorde wijze te richten op het welzijn van de mensheid.
Moedgevend en zeer relevant voor ons thema zijn in dit opzicht de inzichten naar
voren gebracht op de Conferentie over ‘Kerk en Samenleving’ in 1966 te Genève
gehouden. Het is bijvoorbeeld ‘verheugend te constateren dat de conferentie niet
alleen oog had voor de negatieve aspecten van de natuurwetenschappelijke
ontwikkeling. Consequente confrontatie met de werkelijkheid zou, hoewel er reeds
veel ten goede is veranderd steeds meer het criterium moeten zijn, waaraan christenen
de relevantie van fraaie en diepzinnige uitspraken van medechristenen zowel als van
anderen dienen te beoordelen’.
De resultaten van deze conferentie, georganiseerd onder auspiciën van het centrale
comité van de Wereldraad van Kerken, zullen dienen als gespreksbasis voor de
komende Assemblée van de Wereldraad in 1968 te Uppsala. Hierover is op 25 en
26 november 1967 een Beraad gehouden op de Horst te Driebergen. De Nederlandse
delegatie kreeg als één van de aanbevelingen van dit Beraad mee: ‘De kerken moeten
bevorderen dat onderzoek wordt gedaan naar een reeks van vragen door de kerken
zelf, wetenschapsbeoefenaren en het individuele gemeente-lid. De vragen zijn de
volgende: een uitwerking van het begrip “verantwoordelijke maatschappij” met
betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de technologische ontwikkeling en zijn
mondiale aspecten; de betekenis en de verantwoordelijkheid van de publiciteitsmedia,
vormingscentra en het onderwijs bij het verschaffen van informatie en het vormen
van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’.
Het was de bekende antropologe Margaret Mead, die het in Genève zo kernachtig
zei: ‘Het is dringend nodig dat de christenen weten wat er met de wereld aan de hand
is. Zonder geloof en liefde zal de nieuwe wetenschap de wereld vernietigen. Maar
geloof en liefde zónder deze wetenschap zullen de wereld niet kunnen helpen’.
Het is bedroevend, hoe onduidelijk de kerken schijnbaar in deze tijd manifesteren
wat zij eigenlijk altijd verkondigen: Het bevorderen van menselijke
verantwoordelijkheid, strijd tegen het noodlot van de miserie, verlossing tot eigen
werkzaamheid, goedheid en liefde, is niets anders dan Gods Heil in deze wereld
realiseren. Het christelijk geloof heeft steeds de wereld in de handen van de mensen
gelegd, niet van goden en geesten, of van een Goddelijke Wil die de
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menselijke wil uitschakelt. Steeds opnieuw hebben de kerken toch verkondigd, dat
pas in wederzijdse dienstbaarheid een echte christelijke verloste maatschappij groeide.
Meer dan ooit heeft nu de christelijke Boodschap de kans een Verkondiging van
Verlossing te zijn.
Wij allen hebben zo tezamen in deze fase van de evolutie de opdracht ons te
bezinnen op de vraag wie wij zijn, opdat wij, voorgelicht op deskundige wijze,
verantwoord de evolutie richten via internationale afspraken en democratische
wetgeving. Hierbij hebben de onderzoekers een bijzondere taak in verband met de
deskundige popularisatie van de natuurwetenschappelijke resultaten. De Kerken
moeten intensief de ethische bewustwording stimuleren en inspireren en de politici
onze bezinning formuleren. Pas in deze wederzijdse dienstbaarheid groeit een echte
christelijke verloste maatschappij en kunnen wij op verantwoorde wijze de evolutie
richten tot welzijn van de mensheid.
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Het beschadigde kunstwerk
Geert Bekaert
We bewaren kunstwerken. We geven indrukwekkende sommen uit om ze te bezitten.
We weven er subtiele beschouwingen rond. We vellen er oordelen over. We wenden
ze aan als historische documentatie. We schrijven ze zelfs macht toe (en beschermen
ons daartegen door censuur). Dat gebeurt allemaal vanuit de overtuiging dat we de
identiteit van het kunstwerk kennen, dat die identiteit absoluut en onveranderlijk is,
dat ze slechts één bepaalde relatie tot de tijd, de geschiedenis en de kunstenaar
uitdrukt. In werkelijkheid is de identiteit van het kunstwerk echter van verschillende
factoren afhankelijk. Eén daarvan, en de meest verwaarloosde, is de materiële factor.
Hoe geestelijk of immaterieel het ook moge voorkomen, het kunstwerk heeft een
materieel bestaan en is dus aan de werking van de tijd onderworpen. Aan dat
bestaan-in-de-tijd van het kunstwerk heeft R.-H. Marijnissen twee lijvige volumes
gewijd, onder de titel Dégradation, conservation et restauration de l'oeuvre d'art1.
Het is een belangrijke studie. Om zich daarvan te overtuigen, volstaat het, even
de uitgebreide illustratie van het tweede volume door te nemen. Enkele willekeurig
gekozen voorbeelden daaruit kunnen tot nadenken stemmen.
In het Museum voor Schone Kunsten te Brussel hangt een fraai paneel,
toegeschreven aan de Meester van de Passie van Lyversberg, een schilder uit de
Keulse school, het einde van de vijftiende eeuw. Het stelt een Calvarie voor. Naast
een gewone fotografische opname zet Marijnissen een radiografie. Deze laat zien,
hoe in de groep van de vrouwen bij het kruis een heel stuk van de oorspronkelijke
verflaag verdwenen is. Van het hoofd van Maria is zo goed als niets bewaard.
Vermoedelijk werd dat bijgeschilderd in de negentiende eeuw. Vergelijkende studies
leiden echter tot de conclusie dat de interpretatie van de 19e eeuwse restaurateur niet
overeenkomt met de andere werken die aan de 15e eeuwse meester worden
toegeschreven. Op grond van die bevindingen stelt de restaurateur van vandaag, A.
Philippot, nu een heel andere interpretatie voor. In de 19e eeuwse versie kijkt Maria
op naar het kruis, hier wendt ze zich van het kruis af.
Onder de gerestaureerde beeldhouwwerken zijn er nog extremere voorbeelden

1

R.-H. Marijnissen, Dégradation, conservation et restauration de l'oeuvre d'art, Editions
Arcade, Brussel, 1967, 2 dln., 520 + 645 pp., 4 klpl., 332 ill.. Het boek bevat een systematische
bibliografie (deel 2, pp. 427-562) en een viertalige terminologische woordenlijst.
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te vinden. Van een Johannesfiguur uit Binche werd bij een vroegere restauratie de
schedelkalot op een verkeerde manier op het hoofd bevestigd. Bij een recente
restauratie werd ze blijkbaar op de originele manier op het hoofd gezet, hetgeen, met
nog enkele andere ingrijpende wijzigingen aan ogen en mond, het beeld helemaal
onherkenbaar maakt. Bekijken we de eikenhouten madonna uit de St-Maartenskerk
te Limal (zie ill. 1), dan is het evident dat door verwering en vermolming de
oorspronkelijke identiteit van het kunstwerk verloren is gegaan. Zo goed als zeker
hebben we hier nog slechts de houten ziel van het oorspronkelijk polychroom
bepleisterde beeld voor ons. De oorspronkelijke staat van het beeld kunnen we ons
nauwelijks meer inbeelden. En, zoals Marijnissen overtuigend aantoont, zijn we
beslist niet in staat het in zijn oorspronkelijke toestand te reconstrueren.
Bijna elke illustratie stelt ons op die manier voor nieuwe problemen van de
oorspronkelijke identiteit van het kunstwerk, in die mate zelfs dat we ons gaan
afvragen of de vraag naar de identiteit van het kunstwerk nog wel enige zin heeft.
Toch mogen we ons op die veranderingen niet blindstaren. Hoezeer de identiteit in
de loop van de tijden ook werd gewijzigd, toch blijft ze de uitdrukking van een heel
bepaalde mentale structuur, waaraan we iets hebben én als historisch getuigenis (het
feit dat het beeld zo werd gemaakt), én als existentiële beleving (het feit dat het beeld
werd gemaakt). De conclusie van dit alles kan dus niet zijn, dat kunstgeschiedenis
en kunsttheorie in het algemeen geen betekenis zouden hebben, maar wel dat ze
rekening moeten houden met het concrete bestaan van het kunstwerk als resultaat
van een materiële geschiedenis. De autonome esthetische waarde die Marijnissen
het kunstwerk schijnt toe te kennen, laten we hier voorlopig buiten beschouwing.
Door het inleidend beeldverhaal worden de soms wijdlopige beschouwingen van
de auteur concreter. De hierboven aangegeven constateringen neemt hij als
uitgangspunt om een theorie en een methode van de restauratie te ontwikkelen. Dat
uitgangspunt is in de eerste plaats pragmatisch: als we toch kunstwerken bewaren,
hoe moeten we ze dan conserveren en restaureren? Is de methode die wordt toegepast
de juiste? Liggen er aan die vaak onbewuste bezigheid geen verkeerde premissen
ten grondslag? Marijnissen wil m.a.w. de restauratie van een amateuristisch op een
wetenschappelijk niveau brengen. Die wetenschap wil hij ‘Kunstwissenschaft’,
‘Science de l'art’, Kunstwetenschap noemen.
De filosofische verheldering of liever de filosofische vooronderstellingen lijken
me niet de sterkste zijde van deze studie te vormen. Zoals ik daarnet al suggereerde,
wordt het kunstwerk al te zeer als een onafhankelijk en op zichzelf staand eindprodukt
beschouwd, als iets dat een waarde in zichzelf heeft. Dat blijkt uit talloze terloopse
opmerkingen en affirmaties, vooral in de richting van de moderne kunst. De waarde
van het boek moet gezocht worden in het pleidooi voor een ernstiger aanpak van de
conservatie-wetenschap. Deze staat, zoals zovele andere takken van de hedendaagse
wetenschap, voor een aantal inherente moeilijkheden, die in de eerste plaats
voortkomen uit de noodzakelijke samenwerking van zo uiteenlopende disciplines
als kunstgeschiedenis,
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archeologie, etnologie, esthetica, chemie, fysica e.a., om nog te zwijgen van de
verhouding tussen de wetenschapsmensen die zich nu met de conservering van
kunstwerken inlaten en de handwerksman-restaurateur, die vanouds met de omgang
met kunstwerken vertrouwd is en tot voor kort alleenheerser was in zijn domein.
Sommige tot voor kort vrij algemeen aanvaarde denkbeelden en methoden blijken
niet langer houdbaar te zijn. Conserveren is bijvoorbeeld lange tijd ongeveer een
synoniem geweest van restaureren. Bij gebrek aan criteria echter is tegenwoordig
een eigenlijke restauratie nog slechts in uitzonderlijke gevallen te verantwoorden.
Als geldig uitgangspunt heeft men uitsluitend het kunstwerk zoals het nu is, zoals
het ons door de geschiedenis is overgemaakt.
Een van de kwaliteiten van deze studie is, dat ze geen absolute stelregels
vooropstelt. Alles hangt af van de situatie waarin het kunstwerk zich bevindt. Hetgeen
dan weer niet betekent dat, om een kunstwerk te redden, in die situatie soms niet
moet worden ingegrepen. De moderne opvattingen over het conserveren van
kunstwerken stroken vaak niet met de verlangens van de eigenaars. Maar dezen
moeten dan maar eens, naast de lessen die er reeds uit het illustratiemateriaal te halen
zijn, het relaas lezen van de ontwikkelingsgeschiedenis van de restauratie.
Van eigenlijke restauratie is slechts sprake vanaf het ogenblik dat het kunstwerk
als kunstwerk, als esthetisch object zonder meer, wordt erkend. Een middeleeuwse
restauratie was om zo te zeggen functioneel: ze had niet het kunstwerk zelf op het
oog, maar de rol die het kunstwerk vervulde. Een beschadigd mirakelbeeld werd niet
omwille van zijn esthetische kwaliteiten hersteld, maar in functie van zijn magische
kracht. In latere perioden gebeurde ongeveer hetzelfde, al was de rol van het
kunstwerk in het leven gewijzigd. Men zag er geen been in om een kunstwerk dat
zijn oorspronkelijke bestemming of plaats verloren had, zo goed en zo kwaad als het
ging aan een nieuwe bestemming aan te passen, als men het al niet gewoon verloren
liet gaan. Juist door die vrijheid waarmee men met kunstwerken omsprong, wordt
de geschiedenis ervan van zoveel belang.
Wanneer het begrip ‘restauratie’ opkomt, betekent het zoveel als herschepping.
De restauratie werd dan ook meestal aan kunstenaars opgedragen. Marijnissen haalt
o.a. het voorbeeld aan van een antiek torso dat in een St.-Sebastiaan werd veranderd.
Pas in de achttiende eeuw zijn in dit opzicht de eerste sporen van een mentaliteits
ver schuiving te vinden: men wordt zich bewust van de historische identiteit van het
kunstwerk. De restaurateur gaat zich naar het hem toevertrouwde kunstwerk richten:
hij wil dat in zijn ‘primitieve staat’ herstellen. Hij beroemt er zich op, dat zelfs
ingewijden geen onderscheid meer zullen zien tussen het oorspronkelijke en de
toevoegingen van zijn hand.
In de negentiende eeuw komt tegen deze meestal fantaisistische aanvullingen en
restauraties het eerste protest van de kant van kunsthistorici en museumdirecteuren,
die in deze praktijken een vervalsing van het historische document zien. Principieel
verwerpen zij dan ook elke vorm van restauratie. Soortgelijke protesten blijven echter
uitzonderlijk in de eeuw van Viollet-Le-Duc, die
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schreef: ‘Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est
le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné’.
Marijnissens conclusie over de restauratie in de negentiende eeuw is, dat alle principes
die we nu als geldig aanvaarden, toen reeds werden geformuleerd, maar nog niet
gesynthetiseerd en nog minder in toepassing gebracht. Er bleef een brede kloof tussen
het theoretisch inzicht van enkele specialisten en de praktijk, een kloof die ook nu
nog niet helemaal overbrugd is. Door de geschiedenis van de restauratie wordt nog
duidelijker wat we reeds uit het bekijken van de illustraties hadden ervaren, dat de
artistieke identiteit niet kan losgemaakt worden van het materiële bestaan van het
kunstwerk.
Op de historische uiteenzetting volgt een uitgebreide beschrijving van alle aspecten
van het kunstwerk als materieel fenomeen. Het specifieke van die beschrijving bestaat
hierin, dat de auteur de materiële aspecten niet op zichzelf beschouwt, maar
interpreteert als behorend tot de totaliteit van het kunstwerk. Het eigenlijke object
van alle studie en van alle behandelingen die er eventueel op volgen, moet het
kunstwerk zijn zoals het tot ons is gekomen. Achtereenvolgens heeft Marijnissen het
over materialen, technieken, beschadiging of verwording in de loop van de
geschiedenis. Apart wordt het probleem van de ‘primitieve staat’ behandeld. Ook in
deze meer technische beschouwingen schemert echter voortdurend een filosofisch
a-priori door. Het kunstwerk lijkt wel zoiets te zijn als een platoonse idee die in een
voorafgegeven, meestal onwillige, materie ingeprent moet worden.
Uit de erkenning van de concrete realiteit van het kunstwerk vloeit het - m.i.
eveneens belangrijke - inzicht voort, dat elk kunstwerk een eigen behandeling vergt.
Elk werk stelt de restaurateur weer voor een persoonlijke keuze, die daarom nog niet
onwetenschappelijk hoeft te zijn. Reeds in de inleiding wordt genoteerd: ‘A notre
sens, une entreprise qui tenterait d'éliminer la contradiction par des raisonnements
spécieux, fût-elle inspirée par le besoin intellectuel de chercher partout un ensemble
cohérent, ne saurait être scientifiquement justifiée’. Onze houding ten overstaan van
het kunstwerk is afhankelijk én van zijn geschiedenis, én van zijn functie, én van
zijn aard, én van de materiële staat waarin het zich bevindt. Men mag zelfs niet
uitsluiten dat door een samenspel van omstandigheden de oorspronkelijke identiteit
van een kunstwerk zo gewijzigd wordt, dat men van een nieuw kunstwerk moet gaan
spreken.
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ill. 1: Madonna, 16e eeuw, St.-Maartenskerk Limal (detail). Vermolming en verwording hebben een
directe invloed op de esthetische expressie. De barsten introduceren een verticalisme, dat niet zonder
charme is, maar aan het oorspronkelijke beeld zeker vreemd was. De ervaring van het kunstwerk mag
echter niet tot zulk een oppervlakkig visueel contact beperkt worden. Een analyse van de structuur
van het beeld blijft mogelijk, en verschaft toegang tot de historische werkelijkheid waarvan dit beeld
de neerslag was en blijft.
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ill. 2-3: De werken van de H. Elisabeth, 17e eeuw, St.-Elisabethkerk, Haren (detail). De eerste foto
toont een opname tijdens de behandeling. Bovenaan is te zien tot waar het vernis nog niet is
weggenomen. Hierdoor wordt duidelijk in welke mate de verflaag door het vernis onherkenbaar was
gemaakt: alles werd geëgaliseerd. De tweede foto geeft hetzelfde detail, ditmaal onder
fluorescentielicht. Hieruit blijkt dat de vernislaag niet gelijkmatig en niet volledig werd verwijderd.
Vergeleken met de foto onder normale belichting blijkt: 1. dat de normale foto geen juist beeld geeft
van de staat waarin het schilderij zich onder de behandeling bevindt (de donkere vlekken zijn de
plaatsen waar het vernis verdwenen is); 2. dat de gebruikte methode (met wattenproppen) niet overal
gelijkmatig ingrijpt. Het vernis blijft in de craquelures zitten. Een vergelijking van deze twee
eenvoudige foto's wettigt reeds de conclusie dat voor de kennis van de materiële staat van het schilderij
een beroep gedaan moet worden op moderne technieken en op een wetenschappelijke aanpak.
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ill. 4: Passiecyclus, 15e-16e eeuw, Commissie voor Openbare Onderstand, Aalst (detail). Dit fragment
laat een typische toestand zien waarin de kunstwerken tot ons komen. De randen van de craquelures
zijn omhoog gekomen, wat niet belet dat de verflaag nog betrekkelijk goed op de drager houdt,
gedeeltelijk vastgehouden door de dikke laag vernis. De gebogen drager is er gedeeltelijk de oorzaak
van dat de verflaag zo sterk gecraqueleerd is. De restauraties en opvullingen zijn duidelijk zichtbaar.
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Na het kunstwerk als materieel fenomeen onderzocht te hebben, probeert de auteur
een wetenschappelijke methode te omschrijven die tot doel heeft het kunstwerk zo
goed mogelijk in zijn actuele staat te bewaren of tegen verdere verwording te
beschermen. Die methode steunt in de eerste plaats op een zo volledig mogelijke
kennis van het werk en veronderstelt een complete documentatie, waarin zowel de
materiële geschiedenis en de topologische beschrijving als het fysisch onderzoek
zijn opgenomen. Voordat aan een behandeling gedacht kan worden, moeten al deze
gegevens in een synthese verwerkt worden. Ook tijdens de behandeling moet de
documentatie voortdurend bijgehouden, aangevuld en herzien worden. Normaal zal
die behandeling, zoals men al wel begrepen zal hebben, neerkomen op een
conservering van het kunstwerk, zonder enige toevoeging dus of bewerking die het
werk in zijn artistieke expressie kan wijzigen. Gebeurt dat toch en wordt de
geschonden integriteit van het werk hersteld, dan spreekt men van restauratie. De
auteur aanvaardt dat er gevallen zijn die om een bescheiden restauratie vragen. Ook
hier weer beslist het persoonlijke onderscheidingsvermogen van de restaurateur.
Met dit alles is echter de ultieme vraag nog niet aangeraakt, waarom de mens van
vandaag zoveel zorg besteedt aan het bewáren van kunstwerken en waarom hij niet
langer over het recht meent te beschikken om ze naar eigen goeddunken te
interpreteren. Deze vraag wordt in het laatste hoofdstuk aan de orde gesteld. De
cultuur- en kunstfilosofie die onderhuids in de hele studie aanwezig is, wordt hier
heel moeizaam geëxpliciteerd. Als ik de auteur goed begrepen heb, verloopt zijn
redenering als volgt. Onze cultuur schijnt een heel eigen houding ten overstaan van
de sporen uit het verleden te bezitten. De hedendaagse cultuur wordt zonder meer
als ‘le désarroi contemporain’ gekarakteriseerd en verder verklaard door het feit dat
‘le temps de l'humain semble définitivement révolu’. In het doctorale proefschrift
dat aan dit boek ten grondslag ligt, luidde het: ‘Indien men de West-Europese cultuur
sinds de 15e eeuw schematiseert, kan men zeggen dat ze gedetermineerd werd door
de evolutie - de onvermijdelijke evolutie - van het individualisme: bij de aanvang
een bewustwording van de mens als ”menselijke” mens, naderhand een zelfbewustzijn
dat tot verwaandheid voert, en tenslotte een verwaandheid die overslaat in een
excessieve ik-belevenis’. In het boek klinkt de conclusie iets objectiever: ‘Notre
époque procéde à une révision de la signification traditionelle du terme humain’. Als
wetenschappelijke constatering kan deze zin
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zonder meer onderschreven worden, maar in zijn context krijgt hij een zo goed als
uitsluitend negatieve betekenis.
Tegen de achtergrond van die hedendaagse deshumanisatie verschijnt dan als
vanzelf de aantrekkingskracht van het humanistische kunstwerk, wat dat dan ook
mag zijn. De oorsprong van onze neiging om kunst uit het verleden te bewaren, lijkt
te liggen in het feit dat de humanistische cultuur dreigt te verdwijnen. Conservering
en restauratie worden beschreven als wezenlijk met deze humanistische traditie
verbonden. De auteur gaat zelfs zover, te concluderen: ‘Il s'ensuit que, pour s'appliquer
à conserver le patrimoine artistique du passé, l'esprit doit s'être imprégné de cette
pensée humaniste’. Hij maakt echter niet duidelijk of in die humanistische traditie
ook de voor-renaissancistische westerse cultuur, de oosterse, de primitieve culturen
enz. betrokken moeten worden. En verder: in welke verhouding staat heel die
humanistische traditie tot de moderne kunst?
Kan het deshumanisatieproces waarover de auteur het heeft, niet even goed
omgekeerd bekeken worden? Hangen conservering en restauratie, zoals ze door de
auteur beschreven worden, niet samen, in plaats van met humanistische, met specifiek
post-humanistische denkbeelden? Uit het boek blijkt dat het humanistisch is, het
kunstwerk naar zich toe te halen en zonder veel scrupules in de eigen sfeer in- en
aan te passen. Het zou dan een kenmerk van deze tijd kunnen zijn, dat de mens reeds
zozeer van het humanisme afstand genomen heeft, dat hij het objectief als een
afgesloten beschavingsperiode kan bekijken en op zoek gaan naar de mogelijke
determinanten ervan die in de eigen beschaving nog doorwerken, of zelfs naar de
determinanten van een algemeen mens-zijn, zoals hij dat doet met de kunst van de
primitieven bijvoorbeeld. De bewering dat het humanistische kunstwerk een
compensatie is voor de leegte van deze tijd, kan misschien waar zijn, maar door de
aan alle kanten rammelende analyse van onze beschaving die in dit hoofdstuk gegeven
wordt, wordt ze niet gestaafd. Naar mijn gevoel vertekent dit laatste hoofdstuk de
betekenis van het hele boek. Het heeft alleen een zeker belang omwille van de
vraagstelling zelf. De vraag stellen, is misschien het enige wat een restaurateur kan
doen. Een gefundeerd antwoord moeten we dan van een cultuurfilosoof of
-antropoloog verwachten. Het boek van Marijnissen geeft hen in ieder geval voldoende
stof.
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Hart voor hart
Donald Longmore en Malcolm Ross-MacDonald
Malcolm Ross-MacDonald: In december jl. maakte Norman Shumway in Palo Alto,
California, bekend dat hij een hartoverplanting zou verrichten om een zieke patiënt
te helpen zogauw er een geschikte donor gevonden kon worden. Nog geen week later
voerden Chris Barnard in Kaapstad en Adrian Kantrowitz in New York werkelijk
zulke operaties uit. Uzelf was op dat ogenblik al vier jaar bezig met overplantingen
van hart en longen bij honden en uw ervaring was, dat er zuiver chirurgisch gesproken
geen enkele moeilijkheid meer overbleef. Is dit allemaal een louter toevallig
samentreffen of steekt er meer achter?
Donald Longmore: O, het is veel meer dan een loutere samenloop van
omstandigheden. Om te zien hoe het allemaal begonnen is, moet je eigenlijk teruggaan
tot de jaren zestig. Toen praatte iedereen over kunstmatige harten. Theoretisch schenen
die alle voordelen te bieden: ze zouden niet afgestoten worden door het lichaam; ze
konden aangepast worden aan nauwkeurig gespecificeerde eisen; je had geen donor
nodig, met al de ethische en medische problemen vandien. En nog veel meer.
Natuurlijk was er één groot nadeel aan verbonden: ze bestonden gewoon niet. Aan
dat onderzoek zijn sindsdien miljoenen gespendeerd, maar we zijn nog altijd niet
veel dichter bij de realisatie van kunstharten. R.M.: Hoe komt dat?
D.L.: Ik geloof niet dat er ooit zoiets als een kunstmatig hart zal bestaan, behalve
dan als een hulppomp om een patiënt wiens hart een poos moet rusten, een heel korte
tijd te helpen. Tegen de tijd dat onze techniek ver genoeg gevorderd is om ons in
staat te stellen een blijvend kunsthart te maken, zal ook de medische techniek ons
allang in staat gesteld hebben om ieder menselijk lichaam ertoe te brengen ieder
geschikt natuurlijk hart te aanvaarden - hetzij het van een ander mens komt of, het
meest waarschijnlijke, van een varken of een jonge os. Zij die zo veel hoop stelden
op het kunsthart, hebben de complexiteit van het natuurlijke hart ernstig onderschat:
zijn subtiele reacties, zijn heel innige relatie tot de rest van het lichaam, zijn uiterst
doeltreffende manier om de eigen energie op te wekken en te gebruiken.
R.-M.: Het is wel wat verrassend, dit juist door u te horen zeggen. U bent immers
bijna een even enthousiast ingenieur als chirurg.
D.L.: Misschien is het juist omdat ik vertrouwd ben met die twee takken van

Streven. Jaargang 21

668
de wetenschap, dat ik hun beider problemen beter kan afwegen. Al sta ik hierin niet
alleen. Chirurgen in Engeland, Amerika, Zuidafrika en elders delen deze mening:
alleen een natuurlijk hart is complex genoeg om een ander te vervangen. Dit was
toch zo toen de studie van hartoverplantingen - of, in mijn geval, van overplantingen
van hart en longen - in volle ernst begon. En, zoals u in het begin al zei, de zuiver
chirurgische problemen werden verleden jaar opgelost: door Shumway, Barnard,
Kantrowitz, door mijn ploeg en door anderen. De zaak kwam tot rijpheid in december
jl., omdat in februari 1967 Dr. van Rood uit Leiden meegedeeld had dat hij, met de
hulp van chirurgen en pathologen in Engeland en de Verenigde Staten, een
betrouwbare methode had gevonden om het type van de weefsels te bepalen, of
tenminste, dat hij over de basis beschikte voor zo'n methode1. Dat wekte toentertijd
niet veel opschudding. Maar chirurgen die met overplantingen bezig waren, begrepen
duidelijk wat dit voor hun werk betekende. Barnard zond zelfs een patholoog naar
Leiden om Van Roods techniek te leren.
R.-M.: Bedoelt U dat het werk van Van Rood de overplantingen ongevaarlijk heeft
gemaakt?
D.L.: Nee, helemaal niet. Niet meer dan Landsteiners ontdekking van de A, B en
O bloedgroepen in 1904 de bloedtransfusie helemaal veilig heeft gemaakt. Tenslotte
zijn de Rhesusfactoren niet ontdekt voor de jaren veertig, en alles bij elkaar zijn er
nog zowat tachtig andere bloedfactoren ontdekt sinds Landsteiner. Maar zijn werk
heeft geslaagde bloedtransfusies mogelijk gemaakt in heel veel gevallen. Ik denk dat
het werk van Van Rood daarmee te vergelijken is. Het stelt ons in staat vast te stellen
of door opzettelijke vermenging van twee weefsels de volle kracht van het
afweersysteem van het lichaam al dan niet gewekt zal worden.
R.-M.: En dat is, volgens u, voldoende om de beslissing tot overplanten te
rechtvaardigen?
D.L.: Wat het geweten van de chirurg betreft, ja. De uiteindelijke beslissing komt
natuurlijk de patiënt toe, bijgestaan door zijn eigen dokter, priester, familie, en zo
meer. Maar zolang zelfs zo'n grove typering van weefsels niet mogelijk was, konden
we de patiënt in het beste geval ongeveer vijf procent kans geven dat hij bij toeval
een passend weefsel zou treffen. Dat is in mijn ogen niet genoeg om een transplantatie
te rechtvaardigen. Je moet de patiënt een betere kans kunnen bieden dan dat. Wij
weten niet nauwkeurig hoeveel de kansen nu door dit nieuwe middel om weefsels
te typeren toegenomen zijn. Retrospectieve studies van geslaagde en niet geslaagde
nieroverplantingen - allemaal uitgevoerd voor Van Roods ontdekking - hebben een
nauwkeurige correlatie aan het licht gebracht: al de geslaagde pogingen waren helemaal bij toeval - gedaan met bij elkaar passende weefsels; al de mislukte pogingen
waren gevallen van niet bij elkaar passende weefsels. Dat is bemoedigend

1

N.v.d.R.: J.J. van Rood e.a., The serological recognition of transplantation antigens in man,
in: Transplantation von Organen und Geweben, uitg. door K.E. Seifert en Geissendörfer,
Stuttgart, 1967, pp. 71-81. Van Roods methode bestaat erin de verschillende groepen witte
bloedlichaampjes (nog niet de antilichamen) te bepalen, zoals analoog de verschillende
bloedgroepen te onderscheiden zijn.
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genoeg om iedere chirurg in staat te stellen naar een patiënt toe te gaan die bedreigd
is door de dood ten gevolge van een hartziekte en hem met gerust geweten een nieuw
hart aan te bieden. In de toekomst, naarmate onze ervaring groeit, zullen we met alle
recht ook patiënten die niet in levensgevaar zijn maar wier hart hun leven vergalt,
een transplantatie kunnen aanbieden.
R.-M.: Als u tot nu toe dacht, niet het recht te hebben om een hartoverplanting uit
te voeren, hoe komt het dan dat nierchirurgen niet hetzelfde bezwaar hadden tegen
het overplanten van nieren?
D.L.: De omstandigheden zijn heel verschillend. Als een nieroverplanting mislukt,
kun je de patiënt weer open maken, de nier uitnemen en hem weer verbinden met
een kunstnier. Je zet zijn leven niet op het spel. Maar mislukt de overplanting van
een hart, dan sterft de patiënt.
R.-M.: U sprak daarnet van de ethische keuze waar een chirurg voor staat ten
overstaan van zijn patiënt. Maar nu tegenover de andere patiënt, de donor? D.L.: U
bedoelt de ex-patiënt. De donor moet ondubbelzinnig dood zijn, er mag niet de minste
hoop zijn op reanimatie.
R.-M.: Dat snap ik. Maar hoe bepaal je dat tegenwoordig? Soms verkeren patiënten
in een toestand die twintig jaar geleden zeker de dood betekende. Nu zijn er apparaten
om hem te reanimeren. Betekent dat niet dat het steeds moeilijker wordt, het
onderscheid tussen leven en dood te bepalen?
D.L.: Waarschijnlijk is dat inderdaad zo voor de leek. Maar zeker niet voor dokters.
Tenslotte hebben wij die apparaten ontworpen. Wij weten heel precies wat je ermee
kunt doen en wat niet.
R.-M.: Toch moeten sommige gevallen minder duidelijk zijn dan andere. Kunt u
een voorbeeld uitdenken waarin de vraag - levend of dood - het minst duidelijk
afgelijnd is?
D.L.: U vraagt in feite naar een bepaling van de dood.
R.-M.: Ja.
D.L.: Wel, in dat geval vind ik het interessant dat u zelf over die apparaten
begonnen bent, want die hebben onze definitie van de dood inderdaad gewijzigd. Ik
bedoel de definitie die dokters gebruiken wanneer ze in geweten oordelen. Het klinkt
misschien wat aanmatigend, maar dit gewetensoordeel is voor het publiek de beste
bescherming tegen misbruiken. Hoe kan het anders? Veronderstel dat in de dertiger
jaren de wetgever besloten had de dokters niet te vertrouwen; het wetboek zou dan
bepaald hebben dat een mens dood is wanneer hij geen spontane ademhaling of
hartslag meer heeft. Nu, met de aangepaste apparaten, zijn die beide toestanden nog
te herroepen. Nieuwe machines zouden voortdurend iedere soortgelijke wettelijke
definitie achterhalen. Als u nu zo'n definitie wilt, in 1968, dan zou ik zeggen dat een
mens dood is wanneer zijn hersenen geen teken meer geven van elektrische activiteit.
Dat is iets ondubbelzinnigs. Maar ik geef toe dat machines de zaak op losse schroeven
kunnen zetten. Veronderstel een patiënt die werkelijk op het punt staat te sterven: je
verbindt hem met een mechanische ventilator (om te ademen in zijn plaats) en je zet
zijn hart opnieuw in beweging met een elektrische impuls. Veronderstel dat je dat
net op tijd doet om de laatste sporen van elek-
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trische acitviteit in zijn hersenen op gang te houden. Dan heb je een patiënt die
blijvend onbewust is en die de voortdurende hulp van twee machines nodig heeft die
alleen maar dienen om zijn lichaam te laten vQorttikken met het doel die zinloze en
sporadische elektrische activiteit van zijn hersenen op gang te houden. Medisch
gesproken heeft het geen zin zo'n patiënt ‘levend’ te noemen. Graag zou ik eens
horen wat priesters, advokaten - en ook economen, waarom niet? - over zo'n geval
denken.
R.-M.: Laten we terugkeren naar de patiënten die u kunt redden. Speciaal met het
oog op transplantaties. Welke ontwikkelingen staan ons hier te wachten?
D.L.: O, we leven in een bijzonder boeiende tijd. In de gehele geneeskunde heeft
er op het ogenblik een fundamentele accentverschuiving plaats. Er zijn, alleen al in
Europa, tienduizenden mensen in leven die zullen genieten - of moet ik zeggen zouden
kunnen genieten, als we het behoorlijk aanpakken? - van overplantingen. En dan
spreek ik niet van de oudere patiënten die reeds veel verzwakte organen en weefsels
hebben, maar van jongere - ook kinderen - die één enkel zwak orgaan hebben in een
overigens gezond lichaam.
R.-M.: U bedoelt: als het bepalen van weefsels nog verder ontwikkeld zal zijn?
D.L.: Dat niet alleen. Tenminste, dat is niet de enige mogelijkheid. Er wordt hard
gewerkt om middelen te vinden die een tolerantie doen ontstaan tussen weefsels van
onverenigbare types. Hier krijg je enig idee van de ongelooflijke snelheid waarmee
we vooruit gaan. Een praktische methode van weefselbepaling is nog maar pas
gevonden en reeds zijn er met succes proeven genomen op dieren met een methode
die weefselbepaling volkomen overbodig kan maken. Muizen hebben al weefsels
van koeien aanvaard; er waren geen tekenen van afweer. Als blijkt dat de methode
ook slaagt bij mensen (en de beslissende menselijke experimenten zullen verricht
worden in 1968), bedenk dan even wat voor mogelijkheden daardoor open zullen
komen. Nieuwe harten, levers, longen en nieren van varkens en apen. Geen gevaarlijke
postoperatieve therapie meer met geneesmiddelen en X-stralen om de afweerreacties
te blokkeren. (U herinnert zich, dat Barnard voor de televisie gezegd heeft dat deze
therapie waarschijnlijk Washansky's dood verhaast heeft, door zijn natuurlijke
weerstand tegen infectie te verzwakken). In plaats daarvan zou één enkele injectie
vóór de operatie volstaan. Die zou de patiënt de overplanting doen doorstaan en de
rest van zijn afweermiddelen intact houden. Bijna te veel om te hopen.
R.-M.: Ik veronderstel dat we ook nog niet kunnen hopen op overplanting van
andere weefsels - ledematen, tong, stembanden, ogen, oren, en zo meer? Daar zit de
moeilijkheid in het regenereren van zenuwen, of niet?
D.L.: Juist. Natuurlijk, ook de organen die overgeplant kunnen worden, hebben
zenuwverbindingen. Het hart, bijvoorbeeld, is verbonden met drie verschillende
zenuwstelsels. Maar ze komen alle drie op één punt in het hart samen. Daardoor kan
de chirurg dàt gedeelte van het hart van de patiënt op zijn plaats laten en aan het
nieuwe hart vastnaaien. Zoiets is niet mogelijk met de andere organen die u daar
noemt. Een zenuw is een heel erg uitgerekte cel met een nucleus aan een van de
uiteinden. Snij je hem door bij de nucleus, dan zal hij niet regenereren. Snij je hem
ver genoeg van de nucleus door, dan zal hij
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regenereren, maar er is slechts één kans op verschillende biljoenen dat de zenuw
opnieuw langs haar oorspronkelijke weg zal groeien. Je krijgt dus een zenuw die een
bepaald deel van een spier moet bewegen en die nu naar een heel andere spier
toegroeit, of naar de huid, of naar om het even welk stukje weefsel. Dat kan heel
ongemakkelijk zijn en soms pijnlijk. Ik zie niet hoe dit probleem op te lossen zal
zijn. Zelfs theoretisch zie ik het niet.
R.-M.: Dus brengt transplantatie voorlopig geen hoop voor verminkten, blinden,
stommen of doven?
D.L.: Het is in onze tijd gevaarlijk een absolute uitspraak te doen in
wetenschappelijke dingen. Maar ik denk echt dat het antwoord is: geen hoop voorlopig niet. Maar laat me toch ook dit zeggen: als ik bij een auto-ongeval een
hand kwijt raakte, dan zou ik die hand beslist direct naar het dichtstbij gelegen
ziekenhuis brengen. Ik zou een goede kans maken dat ze met succes weer aangezet
wordt en dat ik er opnieuw de elementaire functies mee kan verrichten. Ik zal er iets
mee vast kunnen pakken, ik zal een brief kunnen tikken. Maar ik moet niet verwachten
dat ik er weer mee kan schrijven.
R.-M.: En ook niet meer opereren!
D.L.: Nee, dat zeker niet.
R.-M.: Tenslotte dan, de ‘grote vraag’: de hersenen?
D.L.: Goeie genade! Meent u dat ernstig?
R.-M.: Niet helemaal. Maar een mens mag toch wel eens dromen.
D.L.: De vraag is beslist denkbeeldig. Hersenen zijn bijna uitsluitend zenuwen.
Dus is ook het regeneratieprobleem, waar we op stoten voor ledematen, nog onmetelijk
moeilijker voor de hersenen. Hersenen van katten heeft men al weggenomen en
gedurende, geloof ik, twee dagen in leven gehouden. In Rusland heeft men op het
lijf van honden koppen van andere honden geënt, er werden honden met twee koppen
gefabriceerd als het ware. Maar de aangezette kop beheerst alleen zijn eigen functies:
beweging van de ogen, speekselvorming, enz. Hij heeft geen controle over het gastlijf.
Dat is uw ‘grote vraag’: die controle. Zonder die controle zijn hersenen net zo doelloos
als een telefooncentrale zonder abonnees. Maar veronderstel dat we het toch ooit
klaarspelen. Wat voor fascinerende problemen zou dat stellen voor onze sociale en
wettelijke instellingen. Wie is de donor, wie de ontvanger? Wiens naam krijgt de
nieuwe entiteit? Wiens ambt en geld erft hij, en wiens verplichtingen? Als beide
gehuwd zijn, wiens vrouw kan hij opeisen?
R.-M.: Zo had ik het niet gezien. Er zit iets onsmakelijks aan de hele zaak, is het
niet?
D.L.: Dat vind ik ook. Maar ik moet er toch op wijzen dat die mogelijkheid in de
verre toekomst bestaat. En tegen die tijd zal de hele structuur van de maatschappij
veranderd zijn op een manier die wij niet kunnen vermoeden. Misschien zal een deel
van die veranderingen teweeggebracht zijn door het soort chirurgie waar we het over
hadden voor u de hersenen ter sprake bracht. Daarom denk ik dat zo'n ver
vooruitlopende bespiegeling echt nutteloos is. Ik ben meer dan tevreden met wat me
in onze tijd boeit. In ieder geval eist het al mijn tijd op.

Streven. Jaargang 21

672

De aandacht voor de mens in de huidige Sovjetliteratuur II
M.A. Lathouwers
Het sterke stempel dat het marxisme-leninisme als partij-ideologie op het leven in
de Sovjet-Unie drukt, heeft onder meer tot gevolg dat de maatschappij, het ‘collectief’,
hier centraler staat dan de individuele mens. Aan datgene wat de gemeenschap aangaat
wordt, zoals we in een eerder in dit tijdschrift gepubliceerd artikel reeds schreven1,
een onevenredig grote betekenis en waarde toegekend. Wat de afzonderlijke mens
betreft, staat daarentegen teveel tussen haakjes. Het gaat hier met andere woorden
steeds eerder om de mens dan om een mens. Zozeer zelfs, dat deze eenzijdige
oriëntatie op het welzijn van de gemeenschap een ernstige onderwaardering meebrengt
van het welzijn van het individu. Des te belangrijker is daarom het feit, dat de
hedendaagse Sovjetliteratuur zich juist in toenemende mate blijkt te interesseren
voor de afzonderlijke mens. Ook de in de laatste jaren verschenen Sovjetliteratuur
geeft daarvan voorbeelden die wat hun probleemstelling betreft aan duidelijkheid
niets te wensen overlaten. Een van deze voorbeelden is de roman: De groep van
Arkadii Adamow2. Deze roman is om twee redenen belangrijk. Op de eerste plaats
spreekt ze opmerkelijk openhartig over iets, waarover de officiële instanties in de
Sovjet-Unie liever zwijgen: over de ook in dit land blijkbaar bestaande jeugdbenden,
waarbij jongens van zeventien, achttien jaar zich inlaten met roof, geweldpleging en
moord. Op de tweede plaats valt Adamows roman op door de menselijke benadering
van dit probleem, om haar boren naar achtergronden bij het zoeken van het antwoord
op de vraag, hoe en waarom de jonge delinquenten tot hun daden komen. Dat het
officiële opvoedingssysteem hier ontegenzeggelijk heeft gefaald en medeschuldig
is aan hun ontsporing, wordt daarbij door de schrijver allerminst verheeld.
De hoofdfiguur van de roman, de jonge politiefunctionaris Victor, toont zich een
overtuigd voorstander van de genoemde menselijke benadering. Hierdoor krijgt hij
echter voortdurend moeilijkheden met zijn chefs en collega's, die voor zijn standpunt
maar weinig begrip hebben en hem bij diverse gelegenheden uitmaken voor een
‘irreële filosoof’.
Het eerste bendelid waarmee Victor te maken krijgt, is de jongen Kartsew.

1
2

Een vorige beschouwing over dit onderwerp verscheen in Streven, aug./sept. 1965, p.
1080-1094.
Joenostj, 9, 10, 11, 1966.
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Kartsew is door onbegrip, misverstand op zijn werk en moeilijkheden thuis verbitterd;
hij ‘wil niet meer leven’, zoals hij zelf letterlijk zegt. Dan gebeurt er iets, wat hem
helemaal tegen alles in opstand brengt. Hij wordt ten onrechte van immoraliteit
beschuldigd en bijzonder ontactisch uit de komsomol gestoten. Dit doet voor Kartsew
de maat overlopen. Hij wordt lid van een jeugdbende. Dit is de korte voorgeschiedenis
van Kartsew, waarop Victor zijn onderzoek moet voortbouwen. Het eerste wat hij
doen wil is: pogen het onrecht te herstellen dat Kartsew werd aangedaan. Dit brengt
hem al onmiddellijk in conflict met de partij- en komsomol-organisaties die Kartsew
royeerden en die van een eventuele herroeping van hun foutieve conclusie niets
willen weten, óók niet wanneer Victor hen van hun onrechtvaardigheid heeft
overtuigd. ‘Wij zijn niet van de politie en niet van de rechtbank’, krijgt Victor van
hen te horen. ‘Wij kunnen ons niet in details verliezen. Wij hebben een principiële
veroordeling uitgesproken. Wij hebben zogezegd een les getrokken uit deze treurige
zaak. En zowel het partijcomité van het instituut als het districts-partijcomité hebben
onze veroordeling ondersteund. En als de een meer en de ander minder schuldig is,
wat zou dat dan nog? Globaal genomen zijn ze allen even schuldig....’3. Men denkt
hier allereerst in collectieve termen. De rest wordt slechts van secundair belang
geacht.
De wijze waarop Victor de zaak aanpakt, vindt echter niet alleen hier, maar ook
bij het merendeel van zijn collega's en superieuren geen genade. Deze laatsten willen
liever autoritair, ‘partiïno’ (‘in de geest van de partij’) zoals ze het letterlijk noemen,
optreden. De meningsverschillen beginnen al, wanneer Victor, wijzer geworden uit
zijn gesprekken met de genoemde partij vertegenwoordigers, voorzichtig suggereert
dat Kartsews ontsporing ook te maken heeft met een tekortschieten van de
Sovjet-samenleving zelf. Er ontwikkelt zich dan het volgende twistgesprek:
‘- (Victor:) De persoonlijkheid wordt niet gevormd in een luchtledige ruimte. Waarom dat: “in een luchtledige ruimte”? Hij heeft natuurlijk een stel schoften
ontmoet. En hij is daaraan blijven hangen. In het gezin is alles in orde. Het instituut
heeft hem ook een goede opleiding gegeven. Je weet het zelf: het zijn daar allemaal
prima jongens. Nou, wat wil je dan nog meer? Invloed van een kapitalistische
omgeving? Die valt hier ook niet te bespeuren.... Blijven er dus alleen: de
“overblijfselen van het verleden in het bewustzijn”....’4.
Victor ziet echter een heel andere oorzaak. Kartsew is tegen alles in opstand
gekomen, vermoedt hij, omdat hij zijn geloof verloren heeft in een maatschappij,
wier onfeilbaarheid en volstrekte onrechtvaardigheid hem altijd werden voorgehouden
als waarheden waaraan niet mocht worden getwijfeld, maar die hem tegelijkertijd
bij monde van haar officiële vertegenwoordigers op volkomen onrechtvaardige
gronden heeft uitgestoten. ‘De jongen geloofde werkelijk in niemand en niets meer.
Dat is een van de diepste oorzaken van de misdadigheid in het algemeen. Is de wereld
immoreel dan betekent dat, dat ook ik immoreel mag zijn’5. Het gesprek, dat Kartsew
met de rechercheur Onisjtsjenko heeft, bevestigt de juistheid van Victors visie:

3
4
5

Joenostj 9, p. 57.
T.a.p., p. 64.
T.a.p., p. 65.
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‘- (Kartsew:) Ik geloof aan niets meer. Aan niemand meer. Nu zoiets met mij kon
gebeuren! Alles is een leugen....
- Niemand leert bij ons de leugen. Laster dus niet!
- Ja, aanvankelijk was bij jullie alles wel oprecht. Maar later was het: “bij ons is
alles goed” deed hij spottend na. - Maar bij ons is volstrekt niet alles goed... Maar
bij ons houdt men er niet van, zijn fouten te erkennen.... Ze zeiden me dat de beslissing
toch niet ongedaan zou worden gemaakt, omdat dit “de autoriteit zou ondergraven”.
En bovendien is er dan nog de krant! Het was al in de krant gekomen. En de krant
neemt nooit iets terug! En onze organisaties - hij sprak dit woord ironisch uit vergissen zich nooit!’6.
Kartsew speelt de schuld die hem aangewreven wordt, terug op de
Sovjetsamenleving zelf. En Victor is het daarin met hem eens. Later zal ook Victors
collega Lilja diens standpunt openlijk verdedigen in het volgende gesprek met de
conservatieve partijsecretaris Sjaranow:
‘- (Sjaranow:) Hij is een schoft, uw Kartsew. Ik zou hem, zelfs als dat voorval niet
gebeurd was, toch uit de Komsomol gegooid hebben.
- Gelukkig hangt dat niet alleen van jou af.... Zulke opvattingen bij een
achttien-jarige jongen kunnen niet zomaar vanzelf ontstaan. Hier ligt ook schuld bij
ons! Ik heb er veel over nagedacht. Wij kunnen niet, wij kunnen zulke typen als hij
om de een of andere reden blijkbaar niet heropvoeden.
- Dat is onzin. Hij heeft geen opvattingen, enkel demagogie. Wij hebben juist
gehandeld....
- Neen, wij hebben niet juist gehandeld....’7.
Wat voor Kartsew geldt, laat Adamow in zijn roman zien, geldt ook voor de andere
bendeleden. De jongen Kolja - nà de veertigjarige bendeleider de gevaarlijkste van
de groep - is al evenzeer de dupe van het systeem. Zijn vader werd onder Stalin om
een kleinigheid gearresteerd. Uit angst werd Kolja toen gedwongen, deze arrestatie
op school te verzwijgen. Zijn moeder kan het leven niet meer aan en raakt aan de
drank. En dan komt ook Kolja tenslotte tegen alles in opstand.
Ook van de bendeleider zelf, die er niet tegen op ziet zijn eigen kameraden te
vermoorden wanneer hem dat wenselijk lijkt, laat de schrijver zien dat hij zo gemaakt
is door het hem aangedane onrecht. Als kind moet hij voor een kleine diefstal en
voor zijn zwerflust boeten met een onevenredig zware gevangenisstraf. Hij doet dan
een zelfmoordpoging: hij snijdt zich de polsen door en weigert elke medische hulp.
Na een jaar wordt hij, eigenlijk nog een kind, van de jeugdgevangenis overgebracht
naar een gewone gevangenis. Daar ziet hij de uitbuiting van de politieke gevangenen
door de ‘gewone’ misdadigers, die in de ogen van de kampleiding altijd meer genade
vonden. Het was de tijd, voegt de schrijver er voor alle duidelijkheid aan toe, waarin
‘de instructies en de moraal van Beria de mensen verminkten en misvormden’8. Als
hij na vijf jaar vrijkomt, wil hij zich alsnog aanpassen en weer gewoon gaan werken.
Hij doet alle moeite om ergens geaccepteerd te worden, maar overal weigert men
hem. Het gevolg is dat hij verbitterd opnieuw gaat zwerven. Nieuwe wandaden en
een
6
7
8

T.z.p.
Joenostj 10, 1966, p. 77.
T.a.p., p. 71.
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nieuwe opsluiting volgen spoedig. En opnieuw moet hij meemaken, hoe de politieke
delinquenten, de zogenaamde ‘voorstanders van het verleden’, worden getrapt en
gekleineerd door de anderen. Weer doet hij een zelfmoordpoging. Een strengere
opsluiting is het enige gevolg. Dan lukt het hem te vluchten. Hij zwerft rond, leeft
van roofovervallen, vormt een bende van jonge handlangers. Duidelijk tekent Adamow
de vertwijfeling en de verlatenheid, waaraan de opgejaagde en door zoveel onrecht
verbitterde Pjotr bij dit alles ten prooi is: ‘Soms kroop hij 's nachts uit zijn hol en
zwierf dan rond. Hij zwierf dan doelloos rond door de donkere, nauwe stegen.... Hij
ademde, hield zijn gezicht in de ijzige wind, luisterde naar het geknirs van de sneeuw
onder zijn voetstappen en keek naar de sterren.... De wereld leek hem in zo'n nacht
onmetelijk groot. Maar zelf ben je maar een zandkorreltje in de wind. Je wordt
meegesleurd over heel de aarde.... En dan kwam de wanhoop. Dan kon hij het wel
uitschreeuwen.... Op een van die nachten sloop hij naar het huis van zijn moeder.
Onhoorbaar kroop hij naderbij, tot aan het verlichte maar door gordijnen afgeschermde
venster. Hij drukte zich er tegen aan.... en trachtte te zien wie daar in de kamer waren,
wier schaduwen het waren. Maar hij kon ze niet thuisbrengen. Lang stond hij daar,
verstijfd in de koude. Hij ging pas weg toen het licht uitging. Later ging hij nog eens
naar dit huis. Maar opnieuw zag hij niets. Toen wist hij het ineens: zijn moeder was
gestorven’9. Een nòg laaiender haat jegens de samenleving is het gevolg.

Het recht van de enkeling
Bezorgdheid om de mens en kritiek op een systeem dat de individuele persoon in
verdrukking brengt: dit zijn ook de hoofdthema's van Sergej Antonows verhaal: De
verscheurde roebel10. De mens, zo zou men de grondgedachte van Antonows verhaal
kunnen samenvatten, is méér dan alleen maar een deel van de collectiviteit. De mens
is volledig mens juist door wat hem anders dan de anderen doet zijn, door zijn
volstrekt eenmalige en onherhaalbare persoonlijkheid. De titel van Antonows verhaal
houdt hier ook direct verband mee. Een bankbiljet van een roebel wordt door twee
gelieven in tweeën gescheurd, waarna ieder een helft bewaard: een helft die alleen
maar bij de helft van de ander past en waarvan op heel de wereld geen tweede
exemplaar te vinden is.
De onherhaalbaarheid van de menselijke persoon komt al meteen aan de orde in
het volgende gesprek, waarin de jongen Pastoechow, de meest positieve figuur van
de roman, deze onherhaalbaarheid verdedigt tegen enkele partijfunctionarissen en
tegen de ik-figuur, een pedagoge die hier nog het officiële standpunt inneemt maar
later, geschrokken van de gevolgen, tot inzicht komt: ‘- ....Wat is dat dan eigenlijk
wel voor een bijzonder iemand?
- Dat is fout! - wond Pastoechow zich op. - Mensen, ik zeg jullie: iedereen zonder
uitzondering is een uitzonderlijk iemand. En jullie, én ik, èn zij zijn zulke
uitzonderingen. Omdat ieder van ons zogezegd zijn eigen, specifieke kronkel heeft.
Ieder heeft zo'n eigen kronkel, zoals een zeeschelp. En in die

9
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T.a.p., p. 72-73.
Joenostj 1, 1966, p. 3 ss.
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aparte kronkel, daar zit het 'm nu net in! Daarin stroomt nu mijn gedachte, die mij
geheimen van de natuur openbaart, die voor anderen gesloten zijn. Als de mensen
enkel die grijze materie in hun hoofd hadden en als niet iedereen zo'n bijzonderheid
had, dan zouden er nòch een Anna Karenina, nòch een relativiteitstheorie zijn geweest!
- Ik herinnerde hem eraan, dat er géén onvervangbare mensen zijn.
- Dat is fout, - schudde Pastoechow met zijn hoofd. - Zelfs Aurora is onvervangbaar.
Dat is een koe van onze Kolchoze. Des te meer dan de mensen.
- Wij hebben, te jouwer informatie, geen kapitalistische maatschappij, waarin
iedereen zijn gedachten, zijn eigen zigzagkronkels zomaar kan uitleven. En als jij
dan zo'n uitzonderlijk iemand bent dat in jouw hoofd zo'n “zeeschelp” zit, wacht dan
tenminste totdat het volk je zal gaan erkennen. Maar afficheer jezelf niet. Wees maar
bescheidener. Anders zul je nog eens berucht worden. Nut hoef je van jou helemaal
niet te verwachten, maar schandalen des te meer....
- Daar moet men zich dan maar mee verzoenen, zei Pastoechow.
- Maar wij zullen ons daarmee niet verzoenen. Wij zullen jouw hersenkronkels
corrigeren en gelijktrekken. En als dat niet helpt halen we de raad erbij, en dan ben
je brigadier-af. Dan zul je leren begrijpen of je vervangbaar of onvervangbaar bent.
- Als men jou je gang liet gaan, dan zou jij iedereen zelfs gelijk laten knippen.
Allemaal precies gelijk. Begrijp je dat? Ik onder de tondeuze, en Nastasja Iwanowna
onder de tondeuze.... Een ding begrijp ik trouwens niet.... Wat heb je er toch aan om
te bewijzen dat ik zo'n hele gewone, gemiddelde jongen ben, die volledig kan worden
vervangen op zijn werk en elders. Nu, goed, laten we aannemen dat je me tenslotte
zult overtuigen en dat tenslotte inderdaad die meest bijzondere kronkel zal verdwijnen.
Dan blijft er in mijn kop inderdaad alleen maar die grauwe massa over. En dan ga
ik lijken op bevroren mensen, waarbij die grauwe massa gewoon door de ogen heen
schemert. Bevalt je dat dan beter?
- Iwan Stepanowitsj zal het dan in ieder geval gemakkelijker met je hebben. En
daarmee basta!’
‘En toen moest ik hem’, vervolgt de ik-figuur, ‘de bekende zaken weer eens
uiteenzetten; dat de afzonderlijke mens in de maat moet lopen van het collectief; dat
zonder het collectief de mens een nul is, ook al heeft hij in zijn hersenen een zeeschelp
uit de Indische Oceaan ter grootte van een asbak; en dat alle narigheid (bij
Pastoechow) enkel en alleen zijn oorzaak vindt in het feit, dat hij van het collectief
was losgeraakt’11.
Antonows verhaal is nog om een andere reden belangrijk. Er wordt in alle
duidelijkheid gesteld dat óók in de communistische samenleving iemand wel eens
zozeer teleurgesteld kan zijn in het leven, dat hij geen andere uitweg meer ziet dan
de zelfmoord. Antonow suggereert daarbij nadrukkelijk, dat de ‘zorg voor de mens’,
die deze samenleving steeds zo hoog in haar vaan voert, in feite nog veel te wensen
overlaat. Wat hij Pastoechow hierover laat zeggen, is één oproep zich te bezinnen
op de achtergronden van de zelfmoord; één oproep om

11
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aan dergelijke persoonlijke tragedies niet stilzwijgend voorbij te gaan - zoals de
partijfunctionarissen in zijn verhaal dat doen, omdat ze zogenaamd de belangen van
het collectief niet raken of omdat ze het collectief en zijn sociale voorzieningen juist
in discrediet brengen.
Het meisje Ofitserowa heeft een dodelijk ongeluk gehad; ze is onder een trein
gekomen. Pastoechow meent echter over aanwijzingen te beschikken, dat hier geen
sprake is van een ongeluk, maar van zelfmoord. Hij meent dat Ofitserowa zichzelf
doodde, omdat ze zich door haar verloofde bedrogen wist. Wanneer Pastoechow
daarover begint tegen de plaatselijke partijvoorzitter, stuit hij echter op een muur
van onbegrip. Het partijbestuur stopt de zaak liever zo gauw mogelijk in de doofpot,
omdat het geen moeilijkheden wil; omdat het coüte que coûte de goede naam van
het collectief wil sauveren:
‘- Goed, laten we aannemen, dat je het bij het rechte eind hebt. Stel dat we die
zaak herzien en het volk in opschudding brengen. En stel dat we in plaats van de
voorbereiding van het jubileum van onze werkgemeenschap die oude koeien uit de
sloot gaan halen. Maar de verderfengel van Ofitserowa ken je niet en je zult ook niet
kunnen achterhalen wie dat was. Je hebt geen enkel bewijs. En wat krijgen we dan
als resultaat? Als resultaat krijgen we maar één ding: een vlek op de nagedachtenis
van Ofitserowa. Wil je dat? Ga dan je gang!.... Gooi dan de jubileumviering maar
in de war! Wat sta je te kijken? Hoe is de situatie in de organisatie? We willen een
jubileumviering waar geen enkele smet op rust! Begrepen? En dit is niet een vlekje
maar een smeerboel... Zo springen ze met hun gelukkige leven om.... Meisjes gooien
zich onder de trein!....
- Ze hield van hem!
- Men spreekt met je over zaken! Maar jij komt steeds weer met hetzelfde
aandragen, altijd weer met hetzelfde. Maar ga je gang!.... Als ze van hem hield, had
ze zich trouwens tot de bevoegde instanties moeten wenden. Die hadden hem dan
een uitbrander gegeven en ze zouden weer in pais en vree verder geleefd hebben.
Wie waakt er bij ons over moeder en kind? De staat. Maar zij werpt zich onder de
trein. Hoe moet je dat verklaren? Ze had dus geen vertrouwen meer in haar bloedeigen
staat? Hè? Hebben de Sovjetwetten haar geen plaats kunnen geven in het leven?
Heeft de Sovjetstaat haar niet op haar bestemming kunnen brengen...?’
En even verder, wanneer Pastoechow op zijn stuk blijft staan:
‘- Nu, dan maar niet de doofpot in, dan maar uitrafelen. Brief het dan maar heel
het district door. In De rode strijder zullen ze je enkel uitlachen.... En dan zullen ze
bepaalde conclusies trekken over heel onze opvoedkundige activiteit.... Jawel,
schreeuw nog maar harder - zei de voorzitter -. Maak maar flink herrie, zodat het
hele dorp het kan horen.... Temeer nu we aan de vooravond staan van de
jubileumviering.... De gasten zijn al uitgenodigd. Er komen hooggeplaatste kameraden
uit heel de provincie. En wij komen, in plaats van met een extra melklevering,
aandragen met zoiets...!’
De partijvoorzitter weet maar één remedie voor ‘moeilijke figuren’ als Pastoechow:
het collectief. En hij houdt dat de ik-figuur van de roman, de pedagoge
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die speciaal met de opvoeding van Pastoechow is belast, steeds duidelijk voor ogen:
‘Hoe dikwijls hebben we dat al niet gezegd. Hij is een gecompliceerd iemand, met
kronkels maar zonder overtuigingen. Alleen het collectief zal hem kunnen kortwieken,
zoals het behoort; zijn overdadige knoesten en takken wegsnijden...’.12.
Tenslotte is het inderdaad zover. Pastoechow is gekortwiekt en getemd. En de
ik-figuur krijgt op de jubileumviering een onderscheiding voor haar voortreffelijke
partijwerk als activiste. Maar dan ziet deze laatste ineens wat ze eigenlijk gedaan
heeft. Ze weigert de onderscheiding - iets ongehoords, dat grote verwarring wekt en verklaart ook waarom ze dat doet: ‘Eerst zei ik, dat ik begreep waarop Iwan
Stepanowitsj had gedoeld. Hij had gedoeld op mijn succesvolle opvoedkundige werk
met betrekking tot Pastoechow. En inderdaad. Het resultaat is te zien.... De gasten
interesseren zich er misschien voor, hoe ik dit succes heb kunnen behalen. Welnu,
het is heel eenvoudig. Iemand opvoeden tot een actief strijder, tot een werkelijke
“bouwer van het communisme” is heel moeilijk, dat is lang niet aan iedereen gegeven.
Maar iemand onderbrengen onder een grauw schabloon is veel eenvoudiger. En dat
heb ik gedaan.... En ik kan U verzekeren: hij is gehoorzaam geworden. Hij zal nu
iedereen en allen gehoorzamen. Nu blijft hij zitten waar men hem neerzet en staan
waar men hem opstelt. Hij is rustig geworden, ja, maar dan rustig als een dode! Al
sprekend dacht ik er helemaal niet aan of ik misschien een vreemd figuur zou slaan.
Ik was maar voor één ding bang: dat ze me zouden wegjagen terwijl ik nog aan het
spreken was. Ik moest nu beslist alles tot het einde toe uitspreken, opdat allen zouden
begrijpen wat voor iets verschrikkelijks ik had gedaan. En om anderen te
waarschuwen.... In de zaal ontstond een vreemde stilte. Iwan Stepanowitsj (de
partijvoorzitter) zat als versteend. Ik wilde eerst ook hem noemen, omdat hij de
leiding had en de instructies gaf. Maar ik bedacht me nog tijdig. Iedereen moet het
voor zichzelf verantwoorden.... “En toch zal ik de onderscheiding niet aannemen”,
zei ik nog. “Ik ben haar niet waardig. Heel de tijd, dat ik met Pastoechow bezig was,
blijkt hij mij eigenlijk meer opgevoed te hebben dan ik hem. Het is alsof ik, door
mijn contact met hem, herrezen ben. Ik heb weer geleerd me te verheugen over
glimwormpjes.... Ik durf de zon weer recht in de ogen te zien. Als hij (Pastoechow)
er niet geweest was, zou ik dit alles dan hier tegen U durven zeggen?.... Werkelijk,
ik heb een vreselijk iets misdreven....”’13.

Pleidooi voor vrijheid
Het hier gewonnen inzicht, dat de mens het recht heeft om zichzelf te zijn, houdt
tevens de impliciete erkenning in van de vrijheid die de mens toekomt bij zijn zoeken
naar zelfverwezenlijking. Vooral in het proza van de jongere Sovjetschrijvers is het
recht op persoonlijke vrijheid, óók op levensbeschouwelijk gebied, een telkens weer
aan de orde gesteld thema. Men komt op voor deze vrijheid en verdedigt haar tegen
de krachten die haar in een het collectief
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verheerlijkend systeem in verdrukking brengen; omdat men werkelijke zingeving
aan het persoonlijk leven en werkelijke creativiteit slechts vanuit een eigen, vrije
wereldbeschouwelijke bezinning mogelijk acht.
In de roman: Aan gene zijde van het goede van Joerii Poloechin14 is het de
verbitterde en cynisch geworden ex-student Zbarskij, die het recht op vrijheid, met
name op het gebied van het filosofische onderzoek, verdedigt. Zbarskij doet daarbij
een bijzonder felle en vooral bijzonder vrijmoedige aanval op het heersende systeem,
dat deze vrijheid nog altijd in ernstige mate blokkeert. Wanneer men hem vraagt:
‘Waarom ben jij zo kwaadaardig, ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen:
onverschillig of zoiets, dood?’ antwoordt hij: ‘Dood? En wat zou dat? Misschien is
dat zelfs goed. Dood? Dat is prachtig!.... Niet ik heb mezelf gemaakt, niet ik heb
mezelf opgevoed. En zijn jullie dan levend? Jullie dansen als marionnetten, omdat
men jullie aan touwtjes houdt, en jullie bent dan nog verrukt ook: “wij leven!” Maar
ik wil niet, dat men mij aan touwtjes houdt.... Ik studeerde aan de universiteit. Ik was
geboeid door de wijsbegeerte. Neen, niet door die wijsbegeerte die men vanaf de
katheder doceert, niet door die slappe kost die voor iedereen al voorgekauwd is ter
vergemakkelijking van de vertering. Ik wilde zelf tot de dingen doordringen. Ik las
Fichte, Kant, Hegel, Schopenhauer.... Ik las en herkende.... Maar vergis je niet: ik
las ook Marx en Engels; hen las ik zelfs meer dan de overigen. En vervolgens vertelde
ik aan anderen, wat ik allemaal las. Die waren er door geboeid en vroegen me uit.
Daar heb je nu al mijn “zonden”.... Ze hebben me toen wegens propaganda voor de
bourgeois-filosofie van de universiteit verjaagd, “;weggezuiverd”.... En wat mijn
geloof betreft: ik geloof nu alleen nog aan dat wat ik met mijn eigen handen kan
aftasten. Het pragmatisme. Heb je wel eens van die filosofie gehoord? Volgens mij
is ze de meest wijze filosofie....
- Dus je bent nóg een filosoof?
- Zonder filosofie leven alleen de luizen...’15.
Een niet minder duidelijk pleidooi voor de vrijheid van het eigen, persoonlijke
onderzoek houdt Victor Witkowitsj in zijn werk: Wegen, ontmoetingen, vertellingen16,
waar hij schrijft: ‘Wij vinden het jammer, dat onze kinderen niet diezelfde
levenslessen kregen die wij kregen. En dat is ergens wel terecht. Maar wanneer wij
hen die lessen beginnen te “doceren”, maken we ons alleen maar belachelijk. Goethe
zei al, dat men niets enkel van horen zeggen kan leren en dat de mens over zaken,
die hij niet zelf uit eigen ervaring kent, slechts een oppervlakkige en onvolledige
kennis heeft. En Lessing heeft ooit gezegd, dat indien God hem de waarheid zou
schenken, dat hij dan van dat geschenk afstand zou doen, of in ieder geval de moeite
van het zoeken naar de waarheid zou verkiezen boven die kant-en-klaar aangereikte
waarheid. Waarom zijn we dan toch zo kwaad, als onze kinderen geen kant-en-klaar
aangereikte waarheden willen accepteren? Het is hoogst noodzakelijk dat we hen
toestaan, zelf de waarheid te zoeken...’17.
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Onderontwikkeld gevoelsleven
De bezorgdheid-om-de-mens, die in de huidige Sovjetliteratuur valt aan te wijzen,
betreft tenslotte nóg een belangrijk punt; een punt dat overigens nauw met het
bovenstaande samenhangt. We bedoelen het feit dat het gevoelsleven, het ‘innerlijk
leven’ van de mens in de eenzijdig op techniek, industrie en materiële
welvaart-voor-de-massa gerichte Sovjet-werkelijkheid bepaald onderontwikkeld
gebleven is18. Verschillende in de loop van 1966 in de Sovjet-Unie verschenen literaire
werken houden zich hiermee bezig. Zo publiceerde het tijdschrift Joenostj een essay
van Jezerskij over de moeilijkheden, die leerlingen van de middelbare school in de
Sovjet-Unie doorgaans hebben met het begrip geluk, juist omdat ze te eenzijdig
rationeel, te functioneel en te doelgericht hebben leren denken over het leven; zo
functioneel, dat ze aan het wonder van het levende leven zelf en aan het alleen daaraan
oplichtende geluk voorbijzien. ‘Voor zover ik het kan beoordelen’, schrijft Jezerskij,
‘verhouden de jongeren zich nogal onnatuurlijk ten opzichte van het geluk. Talloze
malen heeft het komsomol-comité van de school al geprobeerd, om een discussie te
organiseren over de vraag: “wat is geluk?” Maar een levendige, vurige, openlijke en
oprechte discussie kwam er nooit tot stand.... Er zijn jongeren die het begrip geluk
überhaupt afwijzen. Ze beschouwen het als irrationeel en menen dat het juister is om
te spreken over het “doel van het leven”, over “succes” en “geslaagd-zijn”, over
“resultaten”’19. Een enquête, die onder de jongeren gehouden werd over dit onderwerp,
bleek tot dezelfde conclusie te komen: ‘De overgrote meerderheid omschreef geluk
als: “het bereiken van een doel”’. ‘Werkelijk’, vervolgt Jezerskij, ‘ik weet niet of dat
goed of slecht is. Van de ene kant is het ontegenzeggelijk iets goeds. Zo'n karaktertrek
als doelgerichtheid is positief. Maar van de andere kant kan men vragen: is geluk
dan alleen maar “het bereiken van een doel”? Soms denk ik: staan bepaalde
karaktertrekken van de jongeren, die ons verontrusten, niet juist in verband met deze
doelgerichtheid?.... Het schijnt me, dat hier, in dit streven, toch iets tegenstrijdigs
zit. Hier is iets niet in orde. Hier ligt duidelijk iets onechts, iets stotends in’20.
Jezerskij meent, dat vooral de in de Sovjet-Unie gepraktiseerde
opvoedingsmethoden, met hun voorbijgaan aan de problemen die op het persoonlijke
vlak liggen of het ‘innerlijk leven’ betreffen, de bovengenoemde wat verwrongen
instelling van de jongeren ten opzichte van het geluk in de hand hebben gewerkt.
‘Het is wonderlijk’, schrijft hij, ‘een leraar kan met zijn leerlingen over alles spreken.
Over de mogelijkheid van leven op andere planeten, over de rol van de wetenschap
in het maatschappelijke leven, over de toekomst van de cybernetica, over poëzie,
muziek, literatuur, jazz, dans; maar bijvoorbeeld niet over de liefde. Dat wil zeggen:
in het algemeen kan hij wel iets over de liefde zeggen, maar, nogmaals: slechts in
het algemeen. Maar huwelijk, huwelijks-
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leven, moederschap, vaderschap, persoonlijk geluk: dat is weliswaar geen verboden
gebied en er rust ook geen taboe op, maar het is toch wel een terrein dat je op school
“niet behoort te betreden”. Dat “doet men niet”. Dat “zijn geen thema's voor de
school”’21.
Over de verwaarlozing, in het geestelijk klimaat in de Sovjet-Unie, van de
levensgebieden die het innerlijk betreffen, maakt ook A. Noejkin zich zorgen in een
artikel in het tijdschrift Znamja22. Sprekend over de emotionaliteit in het algemeen,
en verder over begrippen als symboliek, ethiek en esthetica, maar ook - wat bijzonder
opvallend en bijzonder belangrijk is - over de sfeer der religieuze gevoelens, een
sfeer die in de Sovjet-Unie nog wèl altijd taboe is, klaagt Noejkin erover dat dit alles
in de Sovjet-Unie nauwelijks wordt bestu-deerd. ‘Helaas zijn er bij ons bijna geen
boeken’, aldus Noejkin, ‘die al deze fenomenen diepgaand onderzoeken. Wat zijn
bijvoorbeeld esthetische gevoelens en waarin verschillen die bijvoorbeeld van de
ethische? Wij hebben geen enkele bevredigende theorie over de oorsprong der
esthetische gevoelens. En ook de religieuze emoties hebben wij praktisch nog niet
bestudeerd’23.
Wat de gevolgen zijn van het feit, dat er binnen het kader van de Sovjetopvoeding
te weinig aandacht wordt besteed aan de harmonische ontwikkeling van het innerlijk,
toont ons een verhaal van Wladimir Amlinskij: De geschiedenis van een normale
jongen24. Een jongen, die algemeen bekend stond als goedaardig en normaal, pleegt
geheel onverwachts en tot grote ontsteltenis van zijn omgeving en vooral van zijn
opvoeders een moord. Voor een van zijn docenten, degene die naderhand door haar
even schuldige superieuren tot zondebok wordt verklaard en wordt ontslagen ‘omdat
ze het niet had weten te voorkomen’, betekent dit dat ze haar vertrouwen in de geijkte
pedagogische methoden in één slag verliest. Ze ziet plotseling in dat zij, of eerder:
heel het opvoedingssysteem dat zij vertegenwoordigde, ernstig gefaald heeft. Ze
erkent dat niet zozeer deze jongen alswel het klimaat dat hem heeft gevormd tot wat
hij is, aan het gebeurde schuldig is. ‘Hij bleek niet uitgegroeid tot dat peil waarop
men niet alleen het besef heeft een misdaad begaan te hebben - dus niet alleen
voorbijgaande, emotionele schuldgevoelens kent - maar óók de werkelijke, in heel
het leven doorwerkende echt zedelijke schuldgevoelens en het gevoel van
verantwoordelijkheid kent. Hij had een tragisch gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel. Begrip voor de waarde van een mensenleven was hem
niet aangekweekt.... Hier was niet zozeer sprake van boos en misdadig opzet, maar
eerder van een misdadig gebrek aan doordachtheid.... een of ander laaiend, gevaarlijk
infantilisme.... Ook zijzelf had tot nu toe niet begrepen, dat het in het leven inderdaad
zo gaat. Ze zei me: ‘In de leerboeken vind je er helemaal niets over!.... Bij ons op
school zijn de humaniora op de een of andere wijze op de achtergrond geraakt. Niet
in die zin, dat we te weinig uren aan de literatuur zouden besteden, (hoewel wij,
mensen van de humaniora, ook hier “afgeknepen” worden) - maar meer in de wijdere
betekenis, in
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algemeen-menselijke zin. Sommigen zeggen: zonder Lermontow25 kun je leven, maar
zonder een technische instelling niet. En zo schuiven we Lermontow een beetje ter
zijde en houden we ons bezig met onze technische instelling. En we bemerken niet,
dat we daarbij de andere sferen vergeten: de sferen van het menselijke. We spreken
weinig over het leven. En als we er al over spreken, dan oppervlakkig en in
standaarduitdrukkingen: “Wees een goed mens”, “Leer een otlitsjnik26 worden”,
“Geef een goed voorbeeld”.... Maar in onze karakterschetsen vind je geen enkel
levend en concreet woord over de mens zelf, over zijn bijzonderheden, zijn aard,
zijn karakter, terwijl ze toch juist “karakterschetsen” heten.... Men schrijft
bijvoorbeeld: “Hij is een goede kameraad, hij is accuraat, plichtsgetrouw, beleefd
voor ouderen”. Maar er wordt met geen woord over gerept wát hij eigenlijk voor
iemand is.... En wanneer een “goede kameraad” vandaag of morgen een ander de
keel afsnijdt, dan is iedereen verbaasd: “Dat hebben we nooit geweten, hij leek altijd
zo anders”. Ik zal nooit vergeten, hoe wij op school psychologie bedreven. Wij
noemden het zelfs verachtelijk: “psycho-leugenarij”. En werkelijk, wat wij deden
was inderdaad psycho-leugenarij van de zuiverste soort, iets dat abstract, vaag en
verouderd was en dat noch wat met ons nóch met de mens in het algemeen te maken
had. Ons werd alleen bij iedere stap geleerd: “Onze Sovjetmens is principieel
tege-moetkomend en geeft op het werk en thuis steeds het goede voorbeeld”. Zo
heette het ook in die karakterschetsen. Maar dat is alweer lang geleden, dat was in
de jaren vijftig, de tijd waarin dit soort psychologie hoogtij vierde.... Thans proberen
we inderdaad beter en aandachtiger te denken over de mens, over de
gecompliceerdheid van zijn verschillende gevoelens, over zijn mogelijkheden en
onmogelijkheden, over zijn “psychologie”. Maar die aandacht is toch eerder merkbaar
in de literatuur dan in de pedagogie. In de pedagogie nemen we dit onderwerp, de
psychologie, nog altijd niet erg serieus, als men het menselijk wezen tenminste een
onderwerp mag noemen. Men spreekt over Freud, scheldt op Freud. Maar wij hebben
hem niet eens gelezen. Misschien heeft hij zich vergist. We weten het niet. Maar al
die algemeenheden hangen ons de keel uit: al die gemeenplaatsen waar we zo sterk
in zijn, ze hangen ons ellenlang de keel uit, ellenlang....’. Dit vertelde me de lerares
van Wolodja. Ze bleek iemand te zijn die nadacht. Ze had erg geleden onder het
gebeurde. En mensen die nadenken, wanneer die lijden, dan worden die dieper, ouder
en verdrietiger. Ze werd veroordeeld, ik weet niet precies op welke gronden. Volgens
mij is dit alles echter veel te ernstig, om er zich met zulke veroordelingen van af te
maken. Die zijn er alleen om zichzelf gerust te stellen. En bovendien zijn die
veroordelingen bij ons al even formalistisch als onze karakterschetsen. ‘Het is onder
jou gebeurd, dus jij draagt de verantwoordelijkheid’. De verantwoordelijkheid! En
opnieuw denkt zij nu na over de verantwoordelijkheid. Maar nu over een ander soort
verantwoordelijkheid: over de morele verantwoordelijkheid voor iedere stap, zelfs
voor de schijnbaar meest toevallige stap die de
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mens zet. ‘Ik zal daar nog erg veel over nadenken’, zei me de lerares. ‘Ik ga hier niet
vandaan omdat ik me gewonnen geef. Ik zal voortaan naar iedere nieuwe leerling
van me kijken en me afvragen: “Wie ben jij? Jongen die vieren, zessen, achten krijgt:
wie ben je eigenlijk? Wat wil je? Waar houd je van? Wat bezielt je? Wie ben je,
normale jongen of normaal meisje van de 8e of 10e klas? Je kunt je opgaven maken,
jeu kent Poesjkin uit je hoofd, je weet iets van de middeleeuwse geschiedenis. Maar
begrijp jij ook de simpele verantwoordelijkheid van een mens die op aarde leeft? En
niet alleen voor onze wereld, zoals men zo vaak en zo fraai weet te schrijven, maar
voor de gehele wereld? Maar nog veel belangrijker is, al is het nog simpeler - en hier
liggen de wortels van alles! -: begrijp je de verantwoordelijkheid voor jezelf?”’27.
Een niet minder ernstig gevolg van een ‘onvolgroeid innerlijk’ is het ontbreken
van wat men een levensbeschouwing zou kunnen noemen; iets waarop in de huidige
Sovjetliteratuur eveneens herhaaldelijk en met grote nadruk gewezen wordt28. De
afwezigheid van een levensvisie en gebrek aan werkelijk verantwoordelijkheidsgevoel
blijken hier hand in hand te gaan. Men dreigt vooral ook in dit opzicht in een vacuum
terecht te komen, waaraan men soms zelfs geheel tenonder gaat. De hierboven reeds
geciteerde roman van Joerii Poloechin: Aan gene zijde van het goede, waarvan we
de hoofdfiguur Zbarskij, de hartstochtelijke verdediger van het vrije filosofische
onderzoek, reeds in alle duidelijkheid hoorden stellen dat men ‘zonder filosofie niet
kan leven’, geeft daarvan een aangrijpend voorbeeld. Ze laat zien hoe iemand die
nooit geleerd heeft zich zelfstandig te verdiepen in de grote vragen van het leven en
daarom goed en kwaad in de wereld niet weet te plaatsen in een wereldbeschouwelijk
perspectief waarin de eigen verantwoordelijkheid centraal staat, verstoken blijft van
elke vorm van waarachtige creativiteit, geestelijk verzandt in een alles nivellerende
passiviteit en zich met name ten opzichte van het negatieve in het leven (het leed,
de eenzaamheid, de grenssituaties die niet zozeer de collectiviteit maar juist de
menselijke persoon raken) niet anders dan fatalistisch verhouden kan: ‘Kolja geloofde
in God nòch de duivel. Hij kende de menselijke gemeenheid niet en begreep die niet.
Wat slecht was, dacht hij, zou wel voor iedereen slecht zijn en zou daarom ook wel
niet lang leven. Soms kwam iemand in Nonokanno om tijdens de jacht. Of iemands
huis brandde af of de honden krepeerden. In zulke gevallen zocht Kolja, evenmin
als de andere inwoners van Nonokanno, niet naar de oorzaken, maar dacht hij: “dat
is het noodlot”. Alle jagers waren ergens hetzelfde, alle huizen leken op elkaar, alle
honden waren eigenlijk precies hetzelfde. Maar het leed, het onbegrijpelijke en
daardoor nòg boosaardiger leed kwam altijd op de enkeling neer, met voorbijgaan
van de anderen. Dat was het “noodlot”. Ze veranderde het wezen van het leven niet.
Het leven, zijn vreugden en successen bleven achter, zoals eilanden achterbleven.
Maar het lot stroomde verder, als een rivier, zijn slachtoffers met zich meevoerend.
Niemand kon zich daartegen verzetten’29.
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Joenostj 2, 1966, p. 85.
Zie bv. mijn artikel: Sovjetliteratuur over wetenschap en kunst, in: Oost-West, juli 1966.
Joenostj 4, 1966, p. 68.
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In dit tot passiviteit doemende fatalisme raakt Kolja steeds meer verstrikt. Wanneer
hij, juist door zijn elk engagement verlammende inertie zichzelf en anderen ongewild
in een uitzichtloze situatie manoeuvreert en inderdaad vermoedt dat ergens bij hemzelf
de oorzaak moet liggen, redeneert hij al even fatalistisch: ‘Ook dat was het lot, dat
hij alleen schuldig was’. Deze verwrongen schuldgevoelens nemen hem alle grond
onder de voeten weg en brengen hem steeds meer tot wanhoop. Tenslotte pleegt hij
zelfmoord.
Men begaat een kapitale fout, redeneert Poloechin in zijn roman, wanneer men de
mens niet leert zich zelfstandig te bezinnen op de condition humaine in al haar
facetten, en met name de negatieve aspecten - leed, eenzaamheid, schuld - buiten
zijn gezichtveld houdt. Dat hij hier met name ook doelt op het eenzijdige optimisme
van de partij-ideologie is duidelijk. Ergens in de roman laat hij een oude, wat
verbitterde man proberen, de wanhopige Kolja iets meer te doen begrijpen van de
condition humaine en hem met name te doen inzien, dat de mens uiteindelijk altijd
weer op zichzelf teruggeworpen wordt en dus allereerst met zichzelf moet leren
leven: ‘Jij, Kolja, bent nog als een klein kind. Ga zitten en kalmeer. En luister nu
eens goed naar mij. Ik was nog maar een jongen, toen de oudgelovigen me eens een
boekje toonden, zo'n oud, verfrommeld boekje. Het was wel honderd jaar oud. En
daar stond in, hoe iemand eens tot Christus bad; niet tot de geschilderde, maar tot de
levenschenkende. En hij ging “de woestijn in”. Hij groef in het bos een kuil en ging
daarin wonen.... Ik heb er lang over nagedacht: wat is dat voor een woestijn, als er
vogels zingen en er dieren zijn? Ik heb er zogezegd mijn hele leven over nagedacht.
En eerst deze zomer, toen ik in Tajozjnyj woonde, kwam ik tot het inzicht. Of het
nu een bos is of een stad of een dorp: voor de mens is alles een woestijn en hij is
daar overal alleen. Begrijp je dat? Daar is niets verschrikkelijks in. Je moet het alleen
trachten te begrijpen’30.
Aan het einde van de roman laat de schrijver een van zijn personages, Strachow,
de hier uitgesproken gedachte, dat de mens in laatste instantie altijd op zichzelf is
aangewezen, verder uitdiepen. Strachow doorbreekt daarbij de partij-ideologische
opvattingen over goed en kwaad in drie richtingen. Op de eerste plaats stelt hij in
alle duidelijkheid - en dat lijkt ons verreweg het belangrijkste - dat het probleem van
goed en kwaad niet zozeer een sociaal-economisch probleem is, maar allereerst een
antropologisch probleem, en dat dus de strijd tussen licht en duister niet zozeer een
strijd tussen klassen of maatschappelijke structuren is, zelfs niet tussen individuen,
maar primair een strijd die in het hart van iedere mens afzonderlijk gestreden moet
worden. Strachow spreekt hier bijna woordelijk na, wat Dostojewskij Dmitri over
het probleem van goed en kwaad laat zeggen in zijn roman De gebroeders
Karamazow31. Op de tweede plaats doorbreekt Strachow de partij-ideologische
opvattingen over goed en kwaad in die zin, dat hij de vrije wil hier ziet als de
allesbeslissende factor. Met andere woorden: zijn opvattingen houden een duidelijke
ver-
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‘Er is sprake van een gevecht tussen de duivel en God, en het slagveld is het mensenhart’
(‘Biecht van een brandend hart’).
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schuiving in van het determinisme, dat in de partij-ideologie een nogal sterk accent
krijgt, naar een werkelijk voluntarisme. Tenslotte doorbreekt Strachow ook nog het
eenzijdige optimisme, dat deze partij-ideologie ontegenzeggelijk kenmerkt. ‘We
geloven allemaal teveel in het goede’, aldus Strachow. ‘We geloven in de kracht
daarvan en denken onwillekeurig, dat het goede uit zichzelf zal overwinnen. Neen!
Men moet ervoor vechten! Alleen dan kan het overwinnen.... Op aarde is een strijd
gaande, en zij wordt gevoerd in onze harten!’32.
Herinneren deze laatste woorden duidelijk aan Dostojewskij, hetzelfde geldt voor
hetgeen Strachow zegt over datgene waarbij ook alle eerder in dit artikel genoemde
Sovjet-auteurs uitkwamen: over de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere
individuele mens. Strachow komt hier zeer nabij aan wat Dostojewskij de starets
Zozima in zijn roman De gebroeders Karamazow over deze verantwoordelijkheid
laat zeggen. Ook Strachow overstijgt de grenzen van de gewone, directe
verantwoordelijkheid in de richting van een alles en allen omvattende
verantwoordelijkheid: ‘Het gevoel van verantwoordelijkheid kun je altijd in tweeën
delen: verantwoordelijkheid voor een bepaald iets èn verantwoordelijkheid voor iets
veel groters, misschien wel voor heel de mensheid’33.

Conclusie
De grondgedachte van hetgeen de door ons geciteerde Sovjetschrijvers over de hier
aan de orde gestelde thema's uitspreken, blijkt tweeledig. Op de eerste plaats houdt
zij in, dat het huidige systeem in de Sovjet-Unie met haar overaccentuering van de
collectiviteit de mens als persoon, dat wil zeggen: de mens in zijn volstrekte
originaliteit en onherhaalbaarheid, nog altijd ernstig tekort doet. Tegelijkertijd ontdekt
men de wezenlijke onmisbaarheid van juist die waarden in de mens die hem meer
doen zijn dan alleen maar een ‘deel van de collectiviteit’: de vrijheid, de eigen
creativiteit, het innerlijk leven, de sfeer der emoties, de ethiek en vooral de door dit
alles geconditioneerde persoonlijke verantwoordelijkheid: stuk voor stuk waarden
die slechts in de mens-als-persoon kunnen worden gevonden.
Hierop de aandacht te richten lijkt de huidige Sovjetliteratuur steeds meer als haar
voornaamste taak te gaan zien. Of, zoals de Sovjetschrijver Mezjelaitis het formuleert
in het volgende citaat, waarmee we willen besluiten:
‘Er was een tijd, waarin de dichter het meest geïnteresseerd was in het lot van de
massa. Thans echter richt de blik van de kunstenaar zich steeds meer op iedere
afzonderlijke mens.
Onvermijdelijk zal, naarmate de gemeenschap zich verder ontwikkelt, tegen de
totale achtergrond steeds duidelijker iedere afzonderlijke mens zichtbaar zijn. De
kunst moet steeds duidelijker en vollediger de afzonderlijke mens in zijn volstrekte
originaliteit en onherhaalbaarheid uitbeelden’34.
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Met een nikker in bed
Wolkers' Horrible Tango
Leo Geerts
Bij elk nieuw boek van Wolkers werd - meestal smalend - opgemerkt dat hij zijn
vroegere motieven herhaalde, dat men ‘het’ al wist, dat hij een beperkt klavier
bespeelde. Dit kan ook weer naar aanleiding van Horrible Tango1 gebeuren. Is in
feite in de meeste besprekingen al gedaan. Daarom kan een overzicht van Wolkers'
evolutie als verteller, meer bepaald als romancier deze evaluatie niet schaden.

Het nieuwe meesterwerk?
Over Een roos van vlees, de tweede roman van Wolkers, schreef Kees Fens, de paus
van de close-reading-methode: ‘Compositioneel gezien betekende deze roman een
grote vooruitgang vergeleken bij Kort Amerikaans. En dat wordt hierdoor veroorzaakt:
de roman speelt binnen een afgesloten plaats, binnen een afgesloten tijd en kent één
afgesloten thema’ (Literair Lustrum, p. 284).
In de daaropvolgende roman, Terug naar Oegstgeest, zag Fens eveneens een grote
stap vooruit, omdat daarin de herinnering als technisch verhaalprocédé gehanteerd
wordt: een man gaat erin op zoek naar de plaats van zijn jeugd, naar de geografische
plaats zowel als naar de imaginaire wereld die het wezen van de man bepalen. De
herinneringen aan zijn jeugd (in de novellen), meer bepaald aan een gestorven, oudere
broer (novellen, Kort Amerikaans) en aan een star dogmatische vader die een
onpersoonlijke, bijbelse taal spreekt (alles, Een roos van vlees) waren vanaf het begin
de belangrijkste inspiratiebronnen van deze auteur. Doordat Terug naar Oegstgeest
niet alleen een soort compendium van de Wolkers-herinneringen was, maar ook een
herinneringsprocédé toepaste, werd het algemeen beschouwd als het definitieve
sluitstuk op een oeuvre. Daar dit, zoals in Fens' analyse wordt aangetoond, gebeurt
met een verhoogde vormkracht, is er geen reden om deze eigenaardigheid negatief
te waarderen.
Nagenoeg alle Wolkers-‘helden’ zijn slachtoffers van de verbeelding, visionairen
die slechts één interpretatie van de realiteit zien, de vervorming opgedrongen door
hun gevoels- en verbeeldingsleven. Daarom gaf Kees Fens aan zijn analyse in Merlyn
I, nr 4 de titel ‘De koolmees en het aardmannetje’. Waar iedereen in een koolmees
alleen maar een vogeltje herkent, ziet Wolkers' hoofd-
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figuur er een aardmannetje in. Deze verbeelding geeft een soms mythische,
aanvankelijk vooral gruwelsprookjesachtige vervorming van de realiteit; volgens
Fens is die misvorming voor de personages een middel om hun evenmens te pesten.
Even goed kan men stellen dat deze misvorming bijna altijd het gevolg is van een
innerlijke kwetsuur en dat ze tot doel heeft die kwetsuur te doen accepteren door de
anderen. Het duideüjkst is dit uitgewerkt in ‘De verschrikkelijke sneeuwman’: een
jongen doet alsof hij blind is en dwingt zo zijn oudtestamentische vader ertoe een
meer persoonlijke belangstelling voor hem te tonen; dat deze belangstelling de vorm
van ergernis en woede aanneemt, kan daaraan niets veranderen.
Ook Horrible Tango biedt geen nieuwe thema's. De werkloze, Franstalige, tamelijk
domme neger die de verteller in zijn huis opneemt, wordt al dadelijk een
‘aardmannetje’: hij is voor de hoofdfiguur als het ware de reïncarnatie van zijn
gestorven, oudere broer; broer en neger nemen in zijn nachtmerries afwisselend
elkaars plaats in, verdringen elkaar, tot ze tot één dreigende figuur zijn versmolten.
Wie de psycho-analytische apparatuur te hulp roept, kan in deze schuldgevoelens
tegenover een dode nog wel iets terugvinden van de god-de-vader-figuur in het
vroegere werk; toch is het opvallend dat de dreigende vader-figuur hier helemaal
naar de achtergrond is verdrongen; hij verschijnt alleen nog in de vluchtige gedaanten
van enkele buitenstaanders. Dit duidt klaarblijkelijk op een bevrijding in de auteur
zelf van de puriteinse obsessie. De verhouding tot een oudere, dominerende, gestorven
broer verdringt volledig de vader-zoon-relatie.
Dit betekent echter niet dat de puriteinse obsessie verdwenen zou zijn; meer dan
ooit is de hoofdfiguur, de verteller, geneigd tot een ver doorgedreven seksueel
exhibitionisme, zodat ook dit werk van Wolkers om bijkomstige redenen
‘gewaardeerd’ kan worden. Dit exhibitionisme staat echter steeds in verband met de
neger-broer-rivaal, niet meer met de straffende vader. Met wat goede wil kan men
in het bestaan-en-marge van de verteller, die geen steek uitvoert, toch per auto rijdt,
ergens beweert student in de kunstgeschiedenis te zijn, een comfortabel flatje heeft
en een maitresse, nog iets terugvinden van het rebellerende bohémien-bestaan van
Erik (Kort Amerikaans) of van Daniël (Een roos van vlees). Met een dergelijke
psycho-analytische visie benadert men echter de roman vanuit een vooroordeel:
vanuit het typische vooroordeel van de deterministische Freudiaan die alleen oog
heeft voor de mechanismen van de wordingsgeschiedenis, maar geen jota snapt van
de doelgerichtheid van een levensontwerp en van een romanstructuur.
Een romanstructuur wordt - o.m. door mensen als Kees Fens en Paul De Wispelaere
- vandaag vaak beschouwd als een in zichzelf besloten, gaaf geheel, zelden als een
naar de toekomst gericht ontwerp. Dit lijkt mij te beantwoorden aan de
kunst-om-de-kunst-gerichtheid van het machteloze individu. Daartegenover staat
echter het feit dat ook de meest individualistische enkeling altijd nog naar een
toekomst toe moet leven, al was het een louter sociaal-biologische, naar een leefwereld
toe. In die zin kan men de romanstructuur in het algemeen en die van Horrible Tango
in het bijzonder ook waarderen
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vanuit een doelgerichtheid die er duidelijk in tot uiting komt, die zelfs de eenheid
van de ‘in zich gesloten diamant’ (types: Een roos van vlees, Terug naar Oegstgeest)
verstoort en door een nieuwe eenheid vervangt.
In Horrible Tango wordt met name de problematiek van de reële
machtsverhoudingen in onze wereld, meer bepaald die van de neger en de blanke,
die van het individu en de samenleving, direct betrokken op het privé-bewustzijn
van een, reeds uit Wolkers' vroeger werk bekend, individu. Daardoor raakt Wolkers
los uit een vroegere verbeeldingswereld, die in Terug naar Oegstgeest haar toppunt
bereikte, zonder die wereld te verlaten of te verraden; alleen wordt ze nu anders
gestructureerd, en in die zin vernieuwd.

Een vernieuwing van de roman?
Met werken als Omtrent Deedee, De Verwondering, Thyestes en Het Goudland
rekende Hugo Claus af met achtereenvolgens: het Vlaams klerikalisme en puritanisme,
het Vlaams nationalisme, de weergaloze boosaardigheid van de mens en met de
19e-eeuwse bourgeois-weldenkendheid van Hendrik Conscience. Verdichtte ook
Hugo Raes in Een faun met kille horentjes niet de intellectualistische obsessies van
de Vlaamse intellectueel tot een vitalistische rebellie tegen de administratieve en
vertechniseerde verknechting van het individu? In De zeven doeken der schepping
trachtte Jef Geeraerts een ironisch beeld op te hangen van de machteloze ergernis in
de ‘linkse bourgeois’ over de machten en machtsgroepen die hem in stand houden.
En wil Harry Mulisch door zijn reportages over provo, India, Japan, Cuba en zijn
actualiteitsfarces De Knop en Een doorn in het oog de actualiteit niet herscheppen
in een strikt-persoonlijke, maar daardoor juist ook totaal-menselijke voorstelling?
In een dergelijk concert van sociologisch getinte vocalisten valt de componist van
een privé-oeuvre, zoals bijvoorbeeld de onvolprezen Jacques Hamelink, min of meer
uit de toon. Tenzij hij zichzelf tot een dominerende megafoon herschept die aan de
eigen problematiek een wereldwijde dimensie geeft. Het merkwaardige van Wolkers'
Horrible Tango is, dat het geen solodansje werd van een privé-oeuvre, zoals
bijvoorbeeld de onvolprezen Jacques Hamelink, min op wij leven. Situeert men
Horrible Tango in dat sociologisch geheel, dan valt bij een analyse de klemtoon niet
op de al lang bekende elementen uit Wolkers' werk, maar op het nieuwe perspectief
dat door dit boek geopend wordt.

De bekende motieven
Erik van Poelgeest in Kort Amerikaans wordt neergedrukt door de herinnering aan
zijn stervende broer, door het schuldgevoel tegenover een overledene: ‘Ik had hem
niet mogen alleen laten, dacht hij, ik had bij hem moeten blijven. Misschien was hij
dan wel niet doodgegaan. Het is net zoals wanneer je klaarkomt, dat wil je ook alleen
maar oog in oog met je geliefde. Je zou er niemand anders bij dulden, dan zou het
niet gaan. Als je dood gaat kom je klaar met het leven’ (117). Een dergelijke
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is een psychosomatische stoornis die is opgetreden sinds de dood van een dochtertje;
het astma beantwoordt aan zijn
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machteloze schuldgevoelens. Het laatste wat hij van haar weet, is dat hij en zijn
vrouw niet bij haar konden blijven in het hospitaal, dat ze het kind alleen hebben
laten sterven. Deze schuldgevoelens domineren ook de relatie van de verteller in
Horrible Tango met de negerbroer. Alleen gaat voor deze verhouding de ‘kuisheid’
van Erik van Poelgeest niet meer op, zoals we zullen zien.
In direct verband met deze schuldgevoelens staat de meestal erotische binding aan
een zuster-figuur. In de novelle ‘Het tillenbeest’ is er nog sprake van een reële zuster;
in Een roos van vlees is er een verpleegster die de rol van de maitresse vervult; in
Horrible Tango hadden de twee broers een aangenomen zusje dat ze Gazelle Meisje
noemden. De oudste broer speelt met haar allerlei geheimzinnige, erotische spelletjes,
waarbij de verteller een maar half begrijpende toeschouwer, soms ook een misbruikt
slachtoffer is. 's Avonds in bed laat zijn broer hem een wormstekige appel opeten,
wat hij in de duisternis niet merkt, ook al hoort hij hun geniepig gelach in het andere
bed. De verteller stelt zich levendig voor hoe zijn broer voor haar moet voorgedaan
hebben wat hij meemaakte: ‘En nog jaren erna als ik eraan dacht zag ik hem voor
haar de pantomime van mijn vernedering opvoeren’ (114).
Zeer duidelijk wordt het verband tussen de jaloezie tegenover de levende en het
schuldgevoel tegenover de dode hier uitgewerkt. Wanneer de jongere broer zich
wreekt op de twee samenzweerders, zegt hij zelf: ‘Toen de trein wegreed, kreeg ik
spijt. Want ik dacht eraan dat ze nu uren moesten lopen. Later werd ik me bewust
dat het geen spijt was maar jaloezie’ (44).
Zijn maitresse Dodie is een soort surrogaat voor het Gazelle Meisje: allerlei
uiterlijke kenmerken herinneren aan dit jongensidool. Maar Dodie is ook intelligent
genoeg om zijn vreemde verhouding met de armzalige neger te doorzien; ze snapt
algauw dat hij hem slechts helpt en in zijn flat onderbrengt, omdat hij een surrogaat
voor zijn dode broer is: ‘Ze zei dat ze niet jaloers was, maar dat ik niet moest doen
of hij mijn broer was’ (96). Dodie doet zeer volwassen aan en ze tracht hem een
groter realiteitsbesef bij te brengen: ‘Dat het een gewone jongen was die wilde wat
honderden negers willen die naar Europa komen’ (96). Ze tracht de dreigende dode
te bezweren; ze vecht tegen zijn verbeelding die koolmezen in aardmannetjes en een
papieropslagplaats in een antieke tempel verandert: ‘Ze griste een geel papiertje uit
een van de balen en las hardop: Eigen fabrikaat, handelsgoederen, exporten, geboekt
controleblad nummer 632. Dat krassen die Amerikaanse toeristen in de zuilen, zei
ik’ (97). Zij toont de banale realiteit, de papieropslagplaats; hij wil alleen de
spookwereld van zijn verbeelding zien, de zuilen van een tempel.
De schuldgevoelens tegenover de dode broer zijn slechts de reactie op zijn jaloezie:
volgens Freudiaanse begrippen heeft hij zijn broer doodgewenst om met Gazelle
Meisje te kunnen leven. Nu de broer dood is leeft hij met het surrogaat Dodie, met
zijn zuster-surrogaat; en hij haalt de neger in huis als een reïncarnatie van de dreigende
dode. Hij herschept met andere woorden de realiteit in een behekste wereld.
Aanvankelijk is er het motief van de sabel die een oom ooit aan zijn broer gaf, en
die na diens dood door hem werd geërfd; dat deze sabel een seksueel symbool is,
hoeft niet eens onderstreept te worden;
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hij zal ook het wapen worden waarmee hij in zijn dromen de neger-broer te lijf gaat.
De grens tussen zijn agressiviteit en een sadistisch gekleurde tederheid is zeer vaag;
hij ‘speelt’ bijvoorbeeld een aanval op Dodie met deze sabel, maar houdt
‘geschrokken’ op: ‘Maar ik dacht ineens aan de broedermoord en dat ik haar bijna
had willen slachten om die ongedaan te maken. Omdat zij sprekend leek op het meisje
dat die wens van de dood van mijn broer in mij had opgewekt’ (9). Opvallend in dit
citaat is de cerebraal-theoretische verwoording; deze onpersoonlijke psychologentaal
beantwoordt aan de onpersoonlijke domineestaai die we uit zijn vroeger werk kennen.
Ze vervult evenwel een andere functie, zoals verder zal blijken.
Ook tegenover de neger is de sadistische tederheid niet te scheiden van de diep
begraven agressiviteit; de verteller wordt geobsedeerd door het naakte zwarte lichaam,
door de ‘zwarte billen en ballen’, en meer dan eens gaat hij naar de slapende man
kijken. Zijn bedoeling is niet direct homofiel getint: hij tracht de neger in Dodies
bed te krijgen; hij droomt en dagdroomt over een seksuele ervaring met z'n drieën.
Zo wil hij de eenheid tussen zijn gestorven broer en Gazelle Meisje herstellen en
zijn jaloezie over het bezit van Gazelle Meisje ongedaan maken. Hij wil als het ware
vervloeien met de neger door de bemiddeling van Dodie. Dit zou men dan toch weer
als een verborgen homofiele drang kunnen verklaren; daarbij kan men bovendien
aanvoeren dat de neger ook een animus-figuur is, de negatieve helft van de blanke
man. Zoals later zal blijken, is deze complexiteit gewild. Het heeft echter weinig zin,
bij deze analyse stil te staan, daar ze verwijst naar de ruimere verhouding tussen arm
en rijk, zwart en blank.
De agressiviteit tegenover de neger komt vanzelfsprekend vooral aan bod in de
droomwereld van de verteller. Zo liefdadig als hij overdag is, zo wreedaardig is hij
's nachts. Herhaaldelijk schrikt hij dan ook wakker uit bloedige nachtmerries: ‘En
die enorme bonzende stappen die nader denderden. En ik wist dat het niet die neger
was. Het angstzweet kwam uit mijn gezicht als bloed. Ik wist dat het mijn broer was’
(54).
De sabel is het wapen bij uitstek in die dromen; daarmee wordt de neger doorstoken.
Deze sadistische fixatie is terug te voeren tot een initiatiespelletje van zijn broer met
Gazelle Meisje. Het is een waar ritueel geweest: het speelde zich af in een heilige
ruimte, een uit takken en loof opgebouwd geheim hol; een mossel wordt er door
verbranding toe gedwongen haar schelpen te openen; daarna wordt een ingewikkelde
proef gedaan op Gazelle Meisje met een stokje aan het snoer van de hengel. Net als
de mossel wordt het meisje door een vorm van geweld tot overgave gebracht; het
verband tussen seks en dood, sabel en geslachtsorgaan is de verteller al vroeg duidelijk
geworden.

Het duel met de nikker
De wereld van Wolkers is altijd een mythische wereld geweest, doordat ze groeide
uit de legendarische geladenheid van de kindertijd; even dwingend was ook de
obsessionele bezetenheid die het gevolg was van een puriteinse opvoeding.
Beklemmend werkte bovendien de stijl, de weergave van de wereld door
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de vervormende lenzen van de verbeelding heen. De mythische thema's duiken ook
in Horrible Tango op; de schrijftechniek gebruikt nog hetzelfde procédé. De
tegenstelling tussen de ‘zuilen’ van de ‘tempel’ en de balen papier werd reeds
geciteerd. Daar werd de overgang tussen droom en realiteit nog veroorzaakt door
Dodie. Maar ook de hoofdfiguur kent deze dualiteit: ‘Toen pakten we elkaar zo stevig
beet dat ik haar lichaam tussen ons in hoorde kraken. Onze nagels zaten als haken
in eikaars vlees. Onze monden naderden elkaar. Gulzig en wreed. Vol liefde. Maar
voor zijn bloederige lippen mij aanraakten liep ik bij het raam weg. Ik greep de
krant...’ (135). Het eerste deel van deze tekst geeft de mythische dagdroom weer; in
het tweede volstaat het van het raam weg te lopen om aan de dodelijke beet van de
verbeelding te ontkomen.
Vervloeiden in het vorige werk van Wolkers dromen, dagdromen, herinneringen
en actualiteit nog in elkaar, hier botsen ze tegeneen en versnijden ze het boek in
fragmenten. Dat is geen toeval. Wolkers tracht hier niet alleen uit te beelden, maar
ook te doorgronden en te verruimen. Daarom koos hij een neger, die zowel
broer-rivaal als animus als sociologisch fenomeen kan zijn, en een studente in de
etnologie Dodie. De neger krijgt een sociologisch-objectief bestaan in de wereld van
vandaag, een eigen situatie, die in botsing komt met de mythologiserende vervorming
waaraan de verteller hem wil onderwerpen. Deze intellectualistische situering maakt
de suggestieve eenheid, de organische uitgroei van het boek als een betoverend
gezwel onmogelijk.
Door Dodie worden etnologische gegevens in het boek binnengebracht. Ze
versterken en verklaren de droomwereld, doordat ze aansluiten bij de Freudiaanse
interpretatie; ze verruimen, doordat ze wijzen op de verbanden tussen de pas
ontvoogde neger, de overbeschaafde blanke en de primitieve mens. Toch wordt
Wolkers geen schoolmeester; de etnologische gegevens worden abrupt in het boek
gegooid, wanneer Dodie bijvoorbeeld aantekeningen maakt voor haar scriptie: ‘Bij
de Mundugumor op Nieuw-Guinea moeten de jongens vlak voor de initiatie een
gevangene doden, zei ze. Hoe oud zijn die jongens? Een jaar of veertien. Waarmee
maken ze ze af? Ze haalde de schouders op en ging in het boek bladeren. Het staat
er niet. Misschien met een speer’ (55).
Deze etnologische gegevens zijn ingrediënten, naast de dromen, herinneringen en
dagdromen, maar ze behoren tot de heldere wereld van de intelligente Dodie. Terwijl
zij rustig verdergaat met haar notities, gaat het gepieker van de verteller onmiddellijk
over in een griezelige dagdroom: als hij nou es een Mundugumor was? ‘En ik durfde
het mezelf niet toe te geven, maar ik merkte aan het bloed dat langs mijn mond liep
dat mijn tanden diep in zijn nek zaten’ (56). Nauwelijks heeft Dodie de heldere
wetenschap binnengesleept, of de koolmees wordt weer een aardmannetje: de neger
wordt met handen en tanden omgebracht, zodat de initiatie kan beginnen. De dualiteit
van het boek is duidelijk een gevolg van een meer intellectualistische richting. Deze
dualiteit hoeft men niet per se negatief te waarderen: ze doorbreekt de grenzen van
een afgesloten oeuvre, maar opent daardoor nieuwe mogelijkheden. In wezen staat
de verteltechniek van Horrible Tango zeer dicht bij de collage.
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Een neger is ook maar een mens
In de hierboven aangegeven etnologische dagdroom wordt het
‘schuldige-broer’-motief verruimd tot een meer universele thematiek: ‘Als je veertien
jaar bent en je hebt iemand gedood. Hoe voel je je dan? Je hebt de vuurproef
doorstaan. Je wordt volwassen. Je maakt plaats voor jezelf. Je hebt er een opgeruimd’
(56). De strikt persoonlijke gevoelens tegenover de dode broer worden hier omgewerkt
tot uitingen van een universeel schuldgevoel tegenover de historiciteit van het bestaan:
het oude leven moet wijken voor het nieuwe, dat daardoor schuldig wordt.
Wat de primitieve mensen uitbeelden in hun maskers, dat wordt door de verteller
doorleefd in zijn verbeelding: ‘Heb je al iets gelezen over maskers? Wat ze betekenen.
Zouden het hun slachtoffers kunnen zijn waarmee ze zich vereen-zelvigen. De doden
die ze laten herleven’ (57). Dank zij de collage-techniek wordt deze
maskerinterpretatie geassocieerd met de eigen beleving: nadat hij als kleine jongen
een vlinder had verbrand, maakte de verteller engelenvleugeltjes voor Gazelle Meisje;
in de neger herleeft de broer aan wie hij Dodie wil opdringen, die hij haat en benijdt
(als rivaal), die hij ook liefheeft (uit schuldgevoel).
Indien de primitieve mens niet wezenlijk verschilt van de moderne kannibaal,
indien de orgiastische rituelen verplaatst zijn van het heilige woud naar de geheime
grot van onze verbeelding, welke zin heeft dan onze moderne leefwereld nog? Die
neger is immers doodeenvoudig een gediscrimineerde vreemde arbeider die moeilijk
werk vindt, die geen dak boven zijn hoofd heeft en geen Nederlands of Engels verstaat,
alleen maar Frans. Door zijn exotische herkomst lijkt hij wel zeer verwant met de
verteller en zijn ‘exotische’ dromen. Dodie staat daar veel nuchterder tegenover: ‘Jij
denkt dat hij een soort onbedorven natuurkracht is van een tropisch eiland. Een
oermens die zwijgend en zuiver door de slechte wereld van de blanke man gaat waar
hij door het noodlot in terechtgekomen is. (...) Maar laat ik je dit zeggen, hij is zich
gewoon aan het voorbereiden om een hele mooie jongen te worden. Hij krijgt zijn
weekloon. Wat doet hij? Hij gaat naar de kapper. Maar niet om zich te laten scheren.
Nee hoor. Meneer komt terug met een fatterig baardje alsof hij een moderne
jazzmusicus is’ (96).
Dodie wil dan ook niets weten van het jaloezie-schuld-complex van haar minnaar.
Wel betrekt ze ‘de blanke schuld’ tegenover de negers in haar relatie met deze éne
neger en zegt ze bijvoorbeeld: ‘Misschien leeft bij iedere neger wel het verlangen
om een blanke vrouw te verkrachten, of te bezitten, of te hebben, zei ze. Omdat dat
de enige manier is om van dat trauma van eeuwenlange vernedering af te komen’
(79). De verteller ziet zijn kans schoon en vraagt haar waarom ze dan deze, ‘zijn’
neger niet op die manier van zijn trauma wil afhelpen. Maar Dodies realiteitszin is
groot genoeg, opdat ze hem zou doorzien en zou begrijpen dat hij in de
blank-zwart-verhouding alleen maar een alibi vindt voor zijn broer-relatie. ‘Als het
echt zou gebeuren zou ze bang zijn. Bang dat ik hem zou vermoorden. Of hij mij.
Of dat wij haar samen
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zouden wurgen’ (80). Tegenover het racisme en zijn sociale gevolgen voelt ze zich
vrij, maar tegenover deze privé-verhouding niet meer; ze wil de geladen spanning
tussen haar blanke vriend en zijn zwarte beschermeling dan ook doen verdwijnen.

De wereld van de blanke man
Zelfs een onschuldig televisieverslag over een sportgebeurtenis wordt door deze
gecondenseerde blank-zwart-verhouding met dreiging geladen: ‘En toen zagen we
nog net Jan Janssen in een geweldige eindsprint de etappe van Marseille naar
Carpentras winnen. Nous autres Hollandais encore, riep ik trots en triomfantelijk.
Alsof het mijn eigen broer was die daar net als eerste over de eind-streep was gegaan’
(81). De sportieve rivaliteit wordt direct op het eigen leven betrokken, vooral daar
de verteller in zijn jeugd ‘Zatopek’ werd genoemd om zijn vlugge benen en hij ook
op dat terrein door zijn broer-rivaal werd gedomineerd: ‘Als we startten liepen we
eerst een poos gelijk. Maar net als ik me van hem los ging maken, als ik het gevoel
kreeg dat ik met iedere afzet de wereld achter me wegrolde, riep hij hijgend: Opzij!
Opzij! Jesse Owens moet erlangs. Jesse Owens doet weer mee. Hij verslaat iedereen.
Mijn benen wilden dan niet verder’ (137). De blanke Zatopek wordt door de neger
Jesse Owens verslagen; de levende is bang voor de dode; de welgestelde blanke
vreest de uitgebuite zwarte, vooral omdat hij die zijn superioriteit benijdt. Die
superioriteit van de primitieve mens, die nog over de volle macht van verbeelding
en gevoel beschikt, is de aanleiding tot heel wat kritiek op de leefwereld van de
blanke man, ook al is die kritiek steeds functioneel verbonden met het hoofdmotief
van het boek.
In de papieropslagplaats, de mythische balentempel waar de neger werkt, zegt de
verteller over de boven al aangegeven zakelijke aanduidingen op het papier: ‘Dat
krassen die Amerikaanse toeristen in de zuilen, zei ik. Rijke handelslui en
bankdirecteuren. Die kunnen niets anders verzinnen om hun emoties tot uitdrukking
te brengen’ (97). Terwijl ze zoeken naar werkgelegenheid, wordt de nijvere
kantoorwereld als volgt omschreven: ‘Portiersloges. Prikklokken. Ideeënbussen.
Kleine loketten die moeizaam omhoog geschoven werden. Minne bebrilde mannetjes.
Het leven niet eens meer op een grootse manier geketend. Vrijwillig in de tredmolen
van een onzinnige plicht’ (34-35). De balentempel zelf heet: ‘Thebe voor toeristen.
Maar als je er moest werken waren het zware plompe grafzerken samengeperst uit
jaren zinloze administratieve arbeid. Ettelijke verloren levensjaren achter
schrijfmachines van jonge meisjes zaten erin opgeslagen’ (92).

Schrijven als therapie
De functie van de verbeelding is dezelfde als die van het administratief inkapselen
door de business-man: ‘iets verzinnen om emoties tot uitdrukking te brengen’. De
laatste zinnen van het boek zetten dit nog eens dik in de verf: ‘Jesse Owens doet niet
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geluid verdween. De weerkaatsende wanden verdwenen. Ik voelde dat ik op stevig
zand liep. Dat ik vrij was. Dat ik me los had gelopen van alles wat me achtervolgde’
(159). De symboliek is duidelijk: de verteller is door het boek bevrijd van de dode
broer, de superieure neger, de duistere wereld van schuld, medelijden en jaloezie.
Toch is deze genezing niet alleen maar het werk van de verbeelding. In zijn vroeger
werk deed Wolkers zo ongeveer wat een kind doet dat bang is voor een injectie: het
verbeeldt zich de prik zodat het ‘alles al eens meegemaakt heeft vóór het gebeurd
is’. Zo worden bij Wolkers de onverwerkte angsten en schuldgevoelens verdicht tot
een mythische realiteit, tot een zuiverende ervaring. In dit boek echter wordt de mythe
niet alleen opgedreven, maar tegelijk ook ontkracht door de inbreuk van nuchtere
realiteiten in de droom. Dodie fungeert met name als de demythologiserende factor:
ze ontmaskert de neger als een vrij vaak voorkomend sociaal geval; ze vergemakkelijkt
het contact met de realiteit door de droomwereld te verstoren en te verklaren. Zo
komt de verteller ertoe de situatie van de neger te aanvaarden en zichzelf te ontslaan
van zijn dubbelzinnige rol als weldoener: hij was slechts een ‘weldoener’ uit
schuldgevoel, uit jaloezie. Nu wordt hij een realist en slaagt hij erin zich vrij te maken
van de neger; de neger zelf komt in een meer realistische omgeving terecht en zal hopelijk - eindelijk zelf zijn lot in handen nemen. Door deze dubbele therapie is er
in het boek een breuk ontstaan tussen de intens beeldende en de scherp analyserende
fragmenten. Deze breuk is echter niets anders dan een poging om de meer dan bekende
Wolkersmotieven opnieuw en anders te structureren, om de wereld in een ruimere
literaire structuur te vatten.
Men kan stellen dat Dodie een vreemde eend in de bijt is, dat ze de eenheid van
de roman verstoort. Men kan haar echter ook het verbindingsteken noemen tussen
de innerlijke chaos en de uiterlijke. Ze initieert de verteller in een universele
problematiek: die van de bewustwording zoals die door etnologen en psychologen
is beschreven. Daardoor bereikt het boek - voor wie het als project wil zien, niet als
resultaat - toch een merkwaardige eenheid: vanuit een minutieus beschreven
Wolkersmythe wordt een wereldbeeld opgebouwd dat zowel aansluit bij de primitieve
culturen en rituelen als bij de hedendaagse technopolis van de blanke man. Zo wordt
bijvoorbeeld de hippe slogan Living summertime - Full of soul, die een anonieme,
jonge fietser in het stadsverkeer op de rug draagt, opgenomen in de wreedaardige
droomwereld vol rituele moorden: ‘Living summertime - Full of soul stond er met
letters die volgelopen waren met bloed in mijn rug gekrast’ (158). Zo worden de
balen oud papier omgetoverd tot een labyrintachtig Thebe, waarin toeristen hun
business-inscripties achterlaten. De technologisch beschaafde wereld, de innerlijke
chaos en de mythische primitiviteit vervloeien tot een nieuwe realiteit.
Het resultaat van deze verstrengeling van motieven is inderdaad een Horrible
Tango, een 20e-eeuwse rituele dans midden in de stenen jungle van het
welvaartsgebied, de dans van de nauwelijks minder bloeddorstige nazaat van Atilla
in de Nederlandse steppe van met rivierzand opgespoten industrieterreinen.

Streven. Jaargang 21

695

Het nieuwe gezicht van de Nederlandse Spoorwegen
Paul Mertz
In ‘Revue der Reclame’ van 20 december 1967 heeft Hans Buys zich nogal opgewekt
uitgelaten over de ontwikkeling van huisstijlen in Nederland. Ik deel z'n optimisme
niet ten volle, al moet ik toegeven dat er de laatste jaren wel iets is gebeurd. De KLM
deed voortreffelijk werk, Duyvis en PAM veranderden sterk, Albert Heijn is bezig
en een paar maanden geleden dienden ook de Nederlandse Spoorwegen zich aan. In
een van buiten Eline Vere-achtig en van binnen futuristisch Haags huis had ik een
gesprek met twee van de drie leiders van Tel Design, G. Dumbar en J.L.Th.A.
Lucassen, verantwoordelijk voor het nieuwe gezicht van NS.

Wat is een huisstijl?
De huisstijl is eigenlijk al lang geleden ontstaan bij Engelse uitgeverijen. Kenners
konden toen in één oogopslag aan kleine typografische details (voetnoten, accolades,
haakjes) zien bij wie een boek gepubliceerd was. Het principe van herkenbaarheid,
van gemakkelijke identificatie is pas later in andere sectoren van het bedrijfsleven
overgenomen. Nederlandse ondernemingen lieten zich in doorsnee weinig aan een
huisstijl gelegen liggen. Tel Design spreekt trouwens liever van bedrijfsbeeld (het
commerciële klimaat, o.a. bepaald door de verschijningsvorm van de produkten, de
manier waarop men z'n diensten verleent en de grafische presentatie van het bedrijf,
van briefpapier tot advertentie). Of om het korter te zeggen: onder bedrijfsbeeld
wordt verstaan de wijze waarop de buitenstaander wordt geconfronteerd met het
bedrijf.

Wie tekent voor een huisstijl?
Misschien is er wel sprake van een kleine golfbeweging. Oorspronkelijk werd het
werk hoofdzakelijk verricht door een ontwerper, daarna toch ook veelvuldig door
reclamebureaus, nu weer voornamelijk door ‘designbureaus’ (voor een reclamebureau
is een project van een dergelijke omvang financieel en fysiek vaak niet meer te
behappen). Tel Design gelooft uiteraard sterk in het gespecialiseerde designbureau,
al ontkent men niet dat een handjevol reclamebureaus het werk zeker aankan (‘maar
niet meer dan een handjevol, design-technisch staat men op dit moment nog niet zo
sterk, je hoeft de kranten er maar op na te slaan’).
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Samenwerking en stramien
Tel Design beschouwt zichzelf als een designbureau, niet als een reclamebureau.
Men ambieert niet de advertenties in elkaar te zetten en werkt graag samen met
reclamebureaus. Vooral met het oog op het vastleggen van het stramien waarin de
essentiële punten van het bedrijfsbeeld zijn verankerd. Dit stramien is voor
reclamemensen geen knellend keurslijf, slechts het hoogst noodzakelijke is er in
vervat. Men ziet duidelijk in dat reclame sterk aan modeverschijnselen en
sfeerveranderingen onderhevig is en verzet zich daar niet tegen. In de praktijk betekent
dit dat men er geen bezwaar tegen heeft dat de tekst van een advertentie om bepaalde
redenen uit een andere letter gezet is dan de huisletter, als de advertentie alszodanig
maar herkenbaar blijft. Tel Design huldigt hiermee liberale opvattingen. Het kiest
voor een flexibele aanpak, met behoud van enkele kernelementen en veroordeelt typisch Nederlandse - starheid. (‘Consequentie is goed, maar de meeste mensen
hebben geen maatgevoel’).

Niet bang voor veroudering
Het doorvoeren van een nieuwe huisstijl is vaak een langdurige zaak (acht jaar is
geen uitzondering). Bestaat niet het gevaar, zo vroegen Rotterdamse
akademieleerlingen eens, dat de huisstijl alweer verouderd is voor hij overal is
toegepast?
Tel Design erkent het gevaar, maar vindt dat er beslist aan te ontkomen valt. Als
er tenminste wordt gezorgd voor een zuivere letter, een niet-modieus merk
(minimum-leeftijd toch wel 20 jaar) en een bepaalde mate van flexibiliteit1.

NS
Direct na de oorlog ondernamen de Nederlandse Spoorwegen pogingen om het in
gebruikzijnde lettertype (Johnston) te vernieuwen. Later bestond er enige tijd intensief
contact met de Lettergieterij Amsterdam. Beide operaties verzandden. Als uitvloeisel
van een image-onderzoek en het moeilijker worden van de financiële situatie werd
een werkgroep geformeerd, bestaande uit vertegen-woordigers van diverse afdelingen
(economische zaken, publiciteit, voorlichting, materieel etc.) die na verkregen
toestemming van de directie medio 1966 een drietal ontwerpers en twee designbureaus
benaderde. De werkgroep had o.m. de praktijkgevallen van KLM, Canadian National
(spoorwegen) en British Rail bestudeerd, kwam met een programma van eisen en
koos uiteindelijk Tel Design. Er was NS veel aan gelegen dat de positieve uitkomsten
van het image-onderzoek duidelijk door de nieuwe huisstijl zouden worden
onderstreept. Met die opdracht ging Tel Design aan het werk.
1

Overigens kunnen wèl verouderde handelsmerken soms door een simpele ingreep weer
volkomen actueel worden gemaakt. Zo zou het Linmij-mannetje het voortreffelijk hebben
gedaan op bijvoorbeeld een roze ondergrond en een gaaf stukje pop-art zijn geweest. (Waarbij
veroudering echter weer snel een belangrijke rol kan gaan spelen).
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Inventarisatie en oriëntatie
Uit het verrichte image-onderzoek kwamen o.m. deze punten naar voren waaraan
Tel Design aandacht moest besteden:
de Nederlandse Spoorwegen zijn een technisch hoogontwikkeld, dynamisch
transportbedrijf. Zij maken voor hun tweerichtingverkeer gebruik van vaste banen,
maar zijn niet log. Een dosis mannelijkheid en agressiviteit is op zijn plaats.
Behalve over dit image-onderzoek kon ook worden beschikt over sociologische
en technische rapporten (in deze laatste werd o.a. de technische voorsprong van NS
op het gebied van voegloze rails, automatische besturing en koppeling van
personentreinen aangetoond).
Tel Design ‘lichtte hierna NS visueel door’ en bracht over z'n bevindingen in beeld
en geschrift rapport uit aan de werkgroep. Hierbij werd o.a. geconstateerd dat er
dertien verschillende versies van het oude NS-merk in omloop waren. Duidelijk werd
ook vastgelegd welke elementen in welke mate bepalend waren voor het bedrijfsbeeld.
Het programma van eisen werd toegespitst, technische mogelijkheden werden
afgebakend. Dit alles in voortdurend overleg met de werkgroep. Tel Design
bestudeerde eveneens de ‘cases’ van KLM, Canadian National en British Rail - en
voegde Braniff International (Amerikaanse luchtvaartmaatschappij) toe.

Het merk
In eerste instantie werd logischerwijs gestreefd naar een combinatie van N en S, maar
na geruime tijd werken kwam Tel Design tot de conclusie dat naarmate het teken
krachtiger werd (en dus beter voldeed aan de eisen) de herkenbaarheid van de letters
N en S werd teruggedrongen. Men verliet welbewust de letteroplossing en koos voor
een abstract, maar duidelijk identificeerbaar vignet. Er werd veel zorg besteed aan
het stap voor stap d.m.v. tests (o.a. vervagingsproeven) bepalen van de dikte van de
lijnen, de pijlhoek en de openheid van de binnenvorm, zowel bij de positieve als de
diapositieve uitvoering.

De letter
Behalve het merk zijn letter en kleur in hoge mate verantwoordelijk voor het bedrijf
sbeeld. Voor NS koos Tel Design de Univers, een mooie zuivere letter, die
ruimschoots aanwezig is en ook op plakfilm voorkomt. Op het Scheveningse strand
werden leesbaarheidsproeven genomen. Op het ogenblik heeft NS treinen in drie
kleuren in gebruik: rode, groene en blauwe. Een element van discriminatie is daaraan
niet vreemd: de trein van Zwolle naar Kampen is door z'n rode kleur extra boemelig,
de gewone groene trein is wat knulliger dan de internationale blauwe.
Bovendien maken de drie kleuren naar buiten een verbrokkelde indruk en gaat het
vandaag de dag gewoon niet meer op een trein door kleur te onderscheiden naar
techniek. Tel Design stelde dus één kleur als eis: indien mogelijk een primaire.
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(Het moet jarenlang mogelijk zijn exact dezelfde verf en inkt te gebruiken). Op zuiver
technische gronden vielen helder rood, groen en lichtblauw af. Tel Design koos
tenslotte een (wat agressief) chromaatgeel.

De toepassing van de kleur
De treinen worden overwegend geel, ingekaderd door een donkergrijs dak en
donkergrijze ‘onderkappen’. Ook de reizigersdeuren worden donkergrijs (om duidelijk
de instapplaatsen te markeren). De dienstdeuren blijven geel. De kleur geel zal zeker
worden toegepast op de stations (die veelal als een historische last worden
meegedragen) en zal daar voor wat fleurigheid kunnen zorgen. Het gebruik blijft
echter beperkt. NS verkoopt immers vervoer. De trein is dus het belangrijkst en dient
het perron te overstralen. Het station is (slechts) een verpakking om de trein heen.

Reclame
Tijdens het ontwikkelen van de nieuwe treinbeschildering kwam van de kant van de
N.V. Spoorwegreclame (een dochteronderneming van NS) de wens, te bezien hoe
reclame op de buitenkant van de treinen kon worden aangebracht. Tel Design ontwierp
hiertoe op bepaalde punten schuine azuurblauwe banen (in principe met de rijrichting
mee) waarin de reklame kan worden gevat. Na de eerste schrik is men nu blij met
verzoek en oplossing: de trein krijgt er een krachtig accent door en de reclame komt
goed tot z'n recht.

Invoering
Het doorvoeren van de nieuwe huisstijl geschiedt in principe op vervangingsbasis bij de huidige financiële moeilijkheden van NS betekent dit dus geleidelijk tot zeer
geleidelijk. Het rollend materieel zal eerst over minimaal 4½ en maximaal 8 jaar zijn
aangepast; met het meeste drukwerk zal het veel sneller kunnen gaan. Borden,
stationsaanduidingen e.d. zullen in normale onderhoud-schema's worden opgenomen.
Overigens begint nu pas een tweede gigantisch werk voor Tel Design: het opstellen
van het ‘design-manual’ (een soort handboek) en het in overleg met NS afbakenen
van prioriteitenschema en taken.

Consequentie
Het handhaven van de uitgangspunten levert vaak moeilijkheden op als het eerste
enthousiasme van de opdrachtgever wat wegebt. Het gevaar van ‘verwatering’ neemt
dan toe. Tel Design ziet dit risico bij NS niet, omdat alles er centraal geregeld is en
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men gewend is aan het werken met een normalisatieschema, waarvoor gelukkig een
heilig ontzag bestaat.

Introductie
De aanvaarding van de nieuwe huisstijl is o.m. via de dagbladen bekend gemaakt en
in eigen kring in het bedrijfsblad ‘De Koppeling’. Het lag oorspron-
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kelijk in de bedoeling een uitgebreide brochure samen te stellen over het hoe en
waarom, maar het enthousiasme is zo groot en de weerstanden zijn zo gering dat
men zich momenteel afvraagt of de uitgave van zo'n brochure nog wel nodig is.
De eerste complete serie nieuwe treinen zal vanaf 29 mei gaan rijden tussen Leiden
en Utrecht.

Modeverschijnsel?
Bij Tel Design is men een beetje bang dat na het goede voorbeeld van NS het creëren
van huisstijlen een modeverschijnsel zal worden, waarbij de markt gemakkelijk zal
kunnen worden verpest door (onder de prijs werkende?) ondeskundigen. Ik deel die
vrees niet. Er is heel wat voor nodig om Nederlanders aan de goede vorm te krijgen,
koopje of geen koopje.
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Brecht-dialoog
Jo van Osselt
Van 9 tot 16 februari organiseerden het Berliner Ensemble, het Centrum D.D.R. van
het Internationaal Theater Instituut en de Duitse Kunstakademie te Berlijn een
internationale Brecht-dialoog, onder het motto: Politiek in het theater. De bedoeling
was, door middel van werkgesprekken theoretische en praktische uitwisselingen te
doen ontstaan, waaruit een discussie zou kunnen groeien omtrent de bruikbaarheid
en de doeltreffende toepassing van de Brechtmethoden en -technieken in een
realistisch, modern wereldtheater.
Graag wil ik een antwoord proberen te geven op de twee vragen die me door de
redactie zijn voorgelegd:
1. Hoe staat het met Brecht in Berlijn zelf en in de D.D.R.? Respectvol conserveren
en doorgeven, of kritische interpretatie en voortzetting?
2. Hoe staat het met zijn reële invloed op het internationaal theater? Niet: hoeveel
en waar gespeeld, maar: invloed op het stukken-schrijven en het stukken-spelen.

Brecht in Berlijn en in de D.D.R.
De methode van de materialistische dialectiek, die door de analyse van de
werkelijkheid de motorische krachten van een ideologische ontwikkeling identificeert,
zichtbaar en bruikbaar maakt, beantwoordt aan de nieuwe inhoud van het sociale
leven in de D.D.R. Het theater van Brecht maakt gebruik van deze methode om de
werkelijkheid op het toneel weer te geven. Dit komt duidelijk tot uiting als men de
speelstijl van het Berliner Ensemble even onder de loep neemt: zinnelijk
waarneembaar maken van de in de fabel voorkomende sociale antagonismen, poging
om door houding, arrangement en gestiek deze maatschappelijke-kamp-dialectiek
te visualiseren... enz. Zo ontpopt zich het werk van Brecht en van het B.E. als de
toepassing van de marxistische leer op de dramatische kunst; zij past op levendige
en expressieve wijze de methode toe van het socialistisch realisme. Juist daarom is
Brechts methode geen stijl, maar een ‘weltanschaulich bestimmte’ artistieke
werkwijze. Dat is dan ook de hoofdreden waarom het B.E. na Brechts dood in 1956
zijn werk kon voortzetten zonder in slaafse verafgoding te vervallen. Inderdaad, sinds
Brechts dood bedreigden twee gevaren het B.E.: de ene bestond in een té sterke, de
andere in
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een té zwakke aanhankelijkheid tegenover Brechts leer. Het B.E. kon tot een soort
museum ontaarden, indien de trouw aan Brecht in onzelfstandigheid en ‘godsvrees’
oversloeg. Het kon ook zijn eigen karakter verliezen, wanneer de navolgers van
Brecht belangrijke principes van zijn methode veranderden om ze door algemene,
conventionele te vervangen.
Ik laat hieromtrent Manfred Wekwerth (chef-regisseur aan het B.E.) aan het woord:
‘Het B.E. is een “normaal” theater, dat iedere avond voor een “normaal” publiek,
onder bepaalde maatschappelijke voorwaarden, zijn vertoningen geeft. Deze
maatschappelijke voorwaarden zijn voor de D.D.R. totaal nieuw: in de produktiesector
werd het privaat-eigendom afgeschaft, de grootgrondbezitters werden onteigend, de
burgerlijke intelligentsia moest plaats ruimen voor een proletarische. De
arbeidersklasse bouwt een nieuwe maatschappij op, de socialistische. Een belangrijk
doel, dat we met onze voorstellingen nastreven, is de mensen van deze nieuwe duitse
staat in de mogelijkheid te stellen om, ook met artistieke middelen, deze ingewikkelde
nieuwe werkelijkheid te begrijpen en te leren be-leven.
Om de aanvallen van sommige marxistische occultisten af te weren, die in het
theater van Brecht uitsluitend de strijd tegen het kapitalisme menen te zien en
Verfremdung op on-dialectische wijze met distantiëring, .‘kritische houding’ met
‘verwerping’ vereenzelvigen, probeert het B.E. deze ‘kritische houding’ te
demonstreren. De genotvolle ontdekking van de mens, dat hij in feite een
dewereld-veranderende-mens is, de bevestiging van zijn eigen scheppingskracht (of
het nu om grote historische maatschappij-veranderingen gaat, of om de alledaagse,
de verbetering van een machine bijvoorbeeld), dát is het grootse en algemene
theaterprogramma dat Brecht zich voorhield. De theoretische opgaven van Brecht
(Verfremdung, kritische houding, episch theater, dialectische methode) werden door
Brecht zelf als een programma beschouwd dat zich eerst samen met de ontwikkeling
van deze eeuw volledig als een wetenschap zou kunnen ontplooien. Zijn bedoeling
was het geenszins, de Kunst door de Wetenschap te vervangen, echter wel een kunst
te produceren die in staat zou zijn het wetenschappelijk tijdperk dat nu aanbreekt,
evenveel genot te verschaffen als Shakespeare zijn eigen tijd genot wist te verschaffen.
Het meest ideale genot voor deze tijd noemde hij bijgevolg “die Lust des Kritisierens,
des Veränderns”.
Ik geloof dat de meeste vergissingen omtrent Brecht voortvloeien uit de mening
dat zijn theorieën volledig uitgewerkt zouden zijn in de opvoeringen van het B.E..
Volgens deze mening zou dus de bruikbaarheid van deze theorieën en hun
toepassingsmogelijkheden volledig uitgeput zijn in de B.E.-ensceneringen.... Het
B.E. probeert niet enkel Brechts resultaten aan te wenden, maar vooral zijn methode:
het probeert niet zijn middelen en oplossingen te herhalen, maar we herhalen hoe
Brecht zelf zich tegenover middelen en oplossingen van anderen gedroeg: kritisch.
Brechts methode raakt echter in gevaar, wanneer men er een stijl van maakt die enkel
toepasselijk zou zijn op bepaalde stukken en in welbepaalde tijd-contexten, en die
dan, zoals om het even welke stijl, op zijn beurt
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door de tijd achterhaald wordt. Brecht was voor dit door-de-tijd-achterhaald-worden
helemaal niet bang. Integendeel. Zelf ensceneerde hij zijn eigen werken als waren
het historische stukken, daterend uit verleden tijden. En dat deed hij vooral wanneer
het om stukken ging die zich in de actualiteit afspeelden. Hij hoopte dat er uit de
tijds-distantie een houding zou ontstaan tussen de toeschouwer en het getoonde, die
hij een historiserende houding noemde. De toeschouwer moest door deze historisering
ertoe aangespoord worden, het getoonde als een gebeurtenis aan te voelen die niet
voor de eeuwigheid, maar wel voor welbepaalde tijden gold.
Brecht had een sterke - en begrijpelijke - afkeer voor het individuum, de “grote
karakterkop”. In zijn stukken wordt het individu dat meer wil zijn dan de som van
zijn gedragingen, erg ironisch behandeld. Brecht demonteert doodeenvoudig zulke
individuen en laat hen als een klontje suiker oplossen in het maatschappelijk proces
dat hen voortbrengt. Hoogtepunten van zulke demontages vinden we in Man is Man,
Arturo Ui en in de legendarische figuur van een Galileo Galilei. Ik ben er vast van
overtuigd, dat een uiterst belangrijke functieverandering van het episch theater juist
hierin bestaat, dat wij onze stellingname tegenover het individu niet gewoon uit
Brechts tijd overnemen, maar opnieuw realiseren, ook en vooral als we Brecht getrouw
weer willen geven. Wij moeten het individu als de som van zijn sociale relaties tonen,
maar we moeten eveneens demonstreren dat deze som iets nieuws, iets unieks, iets
onmiskenbaars, ja ook - in samenspraak met de goede oude Freud - een oerdrang
produceert, en hoe, door de vernietiging (de demontage) van deze eigenschappen,
de huidige vormen van uitbuiting en klassestrijd ontstaan’.
In de ontwikkeling van het theater in de D.D.R. is Brecht niet weg te denken. Sedert
de dag dat Moeder Courages wagen over de toneelplanken rolde, heeft het werk van
Brecht een diep-indringende invloed op het theater in de D.D.R. uitgeoefend.
Dramaturgen, regisseurs, decorateurs en spelers beschikken heden ten dage over
uiterst concrete ervaringen met Brechts methode: van hem leerden ze allen, ook
diegenen die menen geen verplichtingen te hebben tegenover het epische theater.
Brecht ging uit van het standpunt dat het progressieve socialistisch georiënteerde
theater twee kunsten te ontwikkelen had: een nieuwe toneelkunst en een nieuwe
toeschouw-kunst. De aanwinst van nieuwe toeschouwers, maar tevens van een nieuw
toeschouwers-standpunt waren moeilijke en complexe taken, die niet van vandaag
op morgen tot een goed einde konden worden gebracht.
‘Er is niet alleen populair-zijn, maar ook populair-worden’ (Brecht). Uit
persoonlijke ervaringen weet ik hoe populair Brecht in de D.D.R. inderdaad geworden
is en ik zie daar graag een bewijs in voor het grote culturele groeiproces dat hier
heeft plaatsgehad.
Hoe wordt Brecht gespeeld buiten Berlijn, buiten de Berliner Ensemble-tempel?
Ik laat Peter Kupke (regisseur aan het Hans-Otto-Theater Potsdam) aan het woord,
die het heeft over zijn werkwijze:
‘Bij de enscenering van Don Juan in Potsdam namen we uit het B.E.-model-
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boek de arrangementen, het decor en de kostuums over. Wij probeerden de manier
waarop de fabel verteld werd, eveneens te reconstrueren. In sommige scènes
veranderden we de B.E.-versie, omdat de persoonlijkheid van onze acteurs andere
oplossingen vereisten. Deze methode bleek zeer vruchtbaar. We konden het model
“in Frage stellen” en zijn rijkdom doorvorsen. We leerden de werkwijze van het B.E.
kennen en begrijpen.
Het jaar daarop, tijdens de enscenering van de Kaukasische Kreidekreis gingen
we andere wegen. De studie van het B.E.-modelboek, gesprekken met mensen die
aan deze voorstelling meegewerkt hadden, het beluisteren van bandopnamen tijdens
repetities die Brecht zelf nog geleid had, dit alles overtuigde ons dat de voorwaarden
waaronder deze enscenering in het B.E. tot stand kwam, totaal verschillend waren
met die waarmee wijzelf af te rekenen hadden. Brecht beschikte over ander
spelersmateriaal, het B.E. moest aan bepaalde opdrachten beantwoorden welke de
toenmalige situatie vereiste.... enz. Dat resultaat kopiëren was voor ons uitgesloten.
We kopieerden het ontstaansproces van de B.E.-opvoering, en van daaruit bouwden
we onze eigen, totaal nieuwe conceptie op. Het was er ons hoegenaamd niet om te
doen alles anders te willen doen. Integendeel, vele details in onze enscenering zijn
identiek met de B.E.-opvoering. Globaal echter beantwoordt onze realisatie aan de
hedendaagse opgaven en potentiële krachten van het Hans-Otto-Theater Potsdam.
Het effect van onze voorstelling bevestigde dat deze weg de juiste was. Kopiëren
volstaat niet om de resultaten van een modelenscenering voor een andere bruikbaar
te maken. Een model voor ons is meer de volledige theaterarbeid van het B.E. dan
een afzonderlijke enscenering.
De geschriften van Brecht, repetitienotities, berichten van medewerkers, worden
bij ons aandachtig gelezen. Vele ideeën zijn voor verschillende interpretaties vatbaar,
het verstaan ervan wordt minder moeizaam, de aansporingen groeien. Zonder dat
hierbij wát ook gecanoniseerd wordt! Wat we niet begrijpen, kan niet toegepast
worden, en iedere scholastiek is uit den boze’.

Brechts invloed op het internationale theater
De vraag naar Brechts invloed op het internationale theater werd in het volle daglicht
gezet in een discussie tussen de Oost-duitse dramaturg Helmut Baierl (Frau Flinz)
en de West-duitse (Zweedse) auteur Peter Weiss.
Weiss: ‘Er wordt steeds gesproken over de werking der Brecht-stukken in een
socialistische maatschappij, waar men kan rekenen op een actief publiek, dat
grotendeels uit de arbeidersklasse en de landbouwersklasse samengesteld is. Maar
in de westerse maatschappij is er een heel ander publiek. Een heel belangrijke taak
is het voor onze theaterdirecties, deze stukken voor te stellen aan een totaal
verschillend publiek. Sociaal gezien staan deze stukken diametraal tegenover de
sociale overtuiging van de toeschouwers, en toch moeten ze op dat publiek een
uitwerking uitoefenen. Hoe slaagt men daarin? Hoe reageert ons publiek, en vooral,
welke middelen moeten aangewend worden om dit publiek te bereiken? Baierl schrijft
zijn stukken in een socialistische maatschap-
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pij; ik ben vooral vertrouwd met de westerse-kapitalistische maatschappij en tevens
ken ik de werking van brechtiaanse werken in deze maatschappij. Welke zijn de
problemen die zich hier stellen?’
Baierl: ‘Ik probeer in de eerste plaats stukken te schrijven die in staat zijn onze
werkelijkheid uit te beelden. Het documentaire theater waarop Peter Weiss zich
toelegt, interesseert mij wel theoretisch, maar praktisch laat het me onverschillig.
Het verbaast mij echter als ik vaststel welke uitwerking uw stukken, en welke grootte
de door u behandelde thema's bereiken. Ik bedoel daarmee het volgende: bestaat er
niet een gevaar in het feit dat u, door documenten te gebruiken en die op de voorgrond
te zetten, precies datgene verliest wat Brecht als kern van een theatrale onderneming
beschouwde, de fabel? En nog een tweede punt: is het niet gevaarlijk voor het theater
- niet in politiek opzicht, maar op artistiek vlak - en ook voor een theater dat
brechtiaans geëngageerd wil zijn, dat u, naar mijn mening, te weinig levert van
datgene wat een toneel-acteur onder een “rol” verstaat?’
Weiss: ‘Brecht heeft in zijn laatste levensjaren geworsteld met de vraag, hoe men
de sociale krachten van de tegenwoordige tijd en de confrontatie van grote massa's
kon uitbeelden. Ik geloof niet dat het nog zozeer op de uitbeelding van een geïsoleerd
karakter aankomt, maar veel meer op een dramatiek waarin nieuwe
uitdrukkingsvormen ontstaan, waarin het individuele karakter niet meer afgeschilderd
wordt als psychologisch-individuele verschijning, maar als een bestanddeel van een
sociale groepering, als een bestanddeel van een maatschappelijke macht. Daarbij
ontstaat natuurlijk een probleem: enerzijds verliest men het mooie, interessante
toneelpersonage, de gestalte die met specifieke eigenschappen in de verf gezet werd;
anderzijds wint men een steekspel van maatschappelijke krachten. Het individuele
karakter is nog slechts representatief voor een kleine groep, spreekbuis voor
welbepaalde en gelimiteerde sociale en ideologische meningen’.
Daarop viel Prof. Werner Mittenzwei in: ‘Peter Weiss heeft onlangs eens gezegd:
‘In de plaats van de fabel treedt nu het historisch proces aan’. Dat is natuurlijk een
gedachte die verder gaat dan Brecht. Het is echter wel belangrijk te onderzoeken, in
hoeverre dit verder gaat dan Brecht, en of hier nieuw land ontdekt wordt; of met
zulke formulering niet bepaalde mogelijkheden afgetakeld worden. Deze visie op
het geëngageerde toneel kan weliswaar een enorme actieradius ontplooien, maar
misschien wordt het juist daardoor moeilijk om de delicate werkelijkheidsproblematiek
te achterhalen en te onthullen?
Manfred Wekwerth (die Die Ermittlung van Weiss en Oppenheimer van Kipphardt
in het Berliner Ensemble regisseerde) constateerde dat bij de toneelmatige transpositie
van zulke documentaire stukken ook de fabel zich krachtig op de voorgrond schoof:
‘De toeschouwers die uit het stuk van Weiss komen, hebben niet de indruk een of
ander document, maar wel dát en dát van de acteurs op de scène gezien te hebben.
In die mate blijft documentair theater dus theater, met of tegen de wil in van de
auteur’.
In verband met deze vraag is het wel jammer dat noch een A. Gatti, noch een
Bernard Liègme, noch een Tone Brulin of een Jean Louvet, noch een Vaclaw
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Havel of een Slawomir Mrozek, noch een - waarom niet? - Dürrenmatt of een Max
Frisch op deze Brecht-dialoog aanwezig waren.
Wat de vraag betreft: heeft Brecht ook invloed op het stukken-spelen in het
internationale theater, hierover zijn zo veel en zo uiteenlopende dingen te zeggen,
dat ik het voor onmogelijk houd, een volledig en overzichtelijk antwoord te geven.
Tijdens de Brecht-dialoog kwamen zovele mensen aan het woord die over hun
nationale of regionale Brecht-speelmiseries hun beklag maakten, dat het op een
internationale klaagzang zou gaan lijken. Het duidelijkst was nog de Pool Roman
Szydlowski: ‘Het gaat vandaag de dag om de filosofische en politieke inhoud van
Brechts toneelstukken. De relatie tot zijn werk is geen esthetische kwestie, maar een
politieke. Hoe meer het absurde toneel in een doodlopend straatje verdoolt, met des
te meer klem stellen wij de vraag: wat nu, hoe moet het theater nu evolueren? In
Polen bestaan er op deze vraag twee alternatieven: enerzijds moet de oplossing
gezocht worden in het mysterieuze en mystieke “théâtre de la cruauté” van A. Artaud,
dat voortgezet wordt door Jerzy Grotowski; anderzijds in het politieke en rationele
theater van B. Brecht, P. Weiss, A. Gatti en enkele andere auteurs, die door de filosofie
van het dialectisch materialisme gekenmerkt worden. Het valt niet moeilijk te
achterhalen, welk soort theater zich de communistische toeschouwer zal uitkiezen.
Deze strijd wordt vandaag in de hele wereld uitgevochten, en het is van het resultaat
van deze confrontatie, dat de toekomst van het wereldtheater afhangt’.
Wij weten dat er bij ons goede en slechte Brecht-voorstellingen op de planken worden
gebracht. Het feit bijvoorbeeld dat een acteur zoals Luc Philips na een goede
Galilei-uitbeelding plotseling een nadenkende acteur-mens werd, die zijn acteerkunst
door het contact met Brecht-Tillemans rijker voelde worden, is een positief antwoord
op de vraag: ‘Kan de Brechtmethode bijdragen tot de verrijking van de toneelkunst?’
En tot de pseudo-Brechtianen zou men de uitspraak van Manfred Wekwerth kunnen
richten: ‘De Brecht-mode is nu voorbij; laten we beginnen ernstig aan Brecht te
werken...’.
In de strijd die over de toekomst van het theater moet beslissen, zullen wij nog
lange tijd te kampen hebben met de ontoereikende filosofische, esthetische, én
politieke voorbereiding van talrijke kunstenaars en critici. Om op efficiënte wijze
aan politiek theater te kunnen doen, moet men de politiek, de filosofie, de
antagonismen, de gegevens van onze huidige tijd en hun onderlinge samenhang goed
en duidelijk begrijpen. Daarbij gaat het niet uitsluitend om de regisseurs, maar tevens
om alle acteurs die datgene wat ze te zeggen (en te tonen) hebben, grondig moeten
begrijpen om het nuchter en duidelijk aan de toeschouwer te kunnen mededelen.
Walter Benjamin heeft Brechts episch theater eens als gestisch theater beschreven.
Episch theater als gestisch theater rukt de lichaamsexpressie van de acteur opnieuw
in het brandpunt van de belangstelling. Brecht veralgemeent deze lichaamsexpressie
echter helemaal niet. Hij ziet haar in een dialectische verhouding tot het woord. Bij
theatermensen die toekomstmogelijkheden zien in de
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theorieën van Artaud, stuit men op de overtuiging, dat men met het lichaam minder
kans loopt om valse impulsen voort te brengen dan met het woord. Een
oprecht-geldige communicatie kan voor hen uitsluitend door de lichamelijkheid van
de acteur bereikt worden. Brecht deelde dit grenzeloze en eenzijdige vertrouwen in
het lichamelijk materiaal niet ten volle. Hij waarschuwde voor het gevaar van de
‘lege gestus’, voor een lichamelijke mededeling die in de antropologische functie
blijft steken. De Kunst, merkt Brecht terecht op, vertoont de neiging om de gestus
te ‘entgesellschaften’. Een gebaar van pijn dat zich niet over zijn dierlijke expressie
heen kan zetten, blijft leeg, omdat het ieder maatschappelijk aspect mist. Daarom
eiste Brecht voortdurend de maatschappelijke geste, die voor de gemeenschap de
meest relevante is, ‘der Gestus, der auf die gesellschaftlichen Zustände Schlüsse
zulässt’. Het is vanzelfsprekend heelwat makkelijker, een troebel gevoel, een moeilijk
controleerbare emotie, een mysterieus proces op de scène te verwezenlijken, dan
helder en indruk-wekkend op de scène te denken en in plaats van het publiek te
fascineren, het te overtuigen.
Brecht is weliswaar door en door Duits, daarover bestaat niet de minste twijfel. Maar
in de innerlijke kijk (inhoud) en in het innerlijk doorzicht (draagkracht, draagwijdte)
van zijn werken is hij ook door en door internationaal. Kan men (de vraag is hierboven
al indirect aangesneden) Brecht, nauwgezet het B.E.-model volgend, in andere landen
spelen, of moet men veeleer de kern in zijn oeuvre gaan opzoeken, om daaraan de
plaatselijke ervaringen en artistieke tradities vast te koppelen? Na de ervaring van
de Brecht-dialoog geloof ik dat alleen de laatste mogelijkheid de receptie van Brechts
werken in onze gewesten mogelijk kan maken, wat dan door de recente Man is
Man-opvoering in de Antwerpse K.N.S. weer eens bewezen werd.
‘Es ist nicht genug verlangt, wenn man vom Theater nur Erkenntnisse,
aufschlussreiche Abbilder der Wirklichkeit verlangt. Unser Theater muss die Lust
am Erkennen erregen, den Spass an der Veränderung der Wirklichkeit organisieren.
Unsere Zuschauer müssen nicht nur hören, wie man den gefesselten Prometheus
befreit, sondern auch sich in der Lust schulen, ihn zu befreien. Alle die Lüste und
Spässe der Erfinder und Entdecker, die Triumphgefühle der Befreier müssen von
unserem Theater gelehrt werden’ (Brecht).
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Politiek Overzicht
Nederland
Partij-politieke onduidelijkheid
De scheuring, die op 27 februari in de KVP plaats had door de oprichting van een
progressieve volkspartij van christendemocraten, voorlopig aangeduid als radicalen
zolang zij nog geen definitieve benaming hebben gevonden, o.l.v. de heren Bogaers
en Aarden, heeft vanzelfsprekend een lange voorgeschiedenis. In hoeverre deze
scheuring de inleiding vormt tot het in de kringen van de PvdA en D '66 zo vurig
gehoopte verdwijnen van partijvorming op confessionele grondslag zal echter nog
moeten worden afgewacht. Zou dit inderdaad gebeuren, dan zou de
doorbraak-gedachte van 1946 alsnog verwezenlijkt worden.
Dat er binnen politieke partijen meningsverschillen bestaan is niets nieuws; als
deze partijen hun aanhang vinden in alle lagen van de bevolking kunnen
meningsverschillen over de oplossing van praktische problemen gemakkelijker
ontstaan en in sommige gevallen kunnen deze leiden tot een vertrouwenscrisis,
waarbij een minderheid zich niet meer meent te kunnen neerleggen bij de beslissingen
van de meerderheid; worden er dan door beide groeperingen ook nog tactische fouten
begaan, dan zal het uiteengaan alleen maar versneld worden.
Een dergelijke situatie heeft zich in de KVP ontwikkeld vanaf oktober 1966. In
de nacht van 14 op 15 oktober viel het kabinet Cals toen de Tweede Kamer de
motie-Schmelzer aannam, waarin werd uitgesproken, dat het vertrouwen ontbrak in
het financieel-economisch beleid van de regering. Vier leden van de KVP-fractie
o.a. Mej. van Kessel en de heer Van Doorn, steunden de regering maar er werd toen
al op gewezen, dat belangrijke groepen in de KVP achter deze vier stonden. De
onenigheid bleek enkele maanden later opnieuw, toen men er niet in slaagde een
algemene lijsttrekker aan te wijzen voor de verbonden kandidatenlijsten bij de
verkiezingen. Tegen het optreden van de kamerfractie in oktober protesteerde ook
het NKV, dat bij monde van de heer Mertens, voorzitter van het NKV en lid van het
partijbestuur van de KVP, haar verweet de werkgevers-belangen bij haar beslissingen
te laten prevaleren, terwijl anderen reeds eerder geopperd hadden of het niet nuttig
zou zijn om een afzonderlijke werknemerspartij te vormen. Men verweet de KVP
haar onduidelijke houding - nu eens samenwerken met de PvdA, dan weer met de
VVD - en meende, dat de gewenste duidelijkheid pas kon komen als het
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gehele partijwezen werd herzien, zodat kabinetten geformeerd konden worden op
grond van politieke en sociaal-economische criteria; deze gedachtengang ging aardig
in de richting van de ‘doorbraak’.
Tegelijkertijd werden ook andere geluiden gehoord; zo pleitte voorzitter Berghuis
op het ARP-convent op 15 oktober 1966 voor samenwerking tussen de drie christelijke
partijen en dacht hij aan gemeenschappelijke kandidatenlijsten, terwijl de CHU
voorstander bleek te zijn van partijvorming op basis van het evangelie, voorlopig
federatief, maar misschien zou in de verre toekomst een fusie mogelijk zijn. Dit
leidde tot de vorming van de zg. groep van achttien, bestaande uit zes
vertegenwoordigers van elk van de drie christelijke partijen, die de fundamentele
grondslagen en uitgangspunten van hun partijen bespraken en zouden zoeken naar
de mogelijkheid van samenwerking. Aan deze besprekingen namen ook
woordvoerders van de radicale opvattingen deel.
Intussen bleek na de kabinetsformatie De Jong een aantal leden van de ARP niet
tevreden over het feit dat hun partij samenwerkte met de VVD; deze ‘spijtstemmers’
misten de evangelische radicaliteit van het verkiezingsprogram in het optreden van
de partij na de verkiezingen en zochten nader contact met radicale elementen in de
KVP en CHU. Hieruit groeide de Politieke Werkgroep van Christen-Radicalen, die
een hervorming der christelijke partijen wenste tot organisaties met een
radicaal-vooruitstrevend program, samenwerking met andere radicale partijen en
gezamenlijke presentatie tegenover de kiezers met een ontwerpregeringsprogram en
een lijst van kandidaat-ministers. Al deze activiteiten hadden een betrekkelijk rustig
verloop; zij vielen binnen het partij-kader of werden binnen de partij opgevangen.
Het laatste geldt zeker voor de ARP, waar voorzitter Berghuis openlijk verklaarde
weinig neiging tot samenwerking met de VVD te hebben en het met de strekking
van een door de spijtstemmers gepubliceerd schrijven eens te zijn behalve op het
punt betreffende de vernieuwing van de ARP; in tegenstelling met de briefschrijvers
was hij van mening, dat vernieuwing binnen de partij wel mogelijk was.
De stroomversnelling binnen de KVP kwam op 12 augustus; toen lekte - door
toedoen van een officiële partij vertegenwoordiger om roet in het radicale eten te
gooien? - een vertrouwelijk adres van een aantal KVP-radicalen uit die al sedert mei
in den Haag samenkwamen, waarin zij steun zochten voor een progressieve
concentratie binnen de partij. Zij wilden dit adres pas eind augustus aan partijbestuur
en partijraad zenden om zo een positieve bijdrage te leveren voor de besprekingen
over de toekomst van de katholieke politieke organisatie op de partijraad in december
van dat jaar. Gesteld werd, dat ruim voor de volgende algemene verkiezingen een
hechte samenwerking tot stand zou moeten komen, die in staat zou zijn een
meerderheid in het parlement te verkrijgen; zij doelden op samenwerking tussen de
christen-radicalen met PvdA en D '66, zodat een vooruitstrevend regeringsprogram
kon worden opgesteld en een lijst van kandidaat-ministers; de kiezers zouden dan
invloed hebben op het regeringsbeleid en langdurige kabinetsformaties zouden worden
voorkomen. Zij vonden steun voor hun plannen bij een aantal verontrusten in Brabant,
maar het partijbestuur noemde het optreden van de radicalen aan-
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vankelijk onreglementair. Pas na enig geharrewar werd het recht van ieder om
propaganda voor zijn standpunt te maken erkend en werd besloten om pre-adviezen
voor de partijraad in december op te stellen, waarin alle geboden alternatieven voor
de partijvorming zouden worden omschreven.
Kort weergegeven kwamen de pre-adviezen neer op vier vragen: 1) is partijvorming
op basis van christelijke inspiratie nog gewenst? 2) Op specifiek katholieke of op
christelijke basis? 3) voorlopig streven naar samenwerkingsverband met ARP en
CHU? 4) moet voor de verkiezingen voorkeur voor een bepaalde politieke
samenwerking worden uitgesproken of moet er een stembusakkoord tot stand komen?
In het partijbestuur kon hierover geen eenstemmigheid worden verkregen en met
spanning zag men de partijraad tegemoet. Voor het zo ver was had 10 en 11 november
in Scheveningen een congres van de werkgroep van christen-radicalen uit KVP, ARP
en CHU plaats, waarop de bovengenoemde opvattingen nog eens werden onderstreept
en tevens het stand-punt van de groep t.a.v. economische en binnen- en buitenlandse
politieke vraagstukken werd vastgelegd. Oud-minister Bogaers zag als hoofddoel:
het verwezenlijken van een vooruitstrevend samenwerkingsverband, dat een
meerderheid in het parlement zou kunnen verwerven; oplossing van de grote
vraagstukken van het ogenblik kon z.i. beter bereikt worden samen met de PvdA dan
met deze partij in de oppositie. Het congres sprak zich uit voor een hecht
samenwerkingsverband en een stembusakkoord, inclusief gemeenschappelijk
ontwerp-regeringsprogram en lijst van kandidaat-ministers. Reeds eerder hadden de
KVP-radicalen deze eisen onderschreven en samenwerking met de VVD afgewezen.
Hiertegenover plaatste de KVP-leiding een vrij negatieve reactie; zij meende, dat
vele radicale programmapunten ook te vinden waren in het partijverkiezingsprogram
en verwierp de gedachte van een samenwerkingsverband en stembusakkoord met de
PvdA en D '66, die ook bij de leiding van de ARP en CHU geen genade had gevonden.
Zou er in de partijraad nog een compromis gevonden worden, nu steeds dringender
door de radicalen werd aangedrongen op omvorming van de partij tot een radicaal
vooruitstrevende partij en zelfs het dreigement werd geuit, dat de radicalen anders
hun conclusie daaruit zouden trekken? Wel zwakte radicalen-woordvoerder Bogaers
zijn eerst ingenomen standpunt iets af door te verklaren, dat het stembusakkoord z.i.
geen breekpunt zou zijn, maar dat het ging om de vraag of men voldoende vertrouwen
kon opbrengen in de mentaliteit en het elan van de partij om zich te vernieuwen,
maar de opvatting van de partijvoorzitter, Aalberse, dat de partijraadsvergadering
een eindpunt van de discussies over de toekomst van de partij zou moeten betekenen,
was niet bijster geschikt om dat vertrouwen te geven.
Op de vergadering van de partijraad stonden voornamelijk twee standpunten
tegenover elkaar, n.l. dat van het bestuur: politiek program op basis van christelijke
beginselen, samenwerking van de christelijke partijen om zo te komen tot een
christen-democratische volkspartij en een consequent vooruitstrevend beleid; en aan
de andere kant het boven reeds vermelde standpunt der radicalen. Uiteindelijk vond
men elkaar in twee resoluties, waarin de stroming

Streven. Jaargang 21

710
Bogaers belangrijk genoemd werd voor de partijvorming op christelijke grondslag
met een consequent progressief karakter en waarin werd gesteld dat de kwestie van
het stembusakkoord nader zou worden bestudeerd. Er leek een beetje vertrouwen
hersteld te zijn.
Het kreeg echter weinig tijd om te groeien. Als er een nieuw bestuur van de KVP
moet worden gekozen door het per 10 februari aftreden van partijvoorzitter Aalberse
en enkele andere leden - hetgeen los stond van de bestaande moeilijkheden - blijkt
men het niet eens te kunnen worden over de kandidaatsstelling voor de opengevallen
plaatsen en acht men radicaal Bogaers onaanvaardbaar als vice-voorzitter, omdat hij
te veel als radicaal op de voorgrond was getreden. Op zijn minst genomen vreemd
ta.v. een stroming die men toch een belangrijke inbreng had genoemd en waarvan
de aanhang geschat werd op 20% van de leden. Vier wijze mannen w.o. mr. J. Cals,
eveneens radicaal, zochten een oplossing, maar toen die eindelijk gevonden was,
weigerde een aantal radicalen de hun aangeboden plaatsen en het vice-voorzitterschap
voor Bogaers te aanvaarden.
Kort tevoren - op 14 februari - werd n.l. in een televisie-uitzending door de
fractieleiders der drie christelijke partijen gezegd, dat zij aan een volgend kabinet
ofwel samen zouden deelnemen ofwel samen in de oppositie gaan. Dus een
stembusakkoord zonder dat zelfs de fracties en de partijbesturen het gezamenlijke
programma kenden en wat de KVP betreft weinig elegant t.a.v. de radicale groep,
waarvan fractievoorzitter Schmelzer moest weten, dat hun verlangens veel verder
gingen. Het feit dat van de groep der achttien tegelijkertijd een officieuze
beginselverklaring bekend werd waarin progressieve geluiden gehoord werden, deed
weinig af aan het andere feit, dat Schmelzer te hard van stapel liep en zo de radicalen
binnen zijn partij het gevoel gaf geen invloed meer te kunnen uitoefenen. Nog een
paar dagen heeft men een breuk trachten te voorkomen, maar het vertrouwen was
verdwenen. In de nacht van 26 op 27 februari viel de beslissing; onder leiding van
de heer Bogaers stichtten enkele radicalen een progressieve volkspartij van
christen-democraten, die aanvankelijk 4 zetels in de Tweede Kamer bezet hielden,
maar waarvan mr. van Doorn voor het kamerlidmaatschap bedankte; als
fractievoorzitter treedt de heer Aarden op, terwijl Mej. van Kessel en de heer Janssen
beide andere zetels bezetten.
De radicalen in of buiten de KVP waren het echter niet met elkaar eens. Een aantal
was van mening, dat er sinds de partijraadsvergadering niets was gebeurd dat reden
voor uittreden opleverde; zij bleven er op vertrouwen dat zij binnen de partij hun
ideeën zouden kunnen verwezenlijken.
Het is jammer, dat men in ons land de zo gewenste duidelijkheid in de politiek
slechts meent te kunnen verkrijgen door het aantal partijen weer met een te
vermeerderen. De groep Bogaers-Aarden had o.i. meer kunnen bereiken door samen
met niet-uitgetreden radicalen binnen de KVP en radicalen in ARP en CHU het
gesprek der achttien te stimuleren en in hun richting te beïnvloeden. Een radicaal
georiönteerde christelijke volkspartij zou grotere invloed kunnen uitoefenen dan de
huidige vesplintering van radicale krachten. Het is de
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vraag of de nieuwe politieke groep voldoende aantrekkingskracht heeft op
geestverwanten elders. De bovenvermelde houding van de ARP-voorzitter, Berghuis,
en het soepele standpunt van fractievoorzitter Biesheuvel geeft de radicale ARP-groep
meer mogelijkheden binnen de partij; ook in de CHU is er voldoende ruimte voor
meerdere richtingen. Is dit in de KVP onmogelijk? Mogen Bogaers en Aarden er op
rekenen een belangrijke aanhang te krijgen uit welke richting dan ook? Als zij uit
de verschillende confessionele en niet-confessionele partijen krachten weten aan te
trekken, dan kunnen zij zich handhaven als een afzonderlijke groepering en mogelijk
een bijdrage leveren tot werkelijke vernieuwing. Anders lopen zij gevaar opgeslokt
te worden door PvdA of D'66 en dat is niet de bedoeling. Voorlopig hebben zij slechts
bereikt, dat het gesprek der achttien is verdaagd. Hopelijk niet voor altijd.
11-3-'68
J. Oomes
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Forum
Newman-bibliografie 1967
Dat Newman niet vergeten wordt - al is hij volgens sommigen niet meer actueel bewijzen de publikaties van het vorig jaar. Hieronder worden de voornaamste
aangegeven. Het zijn alle belichtingen van speciale perioden en speciale aspecten
uit Newmans leven.
De uitgave van zijn brieven en dagboeken door de oratoriaan Father Dessain is
verreweg de uitstekendste prestatie1. Dit zevende deel - de eerste tien delen,
1804-1845, zullen na de publikatie van de katholieke brieven pas verschijnen beschrijft vooral de grote moeilijkheden bij de oprichting van de katholieke
universiteit van Dublin en de onenigheid tussen Newman en de Londense oratorianen.
De brieven maken Newman tot een levende persoon zoals geen levensbeschrijving
dit zou kunnen. Zij geven de achtergronden van zijn leven in pakkende
bijzonderheden. Wanneer de duidelijkheid dit vereist, verklaart Father Dessain de
omstandigheden in voetnoten, met korte samenvattingen van de brieven en zo nodig
de volledige brieven van Newmans correspondenten. Zo ziet men als het ware
aanschouwelijk afgebeeld wat hij in de jaren 1855 - 1857 te verduren had en hoe hij
er zich met zijn typische karaktereigenschappen doorheen sloeg. De wetenschappelijke
wijze van uitgeven is uitmuntend.
Een andere periode van Newmans leven, de anglicaanse tijd, 1801-1845, wordt
beschreven in de min of meer autobiografische Apologia2, het talloze malen herdrukt
verhaal van zijn godsdienstige opvattingen en hun ontwikkeling. Deze herdruk is
een heel bijzondere vanwege de zeer lange verklarende inleiding en een nog langere
reeks aantekeningen. De Apologia is nu meer dan een eeuw oud. Wij kennen de
godsdienstige en politieke toestanden niet meer waaronder het boek geschreven is.
Het klassieke werk wordt daardoor steeds moeilijker te begrijpen. Hierin heeft Svaglic
ons tegemoet willen komen. Wel had de inleiding eenvoudiger en duidelijker moeten
zijn, want zelfs hierbij wordt veel kennis verondersteld. - Svaglic erkent dat de
onuitgegeven notities over de Apologia, verzameld door de grote Newman-ken-ner,
wijlen Father Henry Tristram, hem goede diensten hebben bewezen.
Het derde werk3 werpt licht op weer andere aspecten. Het heet ook: de
herontdekking van Newman, en is eigenlijk de neerslag van het Oxfordse
Newman-Symposium, gehouden in 1966, door vooraanstaande anglicanen en
katholieken, en door gerenommeerde Newman-kenners in Engeland en daarbuiten.
Dr.

1

2

3

The Letters and Diaries of John Henry Newman. Volume XVII. October 1855 to March
1857.
Edited at the Birmingham Oratory by Charles Stephen Dessain of the same Oratory, Thomas
Nelson Ltd, London, 1967, 126/-.
John Henry Cardinal Newman, Apologia pro Vita Sua. Being a history of his religious
opinions. Edited, with an introduction and notes, by Martin J. Svaglic, Clarendon Press,
Oxford, 1967, 105/-.
John Coulson and A.M. Allchin, The Rediscovery of Newman: An Oxford Symposium, Sheed
and Ward, and S.P.C.K., 1967, 45/.
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Ramsey, de aartsbisschop van Canterbury, en bisschop Butler, de benedictijn, waren
erbij tegenwoordig en hielden een voordracht. Omdat de sprekers wisten van elkanders
werk, vormen de lezingen één geheel, de samenhangende hoofdstukken van een
boek. De aartsbisschop opent het boek met een beschrijving van Newmans actualiteit.
Zes andere sprekers beschrijven de bronnen van zijn invloed, waarna weer zes andere
de ontwikkeling van zijn invloed beschouwen. Onder deze laatste is ook de
Nederlandse Newmankenner Dr. A.J. Boekraad. Bisschop Butler behandelde
Newmans ideeën in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie.
Newman had geen grote gedachte van zichzelf en durfde zich geen theoloog, geen
filosoof en geen geestelijk schrijver noemen. Er ligt echter in zijn werken een schat
van steeds meer gewaardeerde theologie en filosofie, maar ook van geestelijk leven.
Hilda Graef wil Newmans religieuze persoonlijkheid afschilderen en met enkele
trekken een beeld geven van zijn geestelijke leer4. De schrijfster weet kort en bondig
en dikwijls met grote scherpzinnigheid de achtergronden en diepe motieven van
Newmans geestelijk leven op te sporen. Zij maakt echter ook fouten. Zo bagatelliseert
zij wel wat al te drastisch Newmans klachten over zijn jeugdzonden, terwijl zij toch
moest begrijpen dat de nuchter denkende Newman niet zonder grond heel zijn leven
daarover getreurd heeft. Ook beschouwt zij hem als een mysticus, terwijl toch alle
mystieke ervaringen in de strikte zin van het woord hem onbekend bleven. Het prettig
leesbare boek is in het Engels vertaald.
Christopher Hollis, de katholieke politicus, wil Newmans leven zijn historische
achtergrond geven en zijn betekenis voor onze tijd aantonen5. Hij heeft zijn uitgebreide
kennis van de politiek en staats-aangelegenheden benut om Newman ook van die
zijde te belichten, terwijl hij in zijn slothoofdstuk aanknopingspunten opspoort tussen
Newmans ideeën en de constituties en decreten van Vaticanum II. Dit is het minst
indrukwekkende van genoemde publikaties.
Zeno O.F.M. Cap.

Nieuws in de Nederlandse literatuur
Op het moment dat u dit leest is de Boekenweek (30 maart tot en met 6 april) al weer
begonnen. Als u gedurende deze week voor f7,50 aan boeken besteedt krijgt u het
gratis boekenweekgeschenk. Dat is ditmaal een novelle van Max Dendermonde
getiteld Kom eens om een keizer, waarin beschreven wordt hoe aan het einde van de
Eerste Wereldoorlog verschillende Europese landen pogingen doen om de Duitse
keizer Wilhelm II te ontvoeren.
De zogenaamde speciale uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek heet Het
argument van Solimon en is geschreven door W.A.C. Whitlau en Drs. H. van Praag.
Het boekje dat f 1,90 kost behandelt het ‘gevaarlijke’ boek. Men noemt die boeken
‘gevaarlijk’ die de lezer aan kunnen vallen in zijn persoonlijke zekerheden, zoals
bijvoorbeeld de Bijbel, 1984, Mao's Rode Boekje, Lady Chatterley's Lover en Das
Kapital.
4

5

Hilda Graef, Gott und mein Ich. Die Spiritualität John Henry Newmans. Joseph Knecht,
Frankfurt am Main, 1967.
Hilda Graef, God and Myself: The Spirituality of J.H. Newman. Translated by Peter Davies,
1967, 42/-.
Christopher Hollis, Newman and the Modern World. Hollis and Carter, 1967, 30/-.
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Enige tijd geleden verscheen een aflevering van het literaire tijdschrift Tirade
geheel gewijd aan ongepubliceerd werk van Nescio. Dat nummer is nu onvindbaar.
Het was daarom een goede gedachte van uitgever Van Oorschot dat nummer nog
eens als boekje te herdrukken. Het heet Heimwee en andere fragmenten. Men vraagt
zich trouwens na lezing af hoe lang het nog zal duren voordat het verzamelde werk
van Nescio in één deel verkrijgbaar zal zijn.
Lessen in overlevering (Arbeiderspers) is het debuut van Steve Davidson waarin

Streven. Jaargang 21

714
deze zijn gevangeniservaringen beschrijft. Hij kwam daar terecht door het gebruik
van verdovende middelen. In zijn eentje heeft hij ook een nieuw tijdschrift opgericht,
OM genaamd, waarvan zojuist het eerste nummer verschenen is.
Hooft en Dia (Polak en Van Gennep) is het nieuwe boek van Prof. Dr. W.A.P.
Smit. De volledige ondertitel luidt: ‘Een onderzoek naar Hooft's verzenbouquet van
1608-1609 voor Dia, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor
haar en de implicaties van dit alles’.
Jacques den Haan bundelde weer een aantal beschouwingen over boeken en
schrijvers, ditmaal in Monnikje Lederzak en andere driestheden (Bezige Bij).
In de serie Schrijversprentenboeken (Bezige Bij) verscheen deel 13 dat gewijd is
aan E. du Perron.
Van C. Buddingh verscheen een nieuwe bundel gedichten Wil het bezoek afscheid
nemen? (Bezige Bij). Alle gedichten hierin zijn gewijd aan dieren.
Dezelfde Buddingh stelde voor een andere uitgever, Van Ditmar, een Lexicon der
poëzie samen. Ook trefwoorden uit de buitenlandse poëzie ontbreken niet. Van de
dichter Hans Verhagen, tevens een van de samenstellers van het geruchtmakende
t.v.-programma Hoepla, een nieuwe bundel Sterren Cirkels Bellen (Bezige Bij) met
een bijzonder omslag van mede-samensteller Wim T. Schippers.
Riekus Waskowsky die voor zijn eerste bundel veel lof oogstte, het nu een tweede
bundel gedichten het licht zien met de intrigerende titel Slechts de namen der grote
drinkers leven voort (Bezige Bij). Bij uitgeverij Heideland ook twee bundels poëzie
Escalade van Marcel Coole en Het uur van de wesp van Rene Verbeeck.
Isaac Faro publiceert nu na een historische roman, een detectiveroman en een
bundel ‘damesverhalen’ een bedrijfsspionageroman, Inspio-Lisa (Querido).
De blindganger (Bezige Bij) van Harry Ikink is een jongeman die een kamer zoekt
in Amsterdam en zo in contact komt met een vrouwelijke sekte die in hem hun leider
zien.
Alfred Kossmann bundelde drie verhalen waarin liefde en masochisme spelen, tot
De vrouwenhaters (Querido).
Atman is het filosofische romandebuut van L.H. Ferrier dat zojuist verscheen bij
de Bezige Bij. Ferrier groeide op in Suriname en woont nu in Amsterdam. Atman
betekent o.a. Kennis van het Zelf.
Kom mij niet te na (Querido) is de titel van de nieuwe autobiografische roman van
Adriaan van der Veen.
J. Groot
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Boekbespreking
Theologie
L. Lemonnyer en L. Cerfaux
Theologie van het Nieuwe Testament
Uit het Frans vertaald door J.H.P. Jacobs (Woord en Beleving), Lannoo,
Tielt/Den Haag, 1967, 240 pp., ing. 148 Fr.
We mogen voor de appreciatie van dit werk verwijzen naar de bespreking die we
wijdden aan het Franse origineel in Streven, 1966, p. 1002. We wezen daar op het
complementair karakter van de hoofdstukken: zijn de oorspronkelijke (Lemonnyer)
bij voorkeur synthetisch van opzet, de recente (Cerfaux) zijn eerder aangepast aan
de kritische instelling van de lezer van vandaag. Deze complementariteit verleent
aan het werk zijn eigen waarde.
J.-M. Tison

Dr. C. Augustijn
Erasmus
Vernieuwer van kerk en theologie
Het Wereldvenster, Baarn, 1967, 168 pp., f 10.90.
De redactie van de serie Theologische Monografieën heeft het goede idee gehad,
waarschijnlijk n.a.v. het komende ‘Erasmusjaar’ (Erasmus werd in 1469 geboren)
een deeltje te laten verschijnen over de beroemde ‘bijbelse humanist’. Het tweede
goede idee was hiervoor te vragen dr. Augustijn, lector aan de theologische faculteit
der Vrije Universiteit, een echte Erasmuskenner, die op bijzonder knappe wijze
Erasmus in zijn eigenheid weet te waarderen. De studie beperkt zich - terecht - tot
een bijzonder aspect, en probeert een antwoord te geven op de vraag: in welke
gedachtenwereld heeft Erasmus geleefd en welke vernieuwingen heeft hij
gepropageerd. Zo wordt Erasmus vanuit onze tijd begrepen in zijn tijd. Het is
misschien voor de band van Erasmus met het verleden goed te noteren, dat een van
zijn kernantwoorden omtrent de verhouding van christenen-antieken (p. 91) al door
Thomas van Aquino wordt overgenomen van Ambrosius!
J.H. Nota

David E. Jenkins
The Glory of Man
SCM Press, London, 1967, 117 pp., 18/-.
Dit boek bevat de tekst van de Bampton Lectures, die schr. in 1966 in Oxford
voorgedragen heeft. De inhoud kan als volgt kort worden samengevat: een onderzoek
naar de betekenis van de christologische belijdenissen van de eerste eeuwen voor
het verstaan van de mens in zijn wereld. ‘Jezus is de Christus’, ‘Jezus is de Heer’,
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‘Jezus is de Zoon van God’ is voor de eerste gemeenten de bevestiging geweest van
het Oud-Testamentisch geloof in de nabijheid Gods, zijn zijn-voor-ons-mensen, zijn
absoluut-oorspronkelijke menselijkheid; in die zin: een laatste en definitieve
‘ontmythologisering’ van het Oud-Testamentisch Godsgeloof. Binnen de hellenistische
Godsbenadering zegt de belijdenis ‘Jezus is de Logos’ hetzelfde uit: de ‘wereldlogos’
is geen mythologisch wezen maar een mens van vlees en bloed in wie God in deze
wereld tegenwoordig is. De christologische formulering van Chalcedon betekent een
laatste desacralisering van mens en wereld: in de mens Jezus Christus is Gods heil
in deze wereld aanwezig. Deze christologische beschouwingen bieden een bevrijdend
tegenwicht tegen hedendaagse pogingen de christologische belijdenissen uit de
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eerste tijd louter als symbolen van menselijk bestaan te duiden. Niet geheel juist lijkt
mij dat schr. veronderstelt dat de hellenistische benadering van Christus' mysterie ‘Jezus is de wereldlogos’ - zonder enige vertaling gebruikt kan worden in onze
huidige Godsbenadering. Te beantwoorden blijft m.i. de vraag: kunnen wij deze
herkenning van de Logos in de mens Jezus van Nazaret zonder meer meevoltrekken?
Niettemin een bijzonder suggestief boek, dat uitgezonderd de twee - te lange inleidende hoofdstukken, niet al te moeilijk leesbaar is.
S. Trooster

M.J. Nicolas O.P.
Marie Mère du Sauveur
(Le mystère chrétien. Théologie dogmatique) Desclée & Cie, Paris,
1967,128 pp.
Handboek der Mariologie in de oude trant met injecties vanuit de hedendaagse
theologie. Een eerste deel behandelt de positief-theologische gegevens (Schrift,
traditie, leergezag), een tweede geeft een theologische synthese in de vorm van een
aantal stellingen met uitwerking. Goede informatie, maar geen nieuwe gezichtspunten.
S. Trooster

John A. Hardon
Gott in den Religionen der Welt
Rex-Verlag, Luzern/München, 1967, 531 pp.
Schrijver hoopt door de studie van de godsdiensten op het spoor te komen van Gods
inwerking op de zielen en hun antwoord op zijn uitnodiging (p. 24). Dit doel kan
weliswaar niet met de middelen der wetenschap - zoal met enige menselijke middelen
- bereikt worden, doch evengoed tot zorgvuldige studie prikkelen als welke wereldse
nieuwsgierigheid ook. Pater Hardon is in het voetspoor van zijn bekende medebroeder
Huby, die 50 jaar geleden zijn Christus publiceerde, zeer degelijk te werk gegaan en
heeft bovendien ieder hoofdstuk door deskundigen laten controleren. Toch komt het
aantrekkelijke van de diverse religies heel wat beter tot zijn recht in de prachteditie
van Life (Ned. editie bij Gaade, Delft) dan in deze prentenloze turf. Ontraden wil ik
daarmee dit boek geenszins, maar dan toch liever ineens naar het origineel verwijzen
(Religions of the world), verkrijgbaar bij de Newman Press, Westminster, Maryland.
Cl. Beukers

Godsdienst
Peter Schindler
Epistelpredikaties
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Beyaert, Brugge, 1967, 392 pp., 345 Fr.
Slechts weinigen hebben er iets aan, te lezen wat een of ander priester, met wat voor
succes dan ook, eens ergens heeft gezegd. Toch zal de gelovige, zeker de priester
aan wie dit boek in handen valt, zich gelukkig prijzen met dit uitstekend voorbeeld.
De predikaties van de Deense pastoor S. hebben voor tal van nieuwsgierigen onder
zijn toehoorders de eerste stap betekend naar de bekering. Elke preek beslaat 3 à 8
bladzijden dichte druk. Voor elke zondag en groot feest van het jaar wordt er een
indringende passage toegelicht uit de zo moeilijk geachte epistelperikopen. Soms is
de uiteenzetting werkelijk verrassend, altijd is zij eerlijk en moedig, actueel en toch
zonder pathos. De Nederlandse vertaling is bovendien van kwaliteit.
S. De Smet

A. Bouquet
Grote religies; vergelijking en waardering
Het Spectrum, Utrecht, 1967, 328 pp., f4,90.
Na een overzicht van de bestaande en uitgestorven religies - waarbij de originele
godentabel van p. 99 opvalt - vermeldt schr. de verschillende pogingen om een
‘Algemene Theorie’ over de godsdienst te geven. Het boek verscheen in 1941, de
vijfde, bijgewerkte druk in 1962: hiervan wordt ons de keurige vertaling aangeboden
door Henriëtte Boas.
Cl. Beukers

Josef Thomé
Der mündige Christ, Katholische Kirche auf dem Wege der Reifung
Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1967, 155 pp..
Men neemt gretig een werk ter hand waarvan gezegd wordt dat het in 1940 geen
kerkelijke goedkeuring kreeg, en na het concilie wél. Wat zal het zijn? Degelijk is
het gewis, hoewel, naar mijn smaak, alles met te veel omslachtigheid wordt uitgelegd.
Het zwaartepunt ligt in het hoofdstuk: Das Er-
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wachen zum Individualismus. Daarin wordt afgezocht wat er terecht in de kerk
verschoof van gezagsinstelling naar medeverantwoordelijkheid, van diktaatwaarheid
naar gewetensbeslissing. Het stoort echter wel een beetje, dat de schrijver met
concilieteksten graag bewijst hoe hij in 1940 al juist zag; wat toch niet wegneemt
dat zijn stellingen relevant blijven.
L. Craye

Wijsbegeerte
Maurice Merleau-Ponty
Lof der wijsbegeerte
Vertaling, met inleiding en noten, van Eugène Honée en Eddie Kerstiens.
Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966, 102 pp..
Eloge de la philosophie was de inaugurale rede die M. Merleau-Ponty hield bij zijn
aanstelling aan het Collège de France in 1953. Een aanloop nemend bij het beeld dat
zijn voorgangers-filosofen Lavelle, Le Roy en Bergson bij hem nagelaten hadden,
werkt deze rede een voor Merleau-Ponty dierbare gedachte uit, n.l. dat filosoferen
een zoeken is, het zoeken van Socrates die weet dat hij niet weet. Een echt filosoof
mag zich, zo meent Merleau-Ponty, nooit vastzetten noch in een theologisch systeem
noch in het atheïsme. Hij ervaart voortdurend dat hij van ‘onwetendheid naar kennis
komt maar dan weer van kennis naar onwetendheid’. Het hinken is de filosoof een
deugd. Het was wel een waagstuk, deze tekst te willen vertalen in het Nederlands.
Maar de vertalers waren hier voldoende van bewust, zodat ze de lezer zo maar niet
de indruk geven dat hij zich kan tevreden stellen met de vertaling. Deze kan het
lezerspubliek van de schrijver uitbreiden, maar een voornamer verdienste blijft wel
dat ze een inleiding is tot de originele tekst en er telkens weer naar verwijst.
M. De Tollenaere

Ladislas Boros
Het geheim van de dood
Desclée De Brouwer, Brugge - Utrecht, 1965, 150 pp., 98 Fr.
De dood is een probleem dat ons allen aanbelangt, en waar we dan ook graag wat
meer over vernemen. In een eerste gedeelte van deze degelijke uiteenzetting over de
dood ontwikkelt L. Boros de gedachte, uitgaande van Heideggers opvatting over de
dood, dat de dood al in vele momenten van het levende zijn aanwezig is, maar dat
ze ook de meest persoonlijke daad is van de mens. Meer dan Heidegger en anderen,
en o.i. minder goed te verantwoorden, legt Boros er de nadruk op dat het ogenblik
van het sterven bij uitstek de totale zelf-ontmoeting is van de mens en tevens de
ontmoeting met God waar de mens voor de uiteindelijke, onherroepelijke keuze staat
voor of tegen God. In een tweede gedeelte toetst de schrijver zijn hypothese over de
betekenis van dit laatste ogenblik aan enkele belangrijke leerpunten van de theologie.
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Hij toont aan hoe ze een nieuw, verklarend licht werpt op het einde van onze aardse
pelgrimstocht, op de algemeenheid van onze verlossing, op het probleem van de
erfzonde, op de leer van het vagevuur. Tenslotte wijst hij er ons op hoe het feit dat
Christus ons verlost heeft door ‘gehoorzaam te zijn tot de dood’ een goede verklaring
vindt in de hypothese van de uiteindelijke beslissing op het laatste ogenblik. Voor
wie meer wil weten over het mysterie van leven en dood, is dit boek werkelijk het
lezen waard.
M. De Tollenaere

A.G. van Metsen
Natuurwetenschap en ethiek
(Filosofie en kultuur). De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1967, 208
pp..
De ontwikkeling van natuurwetenschap en techniek hebben voor de mens een reeks
mogelijkheden geopend, die zozeer hemzelf en zijn leven aangaan, dat het beoefenen
van de wetenschap nu veel duidelijker dan vroeger ook ethische vragen oproept, en
dat ook omgekeerd de ethicus in zijn zoeken naar wat goed is voor de mens, de
natuurwetenschap moet ondervragen. Feiten zoals het gebruik van de atoombom met
al zijn wereldschokkende gevolgen en zoals de mogelijkheden die de mens krijgt
om met behulp van de kennis van de scheikunde de menselijke vruchtbaarheid te
regelen, stellen de mens dringend voor de noodzaak zich te bezinnen over het verband
tussen ethiek en natuurwetenschap. Het boek van A.G.M. van Melsen is een
waardevolle bijdrage tot deze bezinning. Het komt o.m. tot de volgende conclusies.
De afstand tussen wetenschap en ethisch verantwoord handelen of tussen theorie en
praxis, die men vooral sedert Kant traditioneel aanvaardde, is nu verzwonden. Het
beoefenen van de wetenschap is een goed voor de mens, en daarom
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ethisch te verantwoorden, want het bezorgt de mens niet alleen een verdiepte en
verscherpte visie op de natuur maar ook op hemzelf. Anderzijds moet deze verdiepte
visie op de mens helpen bij het oordeel over de normen van het handelen.
M. De Tollenaere

Dr. W.J.M. Levelt
Over het Waarnemen van zinnen
Wolters, Groningen, 1967, 23 pp., f 2,25.
Schrijver sluit zich aan bij de opvattingen van Chomsky die bij zinnen een diepteen een oppervlaktestructuur onderscheidt. In deze transformationele grammatica
komt het er dan op neer dat de dieptestructuur bepaald wordt in de eerste plaats door
de subject-object verhouding. ‘Jan plaagt de meester’, ‘De meester wordt door Jan
geplaagd’, ‘Jan plaagt de meester niet’ en ‘Plaagt Jan de meester?’ hebben dan
dezelfde diepte-structuur maar een verschillende oppervlaktestructuur. Schrijver stelt
nu dat de diepte-structuur beter wordt waargenomen dan de oppervlaktestructuur en
gaat dan na hoe dat komt. Hij meent dat daarbij de prosodie een grote rol speelt.
Feitelijk zien we hier de uiterste consequentie van Chomsky. Men laat iemand b.v.
een stuk vertellen, neemt het op de band op en snijdt daar dan een zin uit. Dan gaat
men kijken hoe de proefpersoon die zin verstaat. Dit is nonsensicaal. Losstaande
zinnen komen niet voor. Schrijver wil aantonen dat op grond van de prosodie er geen
verwarring kan ontstaan tussen de zinnen ‘hij gaf haar hondebrood’ en ‘hij gaf haar
honden brood’. Feitelijk is het zo dat deze zinnen nooit gebruikt kunnen worden op
een wijze dat er enige kans bestaat op verwarring. In deze opvatting is het sociale
karakter van de taal volmaakt over het hoofd gezien zo dat de uitkomsten tegen-gesteld
zijn aan de ervaring. In de praktijk van het taalgebruik zal het zo zijn dat men zich
kan herinneren dat iemand iets over een onderwerp heeft gevraagd maar niet meer
weet wat, maar dat men echt niet zal aarzelen of iemand iets over het onderwerp
heeft meegedeeld of er iets over heeft gevraagd. Als men niet te maken heeft met
zinnen, zonder vaste betekenis, maar met uitspraken in een context, zal wat hier de
oppervlaktestructuur wordt genoemd, beter worden waargenomen, dat betekent
onthouden, dan de diepte-structuur. Dit systeem waarbij men stukjes bandopname
gebruikt, is geen analyse, die immers altijd synthese beoogt, maar een stuksnijden,
waarbij het volmaakt onbelangrijk is waar men het mes zet. Het brengt ons in dit
geval ook niets verder tot een beter begrip voor de wijze waarop taal wordt gebruikt.
Kreten in een laboratorium vormen geen taal. De conclusies over die kreten zijn
praktisch waardeloos. Om het uiterst scherp te zeggen: wie zo maar ins blaue hinein
zegt ‘hij gaf haar hondebrood’, zegt niet iets onzinnigs maar is waanzinnig. Probeert
u het maar eens op het Centraal Station.
C.J. Boschheurne

Reinhard Lauth
Die absolute Ungeschichtlichkeit der Wahrheit
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(Lebendiges Wissen), Kohlhammer, Stuttgart, 1966, 56 pp., geb. DM. 5,80.
Dit is een klinkend protest tegen de zogenaamde historiciteit van de waarheid, zoals
ze voornamelijk door Heidegger is gepropageerd. Juister, het is een pamflet dat
gericht is tegen het kennisrelativisme van onze zestiger jaren, waarbij men geen
eerbied meer heeft noch voor de eigen overtuiging noch voor die van een ander, want
alles, zo zegt men, is steeds vatbaar voor herziening en nieuwe interpretatie. Deze
waarheidsrelativisten, voor wie elk meningssysteem zijn eigen waarheid bezit, maken
de levenslange ‘dialoog’ tot een monologiserend blijvend geklets, aangezien de
waarheid voor hen niet langer meer het vaste oord der verstandhouding is maar het
pluralistisch terrein van het meningsverschil. Daarmee, zo klaagt de auteur aan, wordt
de geest en het hart van de mensen leeggehaald; die eeuwige reform-houding luidt
de fysieke en geestelijke dood van de mensheid in. De waarheid is volgens hem
absoluut onhistorisch en dat wil zeggen 1) dat de waarheid zelf niet verandert door
de historie, 2) dat de kennis van de waarheid ook niet gewijzigd wordt door de
historie, 3) dat zelfs de toepassing van de erkende waarheid niet anders wordt door
de historie. Waarheid immers is geen louter feit maar iets wat kategorisch en zonder
meer moet zijn. Waarheid en kennis zijn geen dingen, doch namen van God. - Zo
gesteld, kunnen wij het radicalisme van R. Lauth alleen maar toejuichen. Inderdaad,
niet de waarheid verandert, maar tijden en mensen en dingen worden anders, in de
historie. Maar moet dan niet, wederkerig, de mens zijn historische blik steeds weer
aanpassen, om de waarheid nóg te zien en te blijven zien?
A. Poncelet
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Otto Pöggeler
La Pensée de Heidegger.
Un cheminement vers l'être
(Présence et Pensée). - Aubier-Montaigne, Paris, 1967, 407 pp..
Het boek van Pöggeler is een van de weinige studies die de ontwikkeling en de
krachtlijnen van Heideggers filosofie in haar geheel behandelen. De opzet is niet een
objectieve uiteenzetting te geven, doch de lezer in te leiden in de beweging zelf van
Heideggers denken, niet enkel een wegwijzer te zijn, doch ook een gids. Het boek
is niet rechtlijnig geschreven doch in spiraal-vorm: vertrekkende van de eerste colleges
van Hei-degger en van Sein und Zeit wordt steeds dieper naar de zin van de Zijnsvraag
geboord. Schr. laat de lezer het zoeken en tasten van Heidegger medemaken. Bijzonder
in hoofdstukken VI tot IX komt Heideggers grondgedachte klaar naar voren: de
waarheid van het Zijn, het vervlochtenzijn van verborgenheid en aan-het-licht-komen
van het Zijn; slechts in zijn geschiedenis toont het Zijn zichzelf. Volgens schr. was
het de bedoeling van Heidegger tot de bodem (Grund) door te stoten, waar het
waarheids-gebeuren ontspringt en waarop geheel de geschiedenis van het Westerse
denken stoelt. Als inleiding op het denken van Heidegger is deze studie werkelijk
geslaagd; ze wil een dialoog zijn met zijn denken. De Franse vertaling van het boek
is getrouw en correct, doch niet zeer vlot. De vertaler toont zich niet zeer vertrouwd
met de complexiteit en gedrongenheid van Heideggers denken, noch met de
meerzinnigheid van zijn taal; waar b.v. voor Heidegger in het woord
‘Ueberantwortung’, de ‘Verantwortung’ nog medeklinkt, gaat deze nuance in het
Franse ‘abandon’ werkelijk te loor (p. 74).
Fr. Vandenbussche

W. Luijpen
Phenomenology of Natural Law
Duquesne University Press, Pittsburgh (Ed. E. Nauwelaerts, Louvain),
1967, 249 pp.
Dit boek sluit nauw aan bij de vroegere werken van deze auteur. Voor het exposé
over existentiële fenomenologie verwijst de schrijver zelf naar zijn ‘Fenomenologie
en atheïsme’. De kritiek op het thomistisch denken is bekend uit ‘Fenomenologie en
metafysica’. Na een gedetailleerde kritische uiteenzetting over opvattingen omtrent
rechtsorde en natuurwet, past de schrijver zijn existentiële denken op deze
problematiek toe. Wat hij hieromtrent aanbiedt, vooral in de twee laatste hoofdstukken
van dit boek, is een veelzijdige en inspirerende theorie, die een licht werpt op het
veranderlijke en blijvende in het recht. Deze mooi uitgegeven Amerikaanse editie
van dit werk verscheen als no. 22 in de Duquesne Studies Philosophical Series.
J. Kijm

Wetenschap
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Karl Menninger, Martin Mayman, Paul Pruyser
Het leven in belans
Een nieuwe psychiatrische visie
Aula, Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1967, 496 pp., f 6,90.
Karl Menninger is de leider van de psychiatrische kliniek die in 1919 door zijn vader
C.F. Menninger werd gesticht en in 1941 uitgroeide tot de inmiddels beroemd
geworden Menninger Foundation.
De revolutionaire visie die in het onderhavige boek wordt vertolkt is een
voortvloeisel uit de in Amerika ontwikkelde psychodynamische psychiatrie. De
auteur wil af van het vakjargon dat het gesprek met psychiaters zo bemoeilijkt en
vele onopgeloste problemen bemantelt. Hij pleit voor vervanging van traditionele
diagnostische categorieën door een vijftal niveaus van dysorganisatie. Hij stemt de
behandeling van zijn patiënten af op alle flexibele factoren die het ontstaan en het
mogelijk herstel van de psychische stoornis bepalen en plaatst de persoon van de
therapeut centraal in de beïnvloeding van het genezingsproces. In het boek dat hij
met hulp van twee medewerkers schreef laat hij telkens zien hoe vroeger over het
besproken onderwerp werd gedacht. Afgezien van enkele slordigheden - zo noemt
hij, bijvoorbeeld, Johannes Weyer (die een Brabander was) een Zwitser - is deze
historische achtergrond boeiend en leerzaam.
Ook al zou het goed mogelijk geweest zijn Menningers opvattingen in een kleiner
bestek tot hun recht te laten komen, toch is deze formidabele pocket een belangrijke
aanwinst voor allen die zich nader willen oriënteren op het complexe kennisgebied
van de moderne psychiatrie.
J.J.C. Marlet
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Jagjit Singh
Moderne kosmologie
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1967, 320 pp.
Misschien zou men liever spreken van kos-mogonie, aangezien de auteur ingaat op
de problemen van het ontstaan van aarde, sterrenstelsels, gesteenten, het leven. Het
is geen gemakkelijke lectuur, maar zeer waardevol: de problemen zijn tot op zeer
recente datum bijgewerkt. Prettig is, dat de vertaler blijkbaar ook vakman is, zodat
het boek aangename lectuur vormt.
R.S.

Eric C. Rust
Science and Faith
Towards a theological understanding of nature
Oxford University Press, New York, 1967, 330 pp., $6.50.
Over het geheel genomen is dit een uitstekend boek en het ware te wensen, dat het
in handen kwam van al onze theologen. De schrijver is professor van de christelijke
filosofie in het theologisch seminarie van de Baptisten te Louisville in Kentucky.
Als ik dit niet had gelezen op de flap van het boek, zou ik gezworen hebben dat het
door een Katholiek was geschreven. Rust is er van overtuigd, dat de theoloog zich
verstaanbaar moet maken aan de beoefenaars van de exacte wetenschappen, en zich
daarom moet uitdrukken in de analytische en empirische termen van deze tijd. Zijn
voornaamste wijsgerige inspiratie is dan ook de analytische wijsbegeerte, en het is
bekend dat met name in Engeland de contacten tussen theologie en deze wijsgerige
stroming veelvuldig zijn. Het was voor Rust als theoloog nodig, dat hij zich inwerkte
in de moderne wetenschappelijke denkmentaliteit, en daarin is hij over het algemeen
wel geslaagd. Het boek bevat twee delen: 1. Openbaring en wetenschap - twee talen;
II. Waar de twee wijzen van kennis en de twee talen elkaar ontmoeten. Ieder deel is
weer onderverdeeld in hoofdstukken, waarin Rust de karakteristieken van het
wetenschappelijk en het theologisch taalspel uitwerkt, en waarin hij dan verder
uitweidt over evolutie, creatie, de natuur van de mens, zowel biologisch als
psychologisch, om te eindigen met een hoofdstuk over ‘de incarnatie en een
sacramenteel universum’. Het is een apologie in een moderne opzet, die in een
theologische opleiding niet gemist kan worden. Het kernpunt van het betoog is, dat
het taalspel van de wetenschap een ander is dan dat van de theologie. Hierdoor kunnen
vele problemen helder gesteld worden, en verkeerde opvattingen als die van God als
een ‘God of the gaps’ (p. 14, 128) kunnen worden opgeruimd. Wat Rust zegt over
het wetenschappelijk taalspel en wat hij aan wetenschappelijk materiaal aandraagt,
is gebaseerd op goede auteurs, en het is verstandig van hem dat hij deze aan het
woord laat of in goede referaten weergeeft. Hierdoor zijn de uiteenzettingen over
modelvorming, analyse en synthese, wetenschappelijke intuïtie alleszins het lezen
waard. Dat wil niet zeggen, dat er hier en daar geen kritische aantekeningen te maken
zouden zijn. Dat de mens volgens de huidige opvatting 46 chromosomen heeft en
niet 48 (p. 209) is gemakkelijk te corrigeren. Ook wordt de indruk gewekt dat het
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onderscheid tussen wetenschap en wijsbegeerte zou samenvallen met het onderscheid
tussen analyse en synthese (bijv. p. 85, 308), en hierdoor komt hij in tegenspraak
met hetgeen gezegd wordt op p. 46, waar Rust zeer terecht betoogt dat er ook in de
wetenschap een synthetische benadering van de realiteit is. Een ander punt is, dat
ondanks de benadrukking van de mens als een ‘psychosomatic whole’, ik toch naar
mijn smaak te dualistische uitdrukkingen ben tegengekomen, zo op p. 65, waar
gesproken wordt over ‘an inner drive of the organism associated with its wholeness’,
of op p. 178, waar sprake is van een ‘organizing activity’. Dergelijke uitdrukkingen
lijken mij een gevolg van een onbewuste, te traditionele onderwaardering van de
materie als materie, hetgeen zich verraadt op p. 160 en 167, waar het onderscheid
tussen het anorganische en het organische aan de orde is. Wat betreft het onderscheid
tussen wijsbegeerte en theologie lijkt mij zijn houding tegenover de natuurlijke
theologie niet meer bij de tijd. ‘Natural theology is a misnomer, for if we begin with
intramundane experience, we cannot move beyond it to the transcendent’ (p. 123,
verg. p. 101). Ik kan wijzen op andere benaderingen in het analytisch denken, die
wel tot het transcendente komen, en die door Rust niet worden verdisconteerd. Zo
is in 1966 een feestbundel aangeboden aan Herbert Feigl (Mind, Matter and Method,
Univ. of Minnesota Press, Minneapolis), waarin H. Veatch een lans breekt voor een
herwaardering van het cosmologisch Godsbewijs. Dat ook in het zuiver wijsgerig
denken ‘disclosures’ voorkomen, had Rust van Ian Ramsey kunnen leren, door wie
hij zich op andere plaatsen zeer wel geïnspireerd toont. In het hoofdstuk over
neurofysiologie (p. 226 e.v.) heb ik vraagtekens gezet waar gesuggereerd wordt dat
de vrije wil
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zou kunnen aangrijpen op dat gebied waarvoor de onzekerheidsrelatie van Heisenberg
zou gelden, bv. in de weergave van Eddington's mening op p. 232 en in die van
Eccles en Schrödinger op p. 234 en 283. Rust houdt geen rekening met de
verschillende betekenissen van het woord ‘chance’ en bovendien worden hier
taalspelen verward alsof de ongedetermineerdheid in de fysische modellen op één
lijn gesteld kan worden met het wijsgerige gegeven van de vrije wil. Daarom heeft
het ook geen zin op deze ongedetermineerdheid te wijzen om een mogelijke plaats
voor Gods voorzienigheid (p. 281, 284) of voor het wonder (p. 293) aan te geven.
Daar komt nog bij, dat het niet zonder meer duidelijk is dat de ongedetermineerdheid
in onze modellen ook een ongedetermineerdheid in de objectieve realiteit insluit.
Deze bemerkingen nemen toch niet weg, dat er veel goede pagina's zijn aan te
wijzen die inspirerend zouden kunnen zijn. Speciale aandacht zou ik willen vragen
voor zijn uiteenzetting over het wonder. Rust wijst er op, dat een wonder altijd
participeert in een ‘disclosure situation’. Hier is een duidelijke verwantschap met
het denken van Ian Ramsey. Christelijke waarheden als maagdelijke geboorte,
incarnatie en verrijzenis worden volgens de beste tradities naar voren gebracht en
geplaatst in het kader van onze totale leefsituatie, waarin God in deze schepping is
ingetreden door de incarnatie. Rust heeft oog voor objectiviteit en komt dus niet in
de bekoring het wonder ‘weg te werken’. In het bewustzijn van het onderscheid
tussen de taalspelen en van hun ontmoeting komt hij tot een behandeling van het
wonder, waarin het teken-karakter voorop staat, en waarin beschouwingen over
natuurwetten weinig relevant zijn.
Opmerkelijk is ook het hoofdstuk waarin Rusk aandacht vraagt voor het werk van
de H. Geest. ‘Want het succes van de wetenschap legt een accent op het empirische
en neigt er naar het transempirische in diskrediet te brengen. Psychologisch gesproken
ondersteunt dit een filosofie van de immanentie, met weinig nadruk op de
transcendentie. In toenemende mate moet daarom de Kerk haar geloof in Gods
transcendentie rechtvaardigen, en het kan zeer wel nodig zijn zulk een rechtvaardiging
te benaderen door een nadruk op die Goddelijke immanentie die is gekarakteriseerd
als de activiteit van de H. Geest’ (p. 186).
Met dit citaat van Rust wil ik deze bespreking besluiten. De lezing van dit boek
met zijn minimum aan vaagheden heeft mij veel genoegen verschaft.
M. Jeuken

Georg Klaus en Heinz Liebscher
Was ist - was soll Kybernetik
Urania-Verlag, Leipzig/Jena/Berlin, 1966, 136 pp., MDN 4.80.
In Oost-Europa verstaat men de kunst uiterst moeilijke zaken op een bevattelijke
manier aan de gewone man te brengen. De natuurfilosoof Georg Klaus (bekend o.a.
om zijn boek Jesuiten, Gott, Materie) heeft, na enkele wijsgerige tractaten over de
cybernetica, samen met een collega een bijzonder duidelijk boekje geschreven over
deze moderne wetenschap. Zelfs de moeilijkste begrippen worden zeer helder
verklaard, zodat iedereen die bijvoorbeeld een eenvoudige reparatie aan een bromfiets
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kan verrichten, aan deze inleiding in de cybernetica veel zal hebben. De auteurs gaan
ook tamelijk objectief te werk. Zij noemen de Amerikaanse wiskundige Norbert
Wiener als vader van deze nieuwe wetenschap en geven naast de Sovjetrussische
ook de Amerikaanse cybernetici alle eer die hen toekomt. Helemaal vlekkeloos kan
een Oostduitse uitgave over cybernetica natuurlijk niet zijn. In een voorwoord wordt
bijvoorbeeld geheel te onpas iets over het marxisme en over Lenin geschreven en
het boekje eindigt met een citaat van Friedrich Engels, waarin tegen het ‘Ding an
sich’ van Immanuel Kant van leer getrokken wordt. Afgezien van deze
Schönheitsfehler geeft dit Oostduitse boekje echter een beknopt en duidelijk inzicht
in de cybernetica.
J.P. Schuyf

Psychologie
Th. Oegama van der Wal
Waarom dromen wij?
Manteau, Brussel/Den Haag, 19672, 208 pp., f 5.90.
Dit boek werd door ons bij zijn verschijnen in 1959 in dit tijdschrift vermeld. Thans
is het in een nieuwe omslag, maar met een ongewijzigde tekst opnieuw uitgegeven.
Het is een erudiet betoog, waarin de auteur op heel persoonlijke wijze de betekenis
van het dromen uiteenzet, kritisch tegenover eenzijdigheden in dieptepsychologische
theorieën en open voor de veelzijdigheid van dromen in overeenstemming met de
verscheidenheid in aard en karakter van de dromers.
J. Kijm

Streven. Jaargang 21

722

E. Minkowski
Het menselijk aspect van de kosmos
Fenomenologische fragmenten
Bijleveld, Utrecht, 1967, 178 pp., f 14,90.
Vertaling van het boek ‘Vers une cosmologie’, dat in 1936 verscheen. Het is een
belangrijk werk voor de antropologische psychologie. Het bestaat uit 24 korte
verhandelingen, die onderling nauw verbonden zijn. Daar het centrale thema de
verbondenheid van mens en wereld is, valt grote nadruk op de bestudering van de
zintuigelijkheid. De auteur heeft zich laten leiden door het wijsgerig denken van H.
Bergson en E. Husserl. Een diepe kennis van de mens is echter de voornaamste bron
van zijn inspiratie. Het was zeer moeilijk een tekst, die veelvuldig gebruik maakt
van het psychologisch inzicht dat vervat ligt in de taal, in een andere taal over te
brengen. Aan deze vertaling is veel zorg besteed en over het algemeen is de poging
ook wel geslaagd. (Een echt storende fout komt voor op blz. 44 en 48, waar ‘j'étais
à mille lieues’ vertaald werd met de woorden ‘ik was op duizend plaatsen’.) De
inleiding van Prof. Buytendijk roept bij zijn oudleerlingen de herinneringen wakker
aan colleges waarin dit mooie boek voor hen geopend werd. Inderdaad zullen zij
allereerst dankbaar zijn, dat het nu in Nederland is gepubliceerd en er zo toe kan
bijdragen dat psychologen attent blijven op het menselijke.
J. Kijm

Prof. Dr. J.P. van de Geer
Inleiding in de Multivariate Analyse
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1967, 215 pp., f 19,50.
In deze helder geschreven monografie worden wiskundige grondslagen besproken
van statistische methoden ter beschrijving en analyse van meerdere variabelen.
Technieken als multiple correlatie, factoren discriminantanalyse worden, naarmate
de menswetenschappen zich ontwikkelen, steeds meer te hulp geroepen.
De schrijver, zelf psycholoog, heeft kennelijk ervaren dat het gebruik van deze
methoden in de praktijk veelal ontaardt in het klakkeloos toepassen van rekentrucs.
Inzicht in de verkregen resultaten hangt echter samen met inzicht in de achtergronden
van de gebruikte technieken. De mathematische basis die in dit boek gegeven wordt,
zal voor experimentele- en klinische research-psychologen ongetwijfeld van nut
blijken te zijn; vooral omdat de schrijver inderdaad geslaagd is in zijn opzet, het
betoog begrijpelijk te houden voor lezers zonder aanzienlijke wiskundige bagage.
P.A. Vroon

A, Marfeld
Macht en misbruik van de psychologie
Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 190 pp., f 1.90.
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De oorspronkelijke titel van dit boek is ‘Der Griff nach der Seele’. De auteur wil
informatie verstrekken over psychologie om mensen waakzaam te maken voor het
gebruik dat van deze wetenschap gemaakt kan worden om hen te beïnvloeden. Door
zulke kennis zou naar zijn mening de persoonlijke vrijheid enigermate beveiligd
worden. Het boek is geschreven als een reportage bestemd voor een breed publiek.
Hier wordt informatie verstrekt over veel psychologische vraagstukken:
reflexpsychologie, dieptepsychologie, theorie over propaganda, vraagstukken rond
angst en vrijheid. De keuze van de onderwerpen doet dit boek uitsteken boven veel
populaire inleidingen op de psychologie. De uitwerking bleef dikwijls bij een nogal
vluchtig aanduiden.
J. Kijm

H. Bruinsma
Grafologie
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1967, 160 pp., f 1,90.
Een kennismaking met de grafologie, nadrukkelijk niet bedoeld als handleiding voor
toepassing van de hier te verwerven kennis. Het gaat er om een indruk te geven van
de werkwijze van grafologen. Dit gebeurt vooral door het derde hoofdstuk, waarin
23 schriftkenmerken worden besproken met behulp van vele schriftproeven.
J. Kijm

Geschiedenis
M. Revis
Lampen langs de weg
(Stadia van Amsterdam no. 3), met tekeningen van Faber Heeresma, Van
Ditmar, Amsterdam, 1967, 227 pp., f 8.90.
Na Knopen in het koord en Stenen uit het
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mozaïek thans een derde serie van twaalf verhalen uit het leven van Amsterdam
tussen 1772 en 1908. Het moet de schrijver heel wat tijd van lezen, naspeuren en
sfeer-proeven gekost hebben om deze verhalen zó te componeren, dat ze geheel
‘zeitgemass’ in het beeld verschenen, passend in het met zorg uitgekozen decor. De
meeste - zo niet alle - verhalen hebben een min of meer tragische omlijsting. Onder
het lezen wordt steeds duidelijker, dat de verhalen zelf ondergeschikt gebleven zijn
aan het verlangen van de auteur om een aanschouwelijk historisch beeld van de stad
te geven. In elke schets vinden we een schat aan topografische gegevens, die door
de nauwgezetheid waarmee ze vermeld zijn geen enkele twijfel aan hun authenticiteit
doen rijzen. Revis laat zijn dramatis personae wandelen langs grachten en wallen,
door straten en steegjes, en vertelt ‘en passant’ de aardigste bijzonderheden over
dingen en toestanden die daar, in verschillende tijden, te zien waren. Het kan niet
uitblijven of de lezer ervaart hierdoor een zekere weemoed - precies hetzelfde gevoel
dat iedereen heeft die met een historisch-gevoede geest door het hedendaagse
Amsterdam wandelt en achter alle moderne requisieten van barbaars verkeer en felle
levensstijl de zachte schimmen van een ver (of nog niet eens zó ver) verleden ziet
opdoemen. Het zijn die schimmen, die vooral een onvergetelijke gestalte krijgen in
Revis' verhalen De Amateurs (1798), De Spookkoets (1840), De Vriend (1860), De
Aanslag (1885) of De Schoenmaker (1908). Het bijzonder aantrekkelijke boekdeel
met de rustige, voorname omslag van Hans Buys (de oude Spuisluis?) zal, naar men
hopen mag, spoedig gevolgd worden door het vierde en laatste deel Bomen op de
gracht.
Herman Besselaar

H.J. Oldenhof
In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo
Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de republiek 1580-1795.
Van Gorcum & Comp., Assen, 1967, 474 pp., f 35,-.
Dit proefschrift bewijst niets, het verhaalt alleen maar. Het concludeert noch
karakteriseert, het inventariseert. Dat heeft over twee eeuwen in een klein gebied
veel materiaal opgeleverd; genoeg om de feitelijke loop der gebeurtenissen te kunnen
geven. We krijgen inkijkjes in het dagelijkse leven, in heldhaftigheid en kleinheid
van priesters en leken. We krijgen indrukken van de praktische theologie en het
godsdienstige leven. In concreto herkennen we enkele algemene karakteristieken
van het katholieke leven onder de Republiek, de eigen Friese kenmerken komen
natuurlijk duidelijk naar voren. Ook hier vloeit geen bloed, maar geld rolt er wel en
dat minder voor omkoping dan voor boete - die naast verbanning als straf wordt
opgelegd. Er zijn gezagsmoeilijkheden tussen de regulieren en de apostolisch
vicarissen, maar in deze streek beklijft het schisma niet. Triest is natuurlijk de naijver
tussen Jezuïeten en Franciscanen. Wanneer in de loop der tijden de vervolging minder
wordt en de tolerantie groeit, bloeit het katholieke leven in Noordelijk Westergo
maar heel zwakjes. Somberheid is de laatste toon van het boek.
M. Chappin
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W.L. Heiwig
De Katholieke Kerk in de loop der eeuwen
Een historisch overzicht geïllustreerd met 125 foto's verzorgd door R.
Reith.
De Toorts, Haarlem, 19673, 217 pp., f 17,50.
Vanwege het Vaticanum II heeft schr. het nodig geacht een nieuwe druk uit te laten
geven van zijn werk, uitgebreid met een nieuw hoofdstuk. In dat hoofdstuk stelt hij
dat na het Concilie de Kerk naar voren getreden is als een bescheidener Kerk. Het
is jammer dat hij dat niet meteen waar heeft gemaakt in de reeds bestaande voorgaande
hoofdstukken waarin we een zin lezen als: ‘Hoe graag zou de gelovige de geschiedenis
van de Kerk afschilderen als een triomftocht door de eeuwen heen!’ De inhoud is
nergens echt fout, maar de taal is zo oud. Het nieuwe hoofdstuk bewijst echter goed,
dat het anders kan. Voor de inhoud hebben we ook nog wel wat wensen: het zou nog
wat minder vaag, minder generaliserend moeten zijn; er komt te weinig naar voren
dat wij ‘de Kerk’ zijn. Opvallend is dat de tweede helft veel sterker geschreven is
dan de eerste. - Wil het boek functioneren voor niet-specialisten die een historische
achtergrond nodig hebben voor hun denken en spreken over de Kerk van nu, dan zal
er meer in moeten komen over de binnenkerkelijke ontwikkelingen (liturgie, ambt,
theologie, spiritualiteit). Daardoor zal het ook voor onderwijsdoeleinden meer geschikt
worden. Bepaald oneens ben ik het met de
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bewering dat Ignatius van Loyola zijn Orde als militair georganiseerd heeft gedacht.
En bovendien dacht ik dat de gebeden na de H. Mis zijn afgeschaft. Buiten de
verantwoording van de schrijver valt de wel zeer hinderlijke drukfout op p. 162,
eerste kolom onderaan. Het boek is aantrekkelijk geïllustreerd.
M. Chappin

J.M. Gantois
De zuidelijkste Nederlanden
Verzamelde opstellen, uitgegeven naar aanleiding van zijn 60e verjaardag
Oranje-uitgaven, Wilrijk, 1967, 496 pp., 350 Fr.
Op 13 september 1964 werd Jean-Marie Gantois, de strijdende priester uit
Frans-Vlaanderen, in het grafelijk slot van Male plechtig gehuldigd. Hij was pas
zestig geworden; geheel onze Vlaams-Belgische gemeenschap, hoog en laag, leek
zich bij die groots opgezette hulde aan te sluiten. En deze werd de aanleiding tot
deze lijvige bundel: meer dan vijftig opstellen, in het Nederlands, het Frans, het Duits
geschreven van 1926 tot 1964, - polemisch, cultureel, huldigend, onderzoekend. Zo'n
verzameling, voor zo'n man, het verdient gelukwensen en bewondering. Toch missen
we, in bundeling en voorstelling, het wetenschappelijk-kritische apparaat dat alles
veel bruikbaarder zou gemaakt hebben. We missen ook, lichtelijk, een ruime sereniteit,
open en soepel, gericht op een bredere samenwerking.
Em. Janssen

R. Bloch
Het ontstaan van Rome
De Haan, Hilversum, 1967, geïll., 157 pp.. f 7,50.
Af en toe zit de schrijver in de knoop (p. 125) of de vertaalster (p. 54) of de drukker
(p. 107: berken voor beuken), verder slagen alle drie erin, ons een knap, helder en
keurig boekje te leveren over de eerste drie eeuwen van Rome. De archeologie heeft
de oude geschiedschrijvers dikwijls in het gelijk gesteld maar kan ze soms niet volgen.
Het voornaamste verschilpunt is, dat Rome - van 750 - 550 eerder een dorp, van 550
-480 een krachtig en welvarend centrum onder Etrusken - niet in 509 zelfstandig is
geworden, maar dertig jaar later.
C. Beukers

Vincent Cronin
The Florentine Renaissance
Collins, London, 1967, 353 pp., 45/-
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Ik wou dat ik half de eruditie had van de schrijver van dit boek. Ik wou dat ik vijf
zinnen achter elkaar zou kunnen schrijven van de litteraire kwaliteit die hij in al zijn
zinnen volhoudt. Ik ben het met bijna geen zin van dit boek eens. De renaissance
begint voor hem vrijwel precies in het jaar 1400 doordat Coluccio in de strijd tegen
Giangaleazzo Visconti het romeins republikeinse ideaal stelt tegenover dat van deze
milanese tyran. Hierdoor komt er volgens hem een belangstelling voor het
republikeinse Rome en vandaar uit voor de verdere oudheid. Dit kan vrijwel niet
juist zijn. Immers een dergelijke vorm van propaganda om het Florentijnse
republikeinse ideaal te bevorderen kon alleen vrucht dragen als de bodem daarvoor
rijp was. Ook lijkt het niet juist om de renaissance, zoals de schrijver doet, vrijwel
uitsluitend te zien als een herleving van de oudheid. Zeker trekt hij wel andere factoren
er bij. Zo meent hij dat pas in deze tijd de waardering voor de kunstenaar ontstaat.
Giotto wordt dan als een uitzondering genoemd, maar Cimabue en de kunstenaars
uit Siena gemakshalve maar overgeslagen. Omdat hij Petraca niet als een
renaissance-figuur wil zien noemt hij diens vererende houding tegen over Simone
Martini in dit verband niet, terwijl ook de bewondering van Dante voor Giotto niet
genoemd werd. De sociale positie van Orcagna, die toch voldoende vaststaat, wordt
ook niet behandeld. Hélène Nolthenius in haar ‘Renaissance in Mei’ maakt het
overigens wel voldoende duidelijk dat deze verandering in de sociale positie van de
beeldende kunstenaar en de musicus al in het trecento plaats vond. Een moeilijkheid
is hierbij dat de schrijver blijkbaar de betekenis van het woord ‘arte’ in deze tijd niet
volledig inziet. Pas in de achttiende eeuw werden de woorden ‘art’ en ‘beaux arts’
gelijkwaardig en in de renaissance werd pas een eerste stap in deze ontwikkeling
gedaan. Daarom zegt de waardering van de ‘kunstbeoefening’ in deze tijd nog niet
veel omdat het woord zowel op de ‘artes liberales’ als ‘techniek’ kan slaan. De
waardering die de schrijver dan opmerkt in het quarttrocento is ook alweer heel
vreemd. Botticelli is voor hem de voornaamste kunstenaar. Toch hoeft men er Vasari
maar op na te slaan om te ontdekken dat juist deze schilder tijdens zijn leven maar
geringe waardering vond. Vasari weet maar één werk van hem te noemen en dat is
waarschijnlijk nog vals. Dat Michelangelo en Leonardo pure altruïsten waren zoals
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Cronin hen voorstelt is toch wel heel vreemd terwijl hun werk buitendien juist voor
een volgende periode van belang is. Dat Filarete de eerste ontwerper van stadsplannen
zou zijn is een boude stelling in een tijd waarin er over getwist wordt of op Sicilië
in de voor-Hellenistische tijd dus voor Priene en Milete en misschien zelfs voor
Hippodamos aan bewuste stedebouw werd gedaan. Ook verder probeert schrijver de
Florentijnse renaissance belangrijker te maken dan ze al is. Zo besteedt hij een zeer
uitvoerige paragraaf aan Columbus blijkbaar alleen omdat Amerigo Vespuci een
Florentijn was. De oprichting van de Florentijnse academie wordt een zuiver
plaatselijke kwestie. De rol die de griek Phleton daarbij speelde wordt niet genoemd.
Trouwens de hele studie van de grieken voor 1400 wordt gebagatelliseerd. Feitelijk
schijnt de schrijver het wezenlijke van de renaissance niet te zien. Bij hem blijft het
een middeleeuwse herleving van de oudheid, in zoverre hij haar geheel laat afspelen
binnen het middeleeuwse kader van een stad. Dat de renaissance juist de wereldburger
bracht die zich niet in een beperkt stedelijk kader, al was het dan ook het grootse
kader van Florence, laat denken, ontgaat hem. Hij moet dan ook de renaissance laten
eindigen met het binnentrekken van de franse troepen in Florence in 1494, waarbij
een vrij onduidelijk beeld van de Savonarola wordt getekend. Of dit nu een retrograde
figuur is of dat hij ook als een renaissance-figuur gezien moet worden is iets waar
schrijver niet uitkomt. Deze verwarring zal mede veroorzaakt worden door het feit
dat hij geen oog heeft voor de sociale verhoudingen in de stad, waar de monnik
eigenlijk kan worden gezien als de renaissance-man voor de kleine luiden, die toch
zeker als een voorloper van de hervorming moet worden beschouwd. Ook bij het
begin van de renaissance kan hij de rol van de Ciompi-opstand niet zien, zodat hij
deze in het geheel niet noemt. Alles samen is dit boek een wat verlaat propagandastuk
voor de Medici geworden. Daarbij gaat hij zover wel te zeggen dat vreemde machten
later aan de stad een hertog opdrongen, maar daarbij te vergeten dat die uit het huis
van de Medici stamde. Het verband tussen de opkomst van de Medici en de opstand
van de arbeiders ziet hij echter over het hoofd. Hoewel juist daar in navolging van
Pierleoni en Cola di Rienzo de grondslagen liggen voor het Romeins Republikeinse
ideaal. Al met al een goed geschreven bijzonder controversieel boek. Het dwingt in
ieder geval tot een bezinning op dit uiterst belangrijk historisch verschijnsel.
C.J. Boschheume

Literatuur
B.F. Van Vlierden
Guido Gezelle tegenover het Dichterschap
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1967, 379 pp., F. 295.
Met deze mooie dissertatie verwierf B.F. Van Vlierden, beter bekend als de
letterkundige Bemard Kemp, de doctorstitel. Uitgaande van Gezelles gedichten over
dichtkunst en dichterschap, ontwerpt hij een boeiend beeld van de wisselende functie
van dit dichterschap in Gezelle's leven. Gezelle begint romantisch en, naar de vorm,
klassicistisch met het hemelbestormende priesterdichterschap van Dichtoefeningen
en Kerkhofblommen, in de tijd van zijn bezield leraarschap en zijn vriendschap met
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Eug. Van Oye en anderen. Maar die euforie wordt weldra afgelost door een pijnlijke
inkeer, gepaard met een sterk zondebesef, een zich afwenden van de natuur, een
toevlucht zoeken bij de verlossende Christus. Gezelle is zich bewust geworden van
de spanning tussen priester- en dichterschap, en het eerste gaat het tweede geleidelijk
verdringen in een evolutie naar innigheid en karigheid, uitlopend op de verrassend
oorspronkelijke en moderne vorm der Kleengedichtjes en op hun blijvende poésie
pure. Na vijftien jaar volledige overheersing van het priesterschap, dus zwijgen als
dichter, wordt in een rustiger, minder gekwelde sfeer weer bij de vroegere periode
aangeknoopt n.a.v. de uitgave der Volledige Werken vanaf 1877. Maar vooraleer de
dichter zich weer tenvolle kan ontplooien, behoeft hij nog de drukke omgang met
de taal, als taalgeleerde, in de jaren tachtig: hier komt Gezelle tot moderne opvattingen
over het dichten van de taal zelf, over het dichten als vinden van die in de taal
aanwezige poëzie. Vanaf 1890 breekt de nieuwe bloei dan volop door in de grote
bundels Tijdkrans en Rijmsnoer. De metafysische onrust, het Godsverlangen van
Gezelle vindt eerst vertroosting in het esthetische natuurgenieten; uiteindelijk wordt
een impressionistisch, paradijselijk natuurgevoel in een uitgepuurde religieuze visie
geïntegreerd: in afwachting van de vereniging met God, voelt de dichter deze toch
al gesymboliseerd in de aanwezigheid van de Schepper in Zijn werk en in de
participatie van dit laatste aan Verlossing en Opstanding. Geen eenheid dus van
priesteren dichterschap, zoals die werd nagestreefd
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in de eerste bloei, maar, bij alle spanning, een verlossende, voltooiende synthese.
Deze thesis wordt, fijn-genuanceerd, gestaafd met een overvloed aan materiaal,
en breed (soms wat té breed, m.n. in de herhaling van bewijsplaatsen) uiteengezet.
Voor menig probleem van Gezelle-onderzoek - bv. het zwijgen, de door Bruning
vooropgestelde antithese tussen Christus en de Schepper als centrum van Gezelle's
religieus beleven - mag Van Vlierdens studie als het (voorlopig) laatste woord worden
beschouwd. Een laatste woord, gesproken in kennis van alle vroegere, soms
sensationele opvattingen, maar zelf gekenmerkt door een voorbeeldige
evenwichtigheid en nuchterheid, zonder dat daarom diepte en ruimte zouden zijn
prijsgegeven.
Het Gezelle-Genootschap heeft de studie zeer behoorlijk uitgegeven, van de voor
mijn gevoel al te talrijke drukfoutjes afgezien.
L. Rens

W.F. Hermans
Een wonderkind of een total loss
Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 224 pp., f 8,50.
Vier verhalen waarvan twee autobiografisch bedoeld zijn. Men kan zich daarbij
echter afvragen hoe de bedoeling dan verder wel was. Autobiografisch kan men
schrijven omdat men meent dat de lezer het recht heeft iets meer van de schrijver te
weten, zoals Goethe deed met Dichtung und Wahrheit, of men kan het doen omdat
men wil schrijven en geen ander onderwerp heeft dat men belangrijk genoeg acht,
zoals we in Vestdijks Wachter-romans zien, of de bedoeling kan zijn nog verder te
bouwen aan de eigen image. Dit laatste is hier waarschijnlijk wel het geval. In deze
bijzonder goed geschreven stukken vindt het knappe criticusje niets wat hij niet zelf
al eens over Hermans had gezegd. Het wordt hier alleen maar veel beter gezegd.
Hermans geeft hier nog eens het beeld van zich zelf zoals hij het in de laatste jaren
voortdurend heeft willen vestigen. Hij maakt hiermee voor de lezers van zich zelf
een kunstwerk. Oplossen doen deze verhalen echter niets. In het eerste verhaal, De
elektriseermachine van Wimhurst, wor-den een aantal hoofdfiguren evenmin duidelijk
als in de romans. De door onbenul bijna kwaadaardige vader vinden we op een of
andere manier ook in Tranen der acacia's, Ik heb altijd gelijk, en minder duidelijk
eigenlijk maar in een enkele zin in De donkere kamer van Damocles. De onbeduidende
moeder is net zo te vinden in het tweede boek. Deze figuren komen niet behoorlijk
uit de verf en het is duidelijk dat dat ook niet de bedoeling is. In het eerste verhaal
is buitendien een merkwaardige dubbelzinnigheid te constateren. Het gaat niet om
jeugdherinneringen maar om de wijze waarop een volwassene zich zijn
jeugdherinneringen voorstelt. Het zijn de niet echte herinneringen die berusten op
verhalen van anderen waarin men zich zelf ziet bewegen en doen en niet de echte
waarin men het oude beeld nog eens oproept. In het slotverhaal wordt dan de
mislukking van de ‘succesvolle’ figuur in verschillende situaties aangetoond.
Dit motief speelt ook een grote rol in de beide niet-autobiografische stukken. Men
zou bijna kunnen zeggen dat ze beide spelen om het zeer vulgaire thema, geld maakt
niet gelukkig. Maar hier is dat thema tot een synthese gebracht met een aantal andere
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stellingen van de schrijver. In Een wonderkind of een total loss speelt het bourgeois
karakter van een bohemien duidelijk de hoofdrol. Interessant is hierbij dat de
vrouwelijke ik-figuur een typisch mannelijke vrouw is. Men zou zich kunnen afvragen
of dit expres gedaan is, of dat een dergelijk verschijnsel zich vaker voordoet bij
dergelijke figuren als de schrijvers mannen zijn. In Hundertwasser, honderdvijf en
meer, hebben wij dan nog te doen met een soort satire op de grote verwachtingen
die men heeft van de ontwikkeling van de techniek. In de hoofdfiguur, die in de
toekomst honderdvijfenzestig wordt, komt zo het oude thema van de man die wel
het eeuwig leven maar niet de eeuwige jeugd kreeg weer terug. Hermans verwerpt
duidelijk de verwachtingen van Constant, die hij met name noemt, van een door de
techniek beheerste wereld waarin de mens alleen maar creatief zal zijn. Tegenover
Constant stelt hij de Oostenrijkse schilder Hundertwasser, die zich in alles verzet
tegen iedere rationalisering. Die in zijn Verschimmlungsmanifest stelt dat de lineaal
het symptoom van het verval is. Feitelijk stelt hij hier dus ook tegenover Nieuw
Babyion de werken van Hundertwasser die naar is aangetoond geinspireerd zijn op
de plattegronden van steden uit de oudheid zoals Troje. In hun pietepeuterigheid en
hun grilligheid staan zij lijnrecht tegenover de nieuwste richting in de kunst, die sinds
de Cuba-crisis steeds meer overheersend wordt, die vraagt naar heldere kleuren en
mathematische vormen zoals bij een Vasarely. Hermans is echter blijkbaar zelf zo
overtuigd geraakt van zijn tirade tegen Van Duinkerken over het ge-bruiken van
pseudoniemen, dat hij ook in Hundertwasser teleurgesteld is toen hij ontdekte dat
dit een pseudoniem voor Stowasser is. Hermans heeft hiermee echter partij
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gekozen tegen de nieuwste richting in de moderne kunst. Dit klinkt geloofwaardiger
dan zijn pogingen aan te tonen dat hij niet geëngagaeerd kan zijn.
Vorm en taal van de verhalen zijn van dien aard dat ook dit werk weer tot de
belangrijkste in onze letterkunde gerekend kan worden als men alleen daarop afgaat.
C.J. Boschheurne

Werner Cranshoff, e.a.
Pijn en puin verdwenen
Manteau, Brussel/Den Haag, z.j., 89 pp., f 2.90.
In de inleiding op deze poëzie-bloemlezing schrijft de samensteller: ‘De eksistentie
op hoger vlak is in zijn kleine onderdelen en verschijningsvormen achterhaald en
door de absurditeit keer op keer gedubbeld, iets waarvan de estetische dichter zich
terdege heeft overtuigd. Het enige wat hem rest en voor hem bijgevolg van absoluut
en fundamenteel belang zal zijn, is de onmiddellijke en direkte werkelijkheid, met
uitsluiting van elke geestelijke betekenis die hieraan mogelijkerwijs is toe te kennen.
Met deze maatstaf stelt hij niet zijn geest, wel zijn zintuigen scherp’. Deze typering
klopt voor de 15 dichters hier bijeen gebracht, van wie Patrick Conrad en Mark
Dangin de interessantste zijn. Het ‘estetische’ van de ondertitel slaat voornamelijk
op de ‘intentie de dingen waarmede elke dag diende omgesprongen te verfraaien’.
Over het algemeen is de poëzie uit deze bundel door de experimentele poëzie van
de Vlaamse 55-ers heengegaan; die heeft tenminste nogal wat sporen nagelaten,
evenals de Nederlandse Gardsivik-groep, die blijkbaar in België meer is ingeslagen
dan in Nederland. Maar merendeels beantwoorden de gedichten aan de originaliteit
die hun in de inleiding wordt toegeschreven. Een interessante tijdmeter.
T. van der Stap

Th. Govaart
Lezen en leven
Ambo, Utrecht, 1967, 243 pp.
Wij behoeven deze auteur noch dit boek bij onze lezers in te leiden. Het gaat hier nl.
om een bundeling van artikelen die deels in Streven deels in Kultuurleven hebben
gestaan, hetgeen de uitgever vergeten is te vermelden. Zoals steeds is de auteur voor
de schrijvers en dichters die hij bespreekt, een goede inleider om zelf verder te denken
en tot beter verstaan te komen.
R.S.

Ton van Oudwijk
Mijn oom Victor
Kosmos, Amsterdam, 1967, 203 pp., f 12,90.
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Een boek dat zijn kwaliteiten bezit in psychologisch opzicht. De verhouding tussen
oom Victor en nicht Jessie, tussen Victor en Beatrijs en Brood, is door de schrijfster
zeer scherp gezien en weergegeven. De lezer zal echter bij kennisneming van dit
boek m.i. wel eens wensen dat de auteur wat beknopter in haar uiteenzettingen te
werk ware gegaan. Het verhaal - en is een roman niet vóór alles een verhaal? - gaat
voetje voor voetje verder. Dit boek had de helft korter moeten zijn, dan had het
wellicht de lezer ‘in zijn ban gevangen’ kunnen houden. Het boek is, kortweg gezegd,
langdradig. En dit is geen prijzenswaardige eigenschap van een werk dat zich als
roman aandient.
Joh. Heesterbeek

A. den Doolaard
Ontsporingen
Querido, Amsterdam, 1967, 209 pp., f 8,90.
Een zestal novellen bevat deze bundel, samengebracht onder de titel ‘ontsporingen’.
Inderdaad ontsporingen en van verschillende aard. Ook in deze bundel openbaart
zich Den Doolaard weer als een zeer bekwaam en onderhoudend verteller, die de
aandacht van de lezer tot het einde weet vast te houden. Zo gevarieerd de inhoud is
der zes novellen, zo gevarieerd zijn ook de plaatsen waar deze verhalen zich afspelen.
De auteur is zijn naam niet ontrouw geworden; de lezer doolt van eigen land naar
Griekenland en Amerika, van Zwitserland naar Praag en Hannover. Een
‘reuzensalamander’ die er bij het lezend publiek wel ‘in’ zal gaan.
Joh. Heesterbeek

F. De Schutter f.s.c.
Het vers van Jonker Jan van der Noot
Een ritmologische studie.
Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal en letterkunde, Gent,
1967, 214 pp..
Deze universitaire doctoraatsthesis wil de bewering nagaan, als zou Van der Noot,
op het einde van de zestiende eeuw, het jambische vers bij ons hebben binnengebracht.
Die bewering moet zeker geschakeerd worden: de dichter schreef isosyllabische
verzen, waarbij het (versoberde) rijm
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meer functioneel werd en de cesuur een ritmisch steunpunt aangaf. Op dat patroon,
in ons sterk accentuerend Nederlands, kwamen de jamben veel voor; maar het
veelvuldig geschakeerde vers voerde het veelvuldig geschakeerde leven binnen.
Eigenlijk voltooide Van der Noot het streven van de late Rederijkers; het vernieuwde
vers, naar Frans model, blijft voor hem een belangrijke verdienste.
Em. Janssen

G. Wilson Knight
Byron and Shakespeare
Routledge & Kegan Paul, London, 1966, 381 pp., 42/-.
Deze uitgebreide studie wil demonstreren dat het leven en de denkwereld van Lord
Byron bewust opgebouwd werden volgens de hoofdthematische lijnen, de komische
vondsten en tragische ervaringen van Shakespeares dramatische oeuvre. De
menigvuldige episodes worden zorgvuldig afgetast naar allusie en/of imitatie en
telkens is de analogie en/of opzettelijke kopie verbazend echt. De waarde hiervan is
meer dan toevallig en anecdotisch; ze releveert de diepte van Byrons beleven zowel
van tijd en mens (zichzelf en de samenleving) als van zijn kunst. S.'s eenzijdigheid
drijft Byron dan ook naar de spiritualistische fundamenten die hijzelf als
Shakespeare-studax heeft menen te erkennen. Daarom kan het afleiden van een
revolutionaire drang uit Shakespeares metafysische vraagtekens (bv. in The Tempest)
toch slechts met veel voorbehoud worden benaderd; en evenmin zo vanzelfsprekend
weet ik Byron de dandy of Byron de Satanist in het dramatische spectrum van
Shakespeare onder te brengen.
C. Tindemans

Endre Fejes
Dado oder Das Leben eines armen Schluckers
Erzählung. Aus dem Ungarischen von Maya Bernharda
(Prosa Viva). Carl Hanser, München, 1967, 98 pp., DM. 7,80.
Endre Fejes (1923) behoort tot de groep schrijvers die men in Oost-Europa bij
voorkeur ‘proletarisch’ noemt. Hij stamt uit een arbeidersmilieu, heeft tussen 1945
en 1949 enige tijd in West-Europa rondgezworven en plubliceert sinds 1955
regelmatig novellen en verhalen. Anders dan de meeste proletarische schrijvers geeft
Fejes een onopgesmukt beeld van de werkelijkheid. Zwartwit-tekening is hem vreemd
en hij toont een groot begrip voor degenen die op het verkeerde paard hebben gewed.
Zo'n mens is ook Dado, de zoon van een straatveger, die zich als levensdoel heeft
gesteld een winkeltje in tweedehands goederen te openen. Het noodlot verhindert
dat echter, want de oorlog breekt uit en Dado wordt soldaat in het leger van Horthy,
daarna deserteur en tenslotte een doodgewone straatslijper, wiens leven zich afspeelt
tussen gevangenis en café.
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Het verhaal roept herinneringen op aan de realistische sociale romans die in het
Westen al sinds lang uit de mode zijn, Fejes geeft dit genre echter een nieuwe dimensie
door handeling, beschuldiging en verdediging in een afgewogen dialectische eenheid
op te dienen. Een ‘proletarische’ schrijver van de bijzonder goede soort dus.
J.P. Schuyf

Marcel Reich-Ranicki
Literatur der kleinen Schritte
Deutsche Schriftsteller heute
Piper Verlag, München, 1967, 343 pp., DM. 19,80.
De literaire criticus van Die Zeit verzamelt hier een aantal besprekingen van recente
(tussen 1963 en 1967) zowel Oost- als Westduitse literatuur (o.m. H. Böll, G. Grass,
U. Johnson, M. Walser, M. Frisch, H.E. Nossack, A. Seghers, M.L. Kaschnitz, F.
Dürrenmatt, F. Sieburg, A. Schmidt). Ieder van deze intelligente reacties is
ongetwijfeld boeiend om het subjectieve standpunt en de beredeneerde
verantwoording, maar het naast elkaar stellen leidt m.i. nauwelijks tot een
overzichtelijk beeld. Alleen zijn al-dan-niet-placet komt duidelijk naar voren maar
de relativiteit wordt door de bundeling niet opgeheven. Zijn instinctieve
welwillendheid voor het experiment, zijn argwaan tegenover de erkende groten, zijn
beminnelijke giftigheid voor taboes of heilige-huisjes spreken voldoende, maar niet
altijd valt de verantwoording in te passen in een nauwkeurig literair programma,
terwijl zijn afkeer voor een academische aanpak daarom nog geen aanleiding vormt
tot een nieuwe methodiek. Niettemin kan een constructief lezer dit boek niet
verwaarlozen, omdat uit S.'s gezag, aangevuld met andere frontberichten, tenslotte
een eigen objectief beeld van de huidige Duitse literatuur kan worden samengesteld.
C. Tindemans

Streven. Jaargang 21

729

Mikis Theodorakis Poesiealbum
Sonderheft mit Noten. Verlag Neues Leben, Berlin, 1967, 32 pp., geïll.,
MDN 0.90.
Voor een objectief waarnemer is het eigenlijk een merkwaardige zaak, dat men ook
in Oost-Berlijn en elders in Oost-Europa zo verontwaardigd is over de arrestatie van
de Griekse componist Mikis Theodorakis, terwijl aan de veroordeling van Russische
schrijvers geen woord wordt gewijd. Niettemin heeft deze Oosteuropese
verontwaardiging ook een goede kant: de muziek van Theodorakis wordt bekend,
zijn teksten worden verspreid. In een fijne uitgave van Neues Leben zijn dertien
liederen van Theodorakis gebundeld. Van vier daarvan schreef hij zelf de tekst, de
overige gedichten zijn van de niet minder begaafde Yannis Ritsos. Het is een fijn
bundeltje dat men van harte kan aanbevelen. De vertaling van de teksten is bijzonder
sterk.
J.P. Schuyf

Herman Melville
Moby Dick oder der Wal
Verlag Neues Leben, Berlin, 1967, 452 pp., geïll., MDN. 21.50.
In Oost-Europa begint de vrees voor Westerse literatuur langzamerhand te tanen. De
Oostduitsers zijn in dit opzicht trouwens altijd bijzonder grootmoedig geweest, want
in de DDR heeft men ook ten aanzien van de ‘kapitalistische’ literatuur zelden iets
ondernomen. Britse, Amerikaanse en Franse romans zijn in Oost-Duitsland veel,
vaak en goed vertaald. Men kan er zich dan ook nauwelijks over verwonderen dat
zo'n meesterwerk als Moby Dick weer in een nieuwe uitgave op de markt is gekomen.
Het gaat hier om een verkorte uitgave, hetgeen echter niet wil zeggen, dat ideologisch
gevaarlijke passages geschrapt zouden zijn. Enkele jaren geleden is trouwens een
volledige vertaling van Moby Dick op de Oostduitse markt gekomen. De reden van
de inkorting moet wel geweest zijn, dat de omvang van dit luxe uitgegeven boek niet
te groot mocht worden, en omdat de illustraties in deze uitgave een belangrijke plaats
innemen, moest er dus danig geknipt worden. Op zich genomen doet dit natuurlijk
aan het verhaal tekort, zeker bij een auteur als Melville. Dit manco wordt echter
ruimschoots vergoed door de bijzondere kwaliteit van de illustraties van Eberhard
Binder. Een kostelijke uitgave.
J.P. Schuyf

Hans Mayer, herausg.
Goethe im XX. Jahrhundert
Spiegelungen und Deutungen
Christian Wegner Verlag, Hamburg, 1967, 441 pp., Ln., DM. 26.
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Dat er tussen de visie van een H. von Hofmannsthal en die van een W. Schadewaldt,
allebei auteurs die zich over aspecten van Goethe in deze 20e eeuw hebben
uitgesproken, reeds een grondig onderscheid bestaat, is een van de boeiende
bevindingen uit deze verzamelbundel. De uitgever heeft niet getracht een
eenheidsbeeld van de veelzijdige Goethe samen te leggen en uit het samenspel van
de commentariërende persoon en het historische object groeit telkens een discussie
die evenveel over de auteur als over Goethe zelf vertelt. De commentatoren komen
uit de meest diverse richtingen, van de vakfilologie en de cultuurfilosofie tot de
sociologie, kunstgeschiedenis en fysica toe, met namen als Th. Adorno, E. Bloch,
W. Heisenberg, M. Kommerell, G. Lukacs of Th. Mann, E. Staiger, E. Trunz en H.
Wölfflin. In de hartige combinatie van Goethekenners en -liefhebbers ontstaat een
heterogeen portret, dat echter voor de diverse belangstellingspunten van de grote
Goethe vanuit een optiek van deze eeuw een exemplarische synthese is geworden.
C. Tindemans

Konstantin Paustowskij
Jenseits des Regenbogens Erzählungen
Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1967, 502 pp., MDN. 10.80.
De Sovjetrussische schrijver Konstatin Paustovskij is onlangs in Nederland weer
herondekt toen zijn relaas van de Oktoberrevolutie en de daarop volgende
Burgeroorlog in een - overigens voortreffelijke - Nederlandse vertaling op de markt
kwam. Dat hij desondanks voor vele literatuurminnaars toch nog een onbekende is,
blijft jammer, want Paustovskij behoort tot de beste en meest edele en integere
schrijvers van de laatste vijftig jaar. In Jenseits des Regenbogens zijn 39 verhalen
van hem gebundeld, voor een deel vertellingen, soms ook reportages - hij is van huis
uit journalist - en een enkel keer ook zo'n half-mythisch relaas van merkwaardige
ontmoetingen. De vertalingen zijn zonder meer goed te noemen, de uitgave is echter
wat slordig, met soms hinderlijke drukfouten.
J.P. Schuyf
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Arnold Zweig
Essays. Zweiter Band
Aufbau-Verlag, Berlin(-Ost) und Weimar, 1967, 508 pp., MDN. 12,60.
‘Aufsätze zu Krieg und Frieden’ luidt de ondertitel van deze verzameling opstellen
en hij maakt de menselijke geëngageerdheid en de zeer eigen positie van deze auteur
in het communistische kamp duidelijk. Deze stapel stellingnamen, één grote cri de
coeur, uitgebracht tussen 1919 en 1966, maakt duidelijk wat de progressief-liberale
student tijdens de Eerste Wereldoorlog in het linkse denkklimaat heeft gebracht:
humanitaristische verontwaardiging, humanistische behoefte aan menselijke inzet
voor de verschopten en ontrechten, een pacifistische bekentenis voor het
evangelisch-goede in de mensheid. Deze toon is hem, door alle politieke tegenwinden
heen, bijgebleven en daarom is er evenveel naïeve ontboezeming als keiharde
oprechtheid aan te treffen. Wie het roman-oeuvre van deze auteur kent, zal keer op
keer dezelfde motieven, nu zonder de dichterlijke inlijsting, herkennen. Zo is deze
bundel een geslaagde aanvulling en tevens fundering voor de betekenis en positie
van deze romancier in de Duitse letterkunde van onze eeuw.
C. Tindemans

Richard Brinkmann
Theodor Fontane. Über die Verbindlichkeit des Unverbindlichen
Piper Verlag, München, 1967, 204 pp., DM. 24.
S., bekend om zijn analyses van het Duitse literaire realisme in de 19e eeuw, heeft
Fontane (1819-1898) uitgekozen om te demonstreren welke waarde deze auteur in
die literaire thema- en vormbeweging heeft bezeten resp. bewaard. Het is een
cultuurhistorische verkenning geworden, meer met thematologische evaluatie dan
strikt-stilistische. Zo tekent S. een aantal kernen uit die in Fontanes romanwerk
uitvoerig ter sprake zijn gekomen: de wereld in haar maatschappelijke werkelijkheid,
tijdskritiek, klasseverhoudingen en individualiteit, moraal, machtsposities en
rechtsprincipes, vroomheid en secularisatie. S. weet aan te tonen dat Fontanes
wereldbeeld in zijn doctrinaire stellingen versoepeld wordt door de
gespreksmanipulatie waarin de spanningen tussen samenleving en individu worden
geopenbaard. Niet progressief, toch niet volkomen conservatief, daarom nog lang
niet halfslachtig, groeit Fontane uit tot een literair indicator van de zichzelf
desintegrerende burgerlijkheid, een tijdsaspect dat op onze 20e eeuw rechtstreeks
vooruitloopt.
C. Tindemans

Wolfdietrich Schnurre
Was ich für mein Leben gern tue
H. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1967, 215 pp., Ln., DM. 19,80.
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Deze verzameling autobiografische prozastukjes bezit geen rechtstreekse vertellijn,
maar springt van jeugdhak op volwassenheidstak, met beminnelijke herinneringen,
met kwajongenssatire, met tedere groteske, met binnenhumor, met Berlijns-grimmige
sentimentaliteit. De oorspronkelijkheid ligt in de verhaalstijl, die surrealisme en
zakelijkheid verenigt en erin slaagt een portie levenservaring onder te brengen in
een schrijfmanier die zijn sprongen en grillen verantwoordt vanuit het onrationele
leven zelf.
C. Tindemans

Reinhard Lettau, herausg.
Die Gruppe 47. Bericht. Kritik. Polemik
H. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1967, 570 pp., DM. 19,80.
R. Lettau, zelf een insider van het ondefinieerbare lichaam dat als Gruppe '47 de
naoorlogse Duitse literatuur heeft beïnvloed, brengt een geschiedenis van de groep
door middel van de publikaties n.a.v. de bijeenkomsten van haar (inofficiële) leden,
keurig verdeeld in pro en contra en partijdige neutraliteit. Tussen gepassioneerde
vooringenomenheid, informerende nuchterheid en neusophalende afwijzing moet de
lezer trachten achter de waarheid te komen. Belangrijk is het boek als een
literairsociologisch document, omdat het de bijvalsgeschiedenis van een
beweging-zonder-programma opvangt. En dat de verbindende eenheid er meer een
van maatschappelijke horizon dan van literairesthetisch willen is geweest, suggereert
Lettau duidelijk door de opname van een aantal manifesten en standpunten die
nagenoeg altijd van politieke inspiratie zijn. Het boek rondt geen periode af, maar
is een blijvende bundeling van de uitstraling van een boeiende periode, die meer
heeft gebracht (en nog steeds brengt, niettegenstaande de regelmatige
overlijdensberichten) dan een strikt-literair engagement.
C. Tindemans
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Zur Tradition der sozialistischen Literatur in Deutschland
Eine Auswahl von Dokumenten
Aufbau-Verlag, Berlin-(Ost) und Weimar, 19672, 920 pp., MDN. 16.80.
Het doel van deze verzameling documenten ligt veel minder in de historische
rechtvaardigheid met literairkritisch apparaat, dan in het beklemtonen van een
doctrinair colloquium dat, over 't historische moment heen, zijn geldigheid voor de
huidige literaire opgaven in een communistische staat heeft bewaard. Chronologisch
opgebouwd, wordt het eerste deel besteed aan de proletarische groepering tijdens de
jaren 20, praktisch een solo van J.R. Becher, gesteund door F. Wolf (‘Kunst ist
Waffe!’), en nauw aansluitend bij de dagelijkse partijactiviteit. Als de ‘Bund
proletarischer-revolutionärer Schriftsteller’ gesticht is, worden de standpunten
agressief: anti-linksliberaal, anti-intellectueel. Bij het 1e wereldcongres van deze
auteurs (de term ‘communistisch’ werd nooit in de vlag ingeschreven) in Rusland,
komt langzaam het begrip ‘socialistisch realisme’ naar voren en het verwerken van
deze gezagsargumenten levert scherpe polemieken op (b.v. de partijambtenaar Alfred
Kurella tegen B. Brechts Massnahme, terwijl de bundel nu ook veilig anti-Lukacs
mag doen). Tenslotte staan er documenten over de intiemere banden met
andersgeoriënteerde auteurs die ook in de emigratie (na 1933) terechtkwamen.
Symptomatisch is, dat geen enkele relativering van het socialistisch realisme
opgetekend staat; wie de verhoudingen tussen DDR-literatuur en partijstaat kent, is
daarover uiteraard niet verwonderd.
C. Tindemans

Hermann Kant
Die Aula
Roman
Rütten & Loening, Berlin(-Ost), 19676, 432 pp., MDN. 8,40.
Deze succesroman (19651) van een jong DDR-journalist heeft inderdaad alles om
bijval te verantwoorden en te verklaren. Als kern van het verhaal is er een figuur die
wordt gevraagd bij de opheffing van een pedagogisch instituut, waaraan hij enkele
jaren vroeger afstudeerde, de feestrede uit te spreken. Hierdoor wordt zijn herinnering
op gang gebracht. S. boeit door zijn strikt-narratieve vaart, zonder complexiteit,
eenvoudig en toch op de hoogte der psychologische kunstkneepjes. Tussenin strooit
hij wat bitsige kritiek op het DDR-regiem, die echter nooit fundamenteel wordt en
alleen wijsvingert naar schoonheidsvlekjes bij ondergeschikte uitvoerders. Dat
verklaart mede waarom vriend en vijand in het boek bijten.
C Tindemans

Hermann J. Weigand
Fährten und Funde
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Aufsätze zur deutschen Literatur
Francke Verlag, Bern, 1967, 356 pp., DM. 45,-.
Veertig jaar filologenijver als ordinarius (University of Pennsylvania, Yale University)
zijn hier opgevangen in de belangrijkste publikaties. De samensteller heeft naar
thematische kernen gezocht, zodat een aantal opstellen een afgeronde eenheid
opleveren (bv. over Wolfram, H. von Kleists novellen, G. Hauptmanns Florian
Geyer, Rilke in vele facetten, Th. Manns Königliche Hoheit). De stilistische zorg,
de bronnenanalyse, de persoonlijke mengeling van positivistisch-inventariserende
en idealistisch-interpretatorische elementen geven een rechtvaardig inzicht in S.'
methode en verdiensten.
C. Tindemans

Anthologie de la poésie néerlandaise Belgique 1830-1966
Choix de textes et traductions par Maurice Carême. Préface de Jean
Cassou. Introduction de Karel Jonckheere. - Collection bilingue des
classiques étrangers. Aubier-Montaigne, Paris, Asedi, Bruxelles, 1967,
382 pp., 190 Fr.
De titel duidt het werk wel aan: gebloemleesde Nederlandse gedichten met een
artistieke vertaling daartegenover. En de vertaling-omwerking (hoe het noemen?)
werd tenzeerste verzorgd, door een talentvol dichter die zich telkens inzette om de
hartslag van het oorspronkelijke te herhalen of te benaderen. Om die reden vooral
bevelen wij het boek warm aan, - want de keuze van de gedichten, tegelijk met de
presentatie van (meer dan tachtig) dichters, mist nogal wetenschappelijke
verantwoording.
Em. Janssen
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Toneel
Martin Esslin
Harold Pinter
Bd 38. 148 pp..
Gertrud Mander
Jean-Baptiste Molière
Bd 39. 163 pp..
Wolfgang Storch
Nikolaj Gogol'
Bd 42. 103 pp..
Siegfried Melchinger
Rolf Hochhuth
Bd 44. 111 pp..
Henning Rischbieter
Peter Weiss
Bd 45. 120 pp..
Hans Georg Meyer
Henrik Ibsen
Bd 46. 180 pp..
(Reine Friedrichs Dramatiker des Welttheaters). E. Friedrich Verlag,
Velber, 1967, elk DM. 4,80.
Andermaal bevestigen deze 6 nieuwe delen de onmisbare waarde van een zo groots
opgezette reeks. De delen over Hochhuth en Weiss b.v. trachten fijntjes de
dagpubliciteit te scheiden van de relatief-historische betekenis en beiden slagen erin
de relatieve inbreng zowel uit te stallen als uit te schakelen en meteen de constructieve
bijdrage van beide auteurs te belichten. De deeltjes over Molière, Gogol' en Ibsen
zijn informatief voor de leek, uitdiepend voor de geïnteresseerde, standpuntinnemend
voor de kenner. Deze methode wil ook M. Esslin voor Pinter volgen, maar zelfs deze
toelaatbare veralgemening bevredigt hem niet en zijn boekje groeit uit tot een
geëngageerd pleidooi met nuchtere uiteenzetting die én zakelijk weet te blijven én
tevens een persoonlijke combattiviteit niet ontloopt als hij de vertalingsproblematiek
en bijgevolg de valse overbrenging aan de kaak stelt met ontzettende bewijzen.
C. Tindemans

Herbert Jhering
Theater der produktiven
Widersprüche. 1945-1949
Aufbau-Verlag, Berlin(-Ost), 1967, 270 pp., MDN. 8,10.
De nestor van de Duitse theaterkritiek vat hier samen wat hij in de eerste vrijheidsjaren
over het herbeginnende theater (gezien zijn sector, meestal enkel het Oostberlijnse)
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heeft geschreven. Het is niet meer het vinnige, combattieve engagement van zijn
jeugdjaren, maar nog altijd een overtuigd insisteren op strikt-theatrale waarden binnen
een kader van maatschappelijke verbondenheid. Toch moet het opvallen dat een
ontroerende nostalgie opduikt als hij het grootse verleden van het Berlijnse
theaterleven mag evoceren, terwijl hij bedaard blijft onder wat hem de actualiteit
biedt. Als document bijgevolg nuttig, maar aan de theatergeschiedenis levert het
boek weinig substantie.
C Tindemans

Günther Rühle
Theater für die Republik
1917-1933 im Spiegel der Kritik
Fischer Verlag, Frankfurt, 1967, 1264 pp., DM. 45,-.
Deze imposante verzameling theaterkritieken is niet bijeengebracht om de
relatief-geslaagde schrijfkundigheid of vakkennis der critici te demonstreren. De
bedoeling is, wars van de vermooiende vertekening die de herinnering aan een grootse
theaterperiode nu eenmaal vanzelf meebrengt, de tijdsdocumenten zelf deze
geschiedenis te laten reconstrueren. S. verzamelt 150 van de belangrijkste auteurs
en/of regisseurs; zelf leidt hij iedere opvoering in met een nuchtere situatieschets en
staat dan het woord af aan drievier van de meest bekende critici die onmiddellijke
commentaar uitbrachten. Als de attente lezer erin slaagt door te denken, dan is het
resultaat verbluffend. Niet alleen komen de individuele standpunten der critici, de
theaterhistorische betekenismomenten van deze aan belangrijke manifestaties zo
rijke tijd, de stijlesthetische schokken, de agitatiebedoelingen van vele experimenten,
de voorkeur en afkeer voor individuen en richtingen duidelijk aan het licht, maar
vooral vormt deze bundel een evidente weerspiegeling van de maatschappelijke
problemen, de wereldbeschouwelijke diversiteit, de politieke actualiteit en de
toekomstneurose die het klimaat van deze tijd bepalen. Theater blijkt zowel op de
scène als in de kritische reactie
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erop een vanzelfsprekende expressie van de tijd te zijn en uit de verscheidenheid is
een onbetwistbaar document samengesteld. Naar mijn smaak heeft S. hiermee een
model van boekcompilatie aangeboden dat om navolging voor andere periodes roept.
C. Tindemans

Diemut Schnetz
Der moderne Einakter
Eine poetologische Untersuchung
Francke Verlag, Bern, 1967, 244 pp., ZFr. 17,80.
Hier ligt een bij mijn weten allereerste ontwerp voor om het begrip ‘eenakter’
(internationaal en dus comparatistisch) in zijn huidige gedaante (sedert A. Strindberg
ca. 1600 eenakters van 720 auteurs) wetenschappelijk te beschrijven. Duidelijk het
gevaar inziend dat bij de typologie van een genre de individuele kenmerken van een
vertegenwoordiger verwaarloosd raken, poogt S. nochtans door te dringen tot de
funderende geest en bedoeling, werkwijze en structuur, taal en dramatologische
principes, en zowel inductief als deductief analyserend bouwt ze uiteindelijk een
fenomenologie op die veel kans bezit als representatief en blijvend te gelden. De
opeenvolgende aspecten (de situatie, het gebeuren, de personages, de plaats van
handeling, het tijdsperspectief en de taalexpressie) groeien uit elkaar voort en het
resultaat is, behalve een grondige verkenning van het object, tevens een belangrijke
bijdrage tot de algemene werkverbeelding van het moderne theater.
C. Tindemans

Lothar Wittmann
Sprachthematik und dramatische
Form im Werke Hofmannsthals
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1966, 186 pp., DM. 24.
In de opvallend groeiende studiebelangstelling voor H. von Hofmannsthals oeuvre
neemt dit boek een bijzondere plaats in. S., wie de verschuivende accenten in de
dramatische ondersoorten (lyrisch drama, Griekse tragedie, mysteriespel, burgerlijke
comedie) meer dan een toevallige chronologie leken, heeft het probleem van de
verhouding tussen taal en dramatische structuur centraal gesteld. Met uitzonderlijke
detaillering werkt hij eerst de confrontatie uit tussen Hofmannsthals theoretische
opvattingen en de praktische expressie in de vorm en hij bereikt vlug de conclusie
dat het primaat van de actie, traditioneel beschouwd als centrum van het dramatische
genre, niet opgaat. In een geduldig proces achterhaalt hij achtereenvolgens de
antithetische structuur tussen magisch verbalisme en sociaal idioom, geconcretiseerd
in de befaamde Chandos-brieven. Hofmannsthals discussie met de Griekse tragedie
gebeurt andermaal i.v.m. het extatisch-cultische karakter van de antieke
taalbehandeling die medeverantwoordelijk wordt voor het tragediegenre zelf. In de
komedie heeft Hofmannsthal de sociale tijds- en mensstructuur opgevangen in een
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paradoxale afwisseling van spreekmoment en zwijgactie. S. slaagt erin deze originele,
belangrijke (het baanbrekend karakter voor hypermoderne tendensen is herhaaldelijk
evident) zij het wat eigenzinnige veldtocht van Hofmannsthal in zijn etappes, zijn
motieven en zijn resultaten na te tekenen, waardoor hij tevens de relativiteit van de
auteur weet te betrekken in de niet-aflatende evolutie van het Westeuropese drama.
C. Tindemans

G. Wilson Knight
Shakespeare and Religion
Routledge & Kegan Paul, London, 1967, 374 pp., 45/-.
Uit ongenoegen om R.M. Frye's Shakespeare and Christian Doctrine (1963), dat
Shakespeare tot een intrinsiek-seculier auteur terugbracht, die de religieuze bronnen
gebruikte als een substraat voor universeel-ethische ideeën, heeft S., de bejaarde
Shakespearoloog, ‘essays of 40 years’ gebundeld. Ze hebben het allemaal over
hetzelfde thema. S. ziet Shakespeare als een inreligieus schrijver, maar zijn
christendom is niet dat van de Kerk (‘realistic’) maar van Christus (‘romantic’), in
een onethische, Dionysische zin, begeleid door het opwaartse streven waaraan al zijn
helden lijden. In de tragedies komt de redding niet door berouw maar door
oprechtheid, zelfkennis en inzicht in wat was en is. S. kan Shakespeare niet tot de
christelijke orthodoxie rekenen, omdat hij voortdurend bezig is met de energie van
het eros, met het politieke zoeken naar macht en met dramatische krachtmensen.
Rationeel kan de onverenigbaarheid van machtsbehoefte en christendom bij
Shakespeare niet worden uitgeschakeld, maar er kan naar een harmonie gestreefd
worden, in en door het individu te beleven, misschien ook in en door de maatschappij.
Zoals deze overtuiging opstel na opstel terugkeert, bewijst S. zijn grootse concentratie,
maar ze heeft iets te veel van een taai pleidooi met
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eindeloze Hineininterpretierung, of van een detectiveverhaal waarin elk
steunfragmentje stukgerationaliseerd wordt op basis van het argument dat
Shakespeares figuren ook Shakespeares opinie vertegenwoordigen. Dat deze
intelligente eenzijdigheid een constructieve bijdrage tot het grondprobleem betekent,
staat nochtans buiten kijf.
C. Tindemans

Theatre at Work
Playwrights and Productions in the Modern British Theatre
A collection of interviews and essays edited by Charles Marowitz and
Simon Trussler. Methuen, London, 1967, 191 pp., 36/-.
Dit boek is een knappe bijdrage tot het begrip van wat er in het Britse theater tijdens
het afgelopen decennium werd bedacht door regisseurs en auteurs. De
interviewmethode (de meeste stukken verschenen reeds vroeger in het ondertussen
verdwenen Encore, andere in Tulane Drama Review en Paris Review) is uiterst
efficiënt, omdat de belichting nergens abstract-essayistisch blijft maar onmiddellijk
vraag-antwoord en dispuut meebrengt die uitloopt op een standpunt waarin weinig
vaagheden overeind blijven. Het resultaat pleit al evenzeer voor de ondervragers als
voor de slachtoffers J. Whiting, J. Arden, R. Bolt, A. Wesker, H. Pin-ter, de
Theatre-Workshop-acteurs, W. Gaskill, P. Brook en P. Hall. Onmisbaar om achter
de actualiteit ook de drang en de intentie te vatten.
C. Tindemans

Varia
Dr. A.C. Geurts
Criminaliteit in wording?
AE.E. Kluwer, Deventer, 1967, 22 pp.
Dr. Geutrs wijst het absolute determinisme af en bekeert zich tot het relatieve
indeterminisme. Hij bespreekt een aantal moderne theorieën omtrent criminaliteit.
Bij het al dan niet zich oriënteren aan bepaalde normen en waarden speelt het
‘aanleren’ een rol! De auteur acht ook de functie van het informele of formele gezag
van belang, dat gebasseerd is op vertrouwen. In onze tijd nu zien wij een neiging tot
grotere vrijheid tegenover het gezag en tegenover tot voor kort bestaande normen
op enkele terreinen. De meningsverschillen in kerkelijke kringen scheppen
onzekerheid. Ook het staatsgezag heeft te maken met een vertrouwenscrisis. In het
doorbreken van z.g. taboes spelen de massamedia een grote rol. Deze beïnvloeding
tot vrijere opvattingen zou naar de mening van de auteur wel eens tot toeneming van
criminaliteit op bepaalde terreinen kunnen leiden. De leiders van de massamedia
hebben een zeer grote verantwoordelijkheid. Verkondigers van nieuwe
geprononceerde opvattingen dienen rekening te houden met de mogelijkheid van
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een heilloze verwarring door de dikwijls ongenuanceerde ongekende verspreiding.
De indruk wordt gevestigd dat alle grenzen op het betreffende terrein aan het
verdwijnen zijn.
J.A. Nota

Syllabus over het colloquium
Universiteit en Volk
Coördinatiecomité Taalregeling Hoger Onderwijs, Brussel, 1967.
Deze uitgave is een syllabus van de referaten, op het colloquium van 22 april 1967
gehouden door een aantal vooraanstaande professoren en politici. De verschillende
Vlaamse opinies over wetenschapsbeleid, verband Universiteit en gemeenschap,
kaderwetgeving en lokalisatie van het hoger onderwijs (o.m. spreiding of niet,
taalregeling) worden er noodgedwongen soms te bondig naar voren gebracht. Op
een paar uitzonderingen na (o.m. de pijnlijk-slordige improvisatie van een der politici)
zijn al deze referaten belangrijke documenten; speciale aandacht verdienen wel die
van professor L. de Coninck en van J. Wijninckx. De syllabus kan verkregen worden
door storting van 100 Fr. op postrekening 10300 per postrekening 94734 van de
Kredietbank, Wezembeek-Oppem met vermelding ‘Syllabus Universiteit en Volk’.
E. De Graeve

Rico Bulthuis
Open Kaart
Tijl, Zwolle, 1967, 158 pp., f 4,95.
Een grappig boekje over de schijnwetenschap van het kaartlezen. Het is geïllustreerd
met talrijke zeer verschillende afbeeldingen van speelkaarten. Jammer genoeg is
maar van enkele daarvan gemeld van wanneer ze dateren en bij wie ze zijn uitgegeven.
Er schijnt over deze schijnwetenschap zelf echter veel geschreven te zijn en ze is
inderdaad in hoge mate gesystematiseerd.
C.J. Boschheurne
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Sylvia Townsend Warner
T.H. White, a biography
Jonathan Cape/Chatto & Windus, London, 1967, 350 pp., 45/-.
Toen Terence (Tim) Hanbury White op 17 januari 1964 aan boord van een vrachtschip
in de haven van Athene tengevolge van een beroerte overleed, betreurde de wereld
vooral het heengaan van de schrijver van de moderne Koning Arthur-cyclus, The
Once and Future King - het boek dat hem beroemdheid bezorgde. Hij keerde juist
(langs een omweg, karakteristiek voor zijn Odysese levenswijze) terug van een
tournee door de Verenigde Staten, een zwerftocht die te veel van zijn krachten had
gevergd. Ofschoon hij niet ouder dan 57 was en nog heel wat schrijfstof in zijn
driftige gebaarde heroënkop had (Amerika had hem ontzaglijk geïnspireerd), maakte
hij toch op zijn naaste omgeving de indruk van iemand, wiens leven ‘rond en af’
was. Deze indruk heeft Sylvia Townsend Warner - die hem nauwelijks kende, maar
voor wie hij een bijzondere literaire bewondering moet hebben gekoesterd verduidelijkt in haar schitterende biografie, die in de laatste weken van 1967 verscheen
en al dadelijk een tweede druk beleefde.
Bij de samenstelling van dit levensboek heeft de schrijfster alles verzameld wat
op Tim White's wezen licht kon werpen. Wij vinden er markante uitspraken uit zijn
eigen dagboeken in, fragmenten uit brieven van en naar vrienden, kernachtige oordelen
van mensen die hem ontmoetten of met hem optrokken. Zo ontstond een aangrijpende
rapsodie van taferelen uit White's wilde leven: zijn jeugd, leerjaren, leraarschap, zijn
eenzame bestaan in Ierland tijdens de tweede wereldoorlog (met steeds dat dwarse
gevoel van ‘moest ik eigenlijk niet mee-lijden met mijn eigen land?’) en zijn
gepassioneerde omgang met dieren. Vooral die dieren (honden en valken) hebben
een belangrijk deel van zijn leven gevuld. De dood van zijn setter Brownie is een
van de hoogtepunten van het boek. Na de oorlog vestigde hij zich, om aan de druk
van de Britse fiscus te ontkomen, als rijkaard (rijk geworden door zijn Arthurboeken)
op het Kanaaleiland Alderney, waar hij de weldoener van doofblinden werd en een
tempel voor zijn idool Hadrianus oprichtte - gezien zijn zielsverwantschap met de
rusteloze Romeinse keizer een zeer plausibe buitennissigheid.
Oneindig veel facetten van White's gecompliceerde karakter heeft Sylvia Townsend
Warner in haar boek (dat van vele fotoreprodukties en enige pentekeningen van
White's hand is voorzien) weergegeven. Meteen belichtte zij daardoor een tijdsbeeld,
dat voor latere bestudeerders van 20ste eeuwse mentaliteit uitermate verhelderend
zal blijken. Het gevoel van frustratie komt nergens zó treffend naar voren als in één
kort fragment uit een dagboek van White: ‘Een van mijn moeites, die ik heb met het
schrijven van boeken - iets dat ik overigens verafschuw - is, dat feitelijk niets kan
worden gezegd van wat ik eigenlijk zou willen zeggen. Alles wat ik in een roman
wil behandelen, alles van werkelijk belang, brengt mij telkens vanzelf tot een soort
van inleidende beschou-wing over biologie, moraal of godsdienst’. De wereld kan
dankbaar zijn, dat er nu een scherp getekend karakterportret van T.H. White bestaat:
een mens vol verbeeldingskracht en humor, onmatig in alles, hartstochtelijk genietend
van communicatie met alles wat leeft en toch zo ontzettend eenzaam. Wie deze
uitmuntende biografie gelezen heeft, kan zich alleen maar wensen, zoveel mogelijk
werken van White onder ogen te krijgen. Uit het aanhangsel, achter in deze
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levensbeschrijving, blijkt dat het aantal boeken door White geschreven - en lang niet
alles is uitgegeven! - aanzienlijk groter is dan algemeen wordt aangenomen.
Herman Besselaar

Michael Stewart
Keynes and After
Penguin Books, Harmondsworth, 1967, 271 pp., 5/-.
In 1883, het jaar dat Marx stierf, werd John Maynard Keynes geboren, een economist
wiens naam wij nu bijna dagelijks in de krant tegenkomen en heus niet alleen op de
beurspagina. Keynes leverde de theoretische achtergrond voor een politiek die het
ons hopelijk mogelijk zal maken te voorkomen dat een depressie als in de dertiger
jaren zich ooit zal herhalen. Het is vrij algemeen bekend. Maar de niet-vakman die
iets meer van Keynes wil weten heeft het niet zo gemakkelijk. Er bestaan weinig
goede inleidende boekjes over de keynesiaanse theorie. Prof. Dr. J. Pen schreef een
zeer goede pocket Moderne economie, maar het bevat moeilijke gedeelten. Onlangs
verscheen een Engelse vertaling van Pens boek in de Penguin-reeks. In diezelfde
reeks kwam ook een prettige Engelse inleiding over Keynes uit van de hand van
Michael Stewart. Er zijn parallellen met het boek van Pen. Beide auteurs laten zich
in hun bewondering voor de grote meester wel eens wat gaan. Stewart
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is op p. 120 bij voorbeeld een beetje kinderachtig in zijn kritiek op de niet-keynesiaans
georiënteerde ‘School van Chicago’ waaruit toch grote economen als Patinkin zijn
voortgekomen. Ook Pen loopt niet weg met Patinkin en geestverwanten. Maar als
Stewart op p.. 187 een inkomenspolitiek bepleit, ziet hij daarbij de dividenden geheel
over het hoofd. Pen, ook wel voorstander van een inkomenspolitiek, is in dat opzicht
mijns inziens beslist consequenter. Stewart heeft een vooruitziende blik. Op p. 192
filosofeert hij over een eventuele devaluatie van het pond sterling met 15% en heeft
aldus precies het goede percentage geraden. Stewart bepaalt zich overigens niet tot
Britse zaken. Zijn boek is ongetwijfeld ook voor de Nederlandse lezer interessant en
leent zich wellicht zelfs voor vertaling. Als dat dan maar eens een goede vertaling
wordt.
J.J. Meltzer

Friedrich Waismann
Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis
B.F. McGuinness, herausg., Basil Blackwell, Oxford, 1967, 266 pp., 45/-.
Praktisch iedere zin van dit boek leent zich voor uitvoerige bespreking en is er nu
zelfs toe in staat hartstochtelijke verdediging of verwerping uit te lokken. Het bestaat
uit de stenografische aantekeningen die Waismann maakte van een groot aantal
gesprekken tussen Wittgenstein, Schlick en hem zelf, waarbij voor zover we uit deze
aantekeningen kunnen opmaken Wittgenstein hoofdzakelijk aan het woord was,
hoewel de mogelijkheid bestaat dat de samenhang tussen sommige aantekeningen
juist ontbreekt omdat de verslaggever niet de opmerkingen van de beide
gesprekspartners heeft opgetekend. Het oudste gesprek dateert van 18 december
1929, het laatste van 9 december 1931. Er zijn twee aanhangsels toegevoegd van
aantekeningen uit eigen werk van Waismann waarvan de redacteur meende dat zij
het standpunt van Wittgenstein zuiver weergeven. Zeker zal dit werk bijdragen tot
een betere kennis van de ontwikkeling van Wittgensteins denken tussen zijn beide
hoofdwerken. Een directe positie-keuze tegenover Kant wordt echter ook hier niet
gevonden. Wel zijn er opmerkingen over Husserl en Heidegger die verhelderend
werken. Men mag zich afvragen of Wittgenstein in deze tijd niet alleen van mening
was dat de wetenschappelijke kennis, met name wat de mathematische betreft, en
die van het dagelijks leven wezenlijk verschillend waren, maar of hij niet de
consequentie trok te zeggen dat kennis op ieder levensgebied iets anders was. Zeker
mag men echter zeggen dat hij een dergelijke zin niet zou voltooien met de woorden
‘afhankelijk van het object van de kennis’ maar eerder door ‘afhankelijk van het in
dat gebied gebruikte taal’. Er is hier gevaar voor solipsisme, dat hij echter
uitdrukkelijk vanuit zijn systeem tracht te omzeilen. Het is de vraag of dat mogelijk
is. Opvallend blijft ook in deze publikatie dat Wittgenstein zeker geen belangstelling
had voor het sociaal karakter van de taal. Past men echter zijn uitspraken toe op de
taal als sociaal verschijnsel dan kan iedere zin van dit boek nuttig zijn.
C.J. Boschheurne
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Urania-Universum
Wissenschaft, Technik, Kultur, Sport, Unterhaltung, Bd. 13
Urania-Verlag, Leipzig, 1967, 511 pp. (geill.) 15.- MDN.
Wat ook de reden mag zijn, het Urania-Verlag in Oost-Duitsland heeft nu al de
dertiende band van Urania-Universum uitgegeven, een soort ‘wetenschap voor
iedereen’, waarin uitgebreid over het gebruik van elektronica in de industrie, over
individu en gemeenschap in het socialisme, over het Kremlin (architectonisch
bekeken), over Maxim Gorki en Faust en soortgelijke zaken meer geschreven is. Dit
encyclopedische werk is aardig gecomponeerd en, afgezien van enkele door
dogmatische beginselen geinspireerde fouten en omissies, is het met name door
ontelbare illustraties wel een aardig boek. De Nederlanders wordt door een van de
auteurs overigens een illusie ontnomen: hij bewijst zwart op wit, dat tulpen
oorspronkelijke niet alleen niet ‘uit Amsterdam’, maar zelfs niet uit Holland stammen.
De vaklieden hier te lande hebben dit overigens reeds lang erkend.
J.P. Schuyf

Dr. F. Lulofs
Beatrijs
Tjeenk Willink, Zwolle, 19672, f 5,60.
Een kort woord van aanbeveling kan volstaan bij de nieuwe druk van Beatrijs,
verzorgd door Dr. Lulofs. Tekstverklaring en commentaar zijn uitstekend. Dat Lulofs'
werk gewaardeerd én gebruikt wordt, bewijst deze nieuwe uitgave, nog geen vier
jaar nadat de eerste druk is verschenen.
Joh. Heesterbeek
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[1968, nummer 8]
[Bespreking inhoud]
De eerste week van april 1968, p. 739
Alles schijnt tegelijk gekomen te zijn: vredesvoorstellen aan Hanoi, Johnsons
verklaring zich niet meer verkiesbaar te stellen, de moord op Ds Martin Luther King,
de onlusten. Is er samenhang tussen al deze feiten en waar leiden ze heen?

Onthellenisering?, p. 742
De auteur geeft een aantal punten aan, waarin christendom en antieke cultuur zijn
samengegroeid. Hij toont aan, dat men niet zonder meer de ‘hellenistische’ elementen
eruit kan snijden zonder wezenlijke schade aan te brengen. Positief stelt hij, dat het
christendom in elke cultuur zo dient te worden ingeplant dat het vergroeit met de in
die grond levende elementen en die in zich opneemt. Ook in de planetaire wereld
waarheen wij op weg zijn, zal het christendom karaktertrekken dienen te bewaren
die wij westerlingen van onze antieke voorvaderen ontvingen.

De moord op Biafra, p. 751
Al bijna een jaar lang woedt in Nigeria een oorlog tussen de federale regering en
Biafra, dat zich uit de federatie heeft losgescheurd. Wat weten wij daarvan? In pers,
radio en televisie wordt er nauwelijks over gesproken. Er staan petroleumbelangen
op het spel. De auteur, die ter plaatse is geweest, schrijft over de achtergronden en
de ontwikkeling van het conflict, over de medeplichtigheid of onverschilligheid van
de wereldmachten, en doet een beroep op het wereldgeweten.

Mens en heil in het hindoeïsme, p. 770
Het nieuwe denken over geloof en godsdienst bevordert ongetwijfeld ook het denken
over andere godsdiensten. Vaak blijft dit echter bij algemeenheden, die onwetendheid
moeten verbergen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het hindoeisme. Hier wordt - uiteraard
heel bondig, maar dan toch door iemand die ook door hindoes als een expert wordt
beschouwd - een uiteenzetting gegeven over enkele belangrijke aspecten van deze
wereldgodsdienst.

Een manco van onze theologie, p. 780
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Vanuit de exacte wetenschap - de auteur is hoofd van het Instituut voor theoretische
biologie van de Rijksuniversiteit te Leiden - wijst schrijver op een niet geheel
meekomen van de katholieke theologie in Nederland met de ontwikkelingen in het
moderne denken, met name het analytische denken.
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Ziet de jonge mens wat in het ambt?, p. 784
Zal er na de desintegratie van het huidige priesterschap een nieuwe generatie van
vrijgestelden komen: mannen en vrouwen in wie het priesterlijke van het Volk Gods
een ambtelijke werkelijkheid wordt?

Vargtimmen: het uur van de wolf, p. 789
Ieder nieuwe film van Ingmar Bergman hangt samen met al zijn vorige. Onontwarbare
draden verbinden de ene met de andere. Alle getuigen ze van de angst voor de
schimmen achter waarneming en beleving, die steeds weer op het punt schijnen een
geheim te openbaren, maar zich op het laatste moment dan weer sluiten over een
grote leegte. Is deze nieuwe film nu weer Bergmans laatste woord?

Van filmleiding tot filmvoorlichting, p. 797
Eind maart heeft de Katholieke Filmliga in Antwerpen een colloquium gehouden
over de hervorming van de katholieke filmkwotering. Dit artikel wil een bijdrage
zijn tot de discussie. Alleen vanuit het recht op informatie, het recht en de rol van
de kritiek, en een ernstiger inzicht in de verhouding esthetiek en ethiek, is een zinnige
omschrijving mogelijk van wat zoiets als katholieke filmvoorhchting kan zijn.
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De eerste week van april 1968
Enkele kanttekeningen
H.W. Tromp
Is er een of ander logisch verband tussen de zogenaamde stopzetting van de
bombardementen op Noord-Vietnam, Johnsons aankondiging van zijn aftreden, de
moord op Martin Luther King, en de burgeroorlog in de VS naar aanleiding van die
moord?
De vraag lijkt retorisch: het antwoord is in de vraagstelling gegeven. Johnson heeft
gecapituleerd: en met Daniel de Lange (Volkskrant 5 april 1968) ben ik van mening,
dat hij gecapituleerd heeft voor de binnenlandse ontwikkelingen. McCarthy's
onverwacht grote aanhang bij de voorverkiezingen in New Hampshire was niet de
grootste verrassing. Veel belangrijker was dat bijna de helft van McCarthy's aanhang
zijn Vietnampolitiek niét kende, en voor hem koos omdat ze tegen Johnson waren.
Dat is het teken aan de wand geweest: niet alleen voor Johnson, maar vóór alles voor
het democratische partijapparaat (en voor Robert Kennedy, natuurlijk). Het
partijapparaat verdeelt de baantjes, en om dat te kunnen doen, moet de partij
verkiezingen winnen. Een zittende president is de laatste honderd jaar onverslaanbaar
gebleken; logisch dat het partijapparaat aan Johnson vasthield, en dat ook Kennedy
geen verloren strijd wilde vechten. Tot in New Hampshire bleek dat de oppositie
tegen Johnson al zo groot was dat hij waarschijnlijk de verkiezingen zou verliezen.
Daar waren natuurlijk nog andere aanwijzingen voor: de publieke-opiniepolls met
name, die steeds duidelijker uitwezen dat Nixons kansen tegen Johnson stijgende
waren, zodat hij waarschijnlijk gekozen zou worden - en dat zegt wat voor wie weet
wat Nixon in de Amerikaanse publieke opinie betekent.
Kort na New Hampshire bleek dan ook duidelijk dat de officiële democratie bezig
was het contact met de werkelijkheid te verliezen. De polls wezen uit, dat meer
mensen op Kennedy zouden stemmen als presidentskandidaat dan op Johnson terwijl Johnson al zeker was van de meerderheid van de stemgerechtigde kiesmannen
voor de partijconventie. Met andere woorden: de democratische partij stond op het
punt iemand tot presidentskandidaat uit te roepen waarvan bekend was dat hij niet
de keuze van de democratische partijleden zou zijn, en waarvan vrijwel zeker was
dat hij de verkiezingen zou verliezen. Dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht, zeker
niet als je door zo'n presidentskandidaat te gaan steunen een grote kans maakt je
baantje kwijt te raken
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(want daarom gaat het uiteindelijk: Johnson heeft destijds naar velen zeggen Kennedy
van de steun van het democratische partijapparaat in het Zuiden verzekerd, met
precies dat argument: ‘steun hem nou maar, anders verliezen we de verkiezingen en
dan ben jij je baantje kwijt’).
Johnson zelf schijnt al lang rond te lopen met de gedachte ermee op te houden.
Niet onwaarschijnlijk; als er iemand in de Amerikaanse politiek thuis is, is hij het,
en niet alleen voor Robert Kennedy, maar ook voor hem moet na McCarthy's New
Hampshire-succes duidelijk zijn geweest hoe de kaarten lagen. Net op tijd om een
smadelijke verkiezingsnederlaag in Wisconsin te ontlopen (maar te laat om zich
geheel terug te trekken, zodat zijn naam nog op het verkiezingsbiljet stond en de
behaalde 36% tegen McCarthy's 56% nog als een soort overwinning konden worden
uitgelegd) deelde hij mee ‘not to seek and not to accept’ een nieuwe nominatie.
Een president waarvan zeker is dat hij over een jaar ambteloos burger zal zijn, verliest
in feite vrij veel van zijn macht. Die macht is ten dele formeel en wettelijk vastgelegd;
maar ten dele - en dat is een belangrijk deel - bestaat die macht ook uit zijn centrale
positie in het proces van het ‘wheeling and dealing’, kortweg koehandel, in de politiek.
Johnson was daarin een meester. Als geen ander wist hij een meerderheid voor welk
wetsontwerp dan ook bijeen te krijgen. Vanaf nu is zijn onderhandelingspositie in
dat proces aangetast: een president die over een jaar niet meer waar kan maken wat
hij nu toezegt, is niet veel meer waard.
Johnsons bombardementsstop kan misschien het best begrepen worden als afhankelijk
van zijn aftreden. Ik weet m.a.w. niet zeker, of hij tot een bombardementsstop had
kunnen besluiten als hij volgend jaar nog had willen regeren. De Amerikaanse
president is geen eenzame dictator; ook hij zit verstrikt in een netwerk van relaties,
die verplichtingen jegens hem hebben en waaraan hij verplichtingen heeft. Een deel
van die relaties is wettelijk vastgelegd - congres, huis van afgevaardigden -; maar
een belangrijk deel is informeel, en niet direct in officiële structuren te herkennen.
Bij een man als Johnson, die het congres allang buitenspel had gezet (Tonkinresolutie
b.v.), lijkt het laatste deel van zijn relaties het belangrijkst voor zijn besluitvorming.
Ik vraag me daarom af of zijn bombardementsstop uiteindelijk niet meer het resultaat
is van (1) de mogelijkheid zich vrijer op te stellen tegenover zijn achterban, doordat
hij aankondigde af te zullen treden, (2) de druk die die achterban desondanks op hem
kon blijven uitoefenen (ik wéét dat Johnson pas tijdens zijn rede aan zijn vrouw een
seintje gaf - opheffen van de rechterarm - dat hij inderdaad nu bekend ging maken
dat hij zich terug zou trekken).
Ondertussen betekent die bombardementsstop misschien het begin van het einde.
Misschien ook niet. Na Johnsons stopzettingsbevel werden meer
bombardementsvluchten uitgevoerd dan normaal op één dag, en dat tot op gebieden
op meer dan 320 km van de grens. Het kan een aflopende zaak zijn, al
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hoor ik die hele eerste week alleen maar dat er weer gebombardeerd is boven die
20e breedtegraad - niet veel, maar toch.
Bovendien werd Martin Luther King vermoord. Johnson vertrok niét naar
Honoloeloe, waar hij in een topconferentie had willen overleggen hoe de oorlog te
beëindigen. Westmoreland kwam naar Washington, waar hij vandaag (8 april)
verklaarde dat de Amerikanen er in militair opzicht nog nooit zo gunstig hebben
voorgestaan (Khe Sanh werd ontzet).
Een laatste kanttekening. Het is vrijwel ondenkbaar dat een de-escalatie in Vietnam
niét leidt tot een verscherping van de tegenstellingen in Amerika (en daarbuiten):
het OAS-effect, voor wie zich de Algerijnse oorlog herinnert. De kans op een militaire
putsch à la Salan lijkt me niet groot, maar na de (minder) frustrerende Korea-oorlog
heeft een zekere McCarthy jarenlang zijn stempel gedrukt op de Amerikaanse interne
verhoudingen. Dat op zijn minst. Wat dat moet betekenen voor de verbetering van
de interne verhoudingen, met name tussen negers en blanken, valt moeilijk te zeggen.
Het kan zijn dat eens te meer de voorkeur wordt gegeven aan de ‘handhaving van
rust en orde’, zoals het binnentrekken van 10-20.000 met tanks en machinegeweren
gewapende militairen wordt genoemd; dat nogmaals de negers in hun getto's worden
teruggedreven, dat wetenschappelijke rapporten over de oorzaken van vroegere
onlusten terzijde worden gelegd (zoals Johnson enkele weken geleden deed met het
rapport van de door hemzelf ingestelde commissie Kerner), en dat het congres weer
eens weigert geld beschikbaar te stellen voor bv. rattenbestrijding, met name in
armoewijken (alleen in Washington zijn er 600.000 tot 800.000 ratten). Als dat
allemaal gebeurt, is een regelrechte burgeroorlog in Amerika niet ver meer. Stokely
Carmichael, de leider van de Black Power beweging, heeft na de moord op King
negers de wapens uit de handen gerukt, roepend ‘nu niet, idioot’. Hij heeft gelijk;
als de negers man tegen man gaan vechten tegen de beter bewapende, beter
georganiseerde en beter uitgeruste blanken, worden ze uitgeroeid. Maar een kleine,
militante, goed georganiseerde groep zou in staat zijn de Amerikaanse samenleving
volkomen te ontwrichten. Vietnam-veteranen? In ieder geval zouden de negers de
laatsten en niet de eersten zijn die naar geweld moeten grijpen om in de Amerikaanse
maatschappij als gelijke te worden geaccepteerd.
8 april 1968.
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Onthellenisering?
Het christendom en de antieke cultuur
H. Robbers S.J.
Naar aanleiding van de straks nader te beschouwen term ‘onthelleniseren’, plaatsen
we deze term bij voorkeur in het gezelschap van enige andere woorden, die alle
uitdrukken dat we ons heden ten dage van veel hebben te ontdoen. Het onscheidbare
voorvoegsel ont- geeft, volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal (X col.
1802), behalve een nadering (ontbieden) of een begin (ontbijten, ontslapen) vaak een
verwijdering aan en een scheiding of een losmaken. Ontmythologisering dient te
worden toegepast op de evangelieverhalen en de daarmee samenhangende
geloofsartikelen; Entsakralisierung is in Duits idioom een andere negatieve roep,
waarmee bedoeld wordt, dat ofwel alle ofwel sommige als overdreven of vals
beschouwde sacrale vormen uit het godsdienstig leven verwijderd dienen te worden,
omdat in Christus alles geheiligd is, of, volgens anderen, het onderscheid tussen
sacraal en profaan door Hem werd opgeheven (Ed. Syndricus, in: Theologie und
Philosophie, 1967, p. 577). Terloops vermelden we, dat volgens J. Daniélou
godsdienst niet kan bestaan zonder zich een eigen sfeer te scheppen, en dat volgens
velen beide dimensies sacraal en profaan samen bestaan in een op God gerichte
structuur. Als profaan moet betekenen: van God afgesloten, dan is niets profaan.
In zijn boek The secular City (New York, 1965) spreekt Harvey Cox van een
desideologisatie, welke door de christenen die stand houden in de communistische
landen t.o.v. het marxisme wordt toegepast. Dat in zijn ‘secular city’, die ook
technopolis kan heten, de beide trekken van het a. anonieme en b. het beweeglijke,
door geesten die heimwee hebben naar het verleden deshuma-niserend genoemd
worden, begroet de genoemde schrijver niet met instemming. Heel kort vermelden
we nog de thans druk besproken ontzuiling en ontklerikalisering.
Onder de onthellenisering van de traditionele gangbare formuleringen van wat
geloofd wordt, stelt men voor zich te bevrijden van het ‘essentialistisch’ denken der
Grieken; hiermee gaat gepaard, aldus beweert men, een dualisme tussen ziel en
lichaam en tussen deze vergankelijke en de bovenaardse onvergankelijke wereld.
Tegenover de voortvloeiende aardse dingen zag men immers sinds Plato de diepste
werkelijkheid in het statische, het blijvende. De roep om onthellenisering bedoelt
dus tevens essentialisme, gespleten dualisme en statische denkwijze, die in
vastliggende, onbewegelijke denkvormen of categorieën
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alles indeelt, af te wijzen. De inhoud van de roep om het christendom te bevrijden
van die griekse denk- en voorstellingselementen en prechristelijke structuren en zo
te komen tot een evangelisch geloof is al tientallen jaren geleden vernomen. De
Keulse hoogleraar Joh. Hessen werkte dit al uit in zijn Griechische oder Biblische
Theologie (Leipzig, 1956) en had zijn Platonismus und Prophetismus (München,
1939, 2e Aufl. 1955) besloten (p. 240) met een conclusie gelijkluidend met de zo
juist aangeduide, die hij aanhaalt uit E. Hatch, wiens werk uit het Engels in het Duits
door E. Preuschen vertaald werd onder de titel: Griechentum und Christentum (Freib.
i. Br., 1892). Hessen ziet de antieken en het Christendom als verschillende
antropologische typen: de karaktertrekken van de eersten zijn intellectualisme,
rationalisme, logicisme en ontologisme; die aan de andere zijde: voluntarisme,
activisme, subjectivisme, personalisme. Deze, enigszins in navolging van Dilthey
en Heiier opgestelde typeringen vereenvoudigen wel erg veel onder
godsdienstsociologische categorieën, die met enige wijsgerige stromingen van hun
dagen vermengd werden verbreid.
Ook de reeds aangehaalde Cox beschuldigt de griekse wijsbegeerte ervan al te
lang de bijbelse boodschap verduisterd te hebben. Merkwaardigerwijze werd vroeger
al door sommigen, o.a. door Harnack, de verwikkeling van de kerkelijke leer met
griekse denkvormen een secularisatie genoemd, terwijl thans het secularisatieproces
een onthellenisering moet insluiten!1. Soms waren de reacties tegen zulk een roep
om onthellenisering studies van al datgene wat het christendom bij zijn ontstaan op
die bodem waarop het geplant werd en zich ontwikkelde, aanwezig vond en ten dele
in zich opnam met onderscheid; soms waren het polemieken tegen half gefundeerde
beweringen. Tot de eerste soort is ook te rekenen het onlangs verschenen Die Antike
Kultur und das Christentum van de hoogleraar uit Zürich Olof Gigon (Gütersloher
Verlagshaus, 1966)2.
Eerst willen we wijzen op enige factoren van tijd en plaats en sommige personen
die een belangrijke rol speelden in deze hellenisering. Indien de planting en eerste
groei van het christendom zich in de beschavingskringen van India, China of Japan
had afgespeeld, dan zouden het huidige levenspatroon en vele formuleringen van
geloofspunten andere vormen vertonen dan thans. Het feit dat Christus in de Joodse
gemeenschap geboren werd en zijn eerste leerlingen spoedig in de hellenistische
wereld zijn blijde boodschap verkondigden, heeft een stempel van die Kleinaziatische
en Zuideuropese cultuur op leer en leven gedrukt. Minstens vanaf het midden der 2e
eeuw, dat is dus vanaf de derde generatie van zijn bestaan, streeft het christendom
er naar de cultureel gevormde kringen te veroveren. Het is in die dagen niet de
godsdienst van louter kleine luiden. We ontmoeten dan de figuren van Clemens van
Alexandrië in het grieks-sprekend taalgebied en Tertullianus in het latijns-sprekende.
Deze

1
2

Cfr. Larry Shiner, Toward a Theology of Secularisation, in: The Journal of Religion, 1965
(45) pp. 279-295, aangehaald in: Theology-Digest, autumn 1967, p. 179.
Ook ons vroeger verschenen Antieke wijsgerige Opvattingen in het Christelijk Denkleven
(Roermond, 1959) behandelt dit thema.
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Clemens (geb. ± 150) wil een gesprek aangaan zowel met de vrome aanhangers der
mysteriëndiensten als met platoonse wijsgeren en arrogante retoren, zegt Steneker3.
Zowel zijn stijl als zijn uitgebreide kennis der klassieken en zijn griekse geest openden
vele poorten voor hem, maar zijn kritische instelling was een voldoende waarborg
tegen een syncretistische vervlakking van het christendom. Door zijn woordgebruik,
zijn klankfiguren - vooral de bij de sofisten geliefde z.g.n. homofonie en homografie
- en zijn metaforen schrijft hij een geraffineerd grieks. Hij ontleent termen aan de
Eleusinische mysteriën, ook waar hij Paulus' Korinthiërbrief aanhaalt (1 Cor. II, 7
en 9, in Protrept. XII) en hij laat zich inspireren door de Bacchantestragedie van
Euripides. Bij al deze tekenen van geleerdheid schaamt hij zich geenszins voor het
taalgebruik van de bijbel. Hadden de christenen toendertijd slechts een groepering
gevormd van onontwikkelde vissers en vrijgelaten slaven, dan was er geen
oud-christelijke litteratuur met eigen woordenschat en idioom ontstaan en bewaard.
Zulke figuren vertegenwoordigen een zo universele aanspraak van het christendom
op cultuur, dat de grieks-romeinse beschaving wel in het geweer moest komen tegen
de godsdienst die heel de cultuur wilde doordringen en zich richtte tot degenen die
wereldgeschiedenis maken, en zeker niet de godsdienst wil blijven van een enkel
land of een bepaalde groep.
Het is de vraag of het hellenisme, dat men als gezamenlijke grieks-romeinse
cultuurstroming vaak beginnen laat met de overwinning van L. Aemilius Paullus op
koning Perseus (168-167 v. Chr.) waardoor het macedonische rijk werd weggevaagd,
zich geheel en al uit het denk- en leefpatroon der westerse wereld laat verwijderen.
Wanneer een cultuur wordt losgescheurd van zijn wortels - gesteld dat dit mogelijk
is - dreigt dan niet hetzelfde als wanneer een volwassen boom in een geheel nieuwe
grond wordt neergezet? De samengroei van christendom en antieke cultuur moge in
enkele punten worden geschetst.
Reeds vóór de juist vermelde politieke-militaire overwinning waren zowel wijsgerige
als vele andere wetenschappelijke en litteraire waarden gemeenschappelijk bezit van
Grieken en Romeinen; als zulk gemeenschappelijk bezit worden ze door het jonge
christendom aangetroffen, en tot op zekere hoogte opge-nomen. Eén der belangrijkste
elementen in die eerste eeuwen na Christus, waarin de andere bindingsstoffen steeds
meer verbrokkelen en het grote geheel van het Romeinse Imperium later in delen
uiteen gaat vallen, is dan de neoplatoonse wijsbegeerte geworden. In zijn geschrift:
‘Tegen de Galileërs’ (362-363) wijst keizer Julianus op dit platonisme als op de
hoogste prestatie der filosofie, en hij stelt daartegenover de minderwaardigheid in
denkkracht van het christendom. Porphyrius, leerling van Plotinus, die de grote figuur
is van het neoplatonisme, heeft vanuit dit kamp het christendom bestreden. De 22
boeken van De Civitate Dei van S. Augustinus (426-430) brengen een zekere

3

Dr. H. Steneker, Peithous Demiourgia, Observations sur la formation du style dans le
Protreptique de Clément d'Alexandrie, Dekker & v.d. Vegt, Nijm, - Utr., 1967, p. 118,
141-152. Cfr. van schr. Christian Phïlosophy in Clement of Alexandria in: Philosophy and
Christianity, Philosophical Essays dedicated to Prof. Dr. H. Dooyeweerd, J.H. Kok, Kampen,
1965, p. 203.
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afsluiting van die strijd. Men ziet daaruit hoe de antieke cultuur en het christendom
uit dit samentreffen, dat ook een ontmoeting was, te voorschijn komt. Veel platonisme
is immers in het christelijk denken overgegaan en leeft daarin nog voort - invloeden
van Aristoteles en de Stoa zijn ook aanwijsbaar - maar geenszins is daarom het
platonisme als de uiteindelijke overwinnaar te beschouwen, zodat we reeds daarom
ons moeten aangorden, om die trofeeën die het oude heidendom op het christendom
behaald zou hebben, eindelijk af te werpen.
De ‘ontmoeting’ duurt ook na Augustinus voort. Boëthius (480-524) is een schakel
tussen oudheid en middeleeuwen. Hoe verschillend ook diens Consolatio Philosophiae
wordt geïnterpreteerd, toch stemmen verklaarders overeen om hierin een belangrijke
brug te zien, waarlangs het hellenisme in de westerse cultuur komt4. Noch Augustinus
noch Boëthius willen alleen maar wijzen op enkele toevallige overeenkomsten tussen
griekse wijsbegeerte en de christelijke leer; neen veeleer willen zij die oude cultuur
veroveren als buit en het christendom in een zekere continuïteit doen aansluiten aan
die grieks-romeinse beschaving. Vaak is de op Origenes teruggaande en door
Augustinus gebruikte vergelijking hiervoor aangehaald: toen Israël uit Egypte wegtrok
namen zij gouden en zilveren offerschalen en bekers mee om die voor de eredienst
van de ware God te benutten. Het gebruiksdoel van die voorwerpen bleef religieus
en werd op een zuiverder plan gebracht, zo verdedigden de Israëlieten hun
handelwijze, die wel ver afstond van die in een secular city. Deze beeldspraak heeft
de mensen van vroeger dagen ervoor behoed om in het christendom van toen slechts
een verzamelbekken te zien van antiek-heidense en bijbels-christelijke invloeden.
De zo vaak als existentiëel aangeduide belevenis van Augustinus wordt dan misduid.
Dat dit existentiëel ervaren denken van Augustinus over het geloofsgebeuren een
zelfstandig wijsgerig en oorspronkelijk denken mag heten, onderschrijft Karl Jaspers5;
hij noemt het een ‘Selbstdenken’ over hetgeen in het geloof wordt aangeboden en
een zich toeëigenen van de bijbelse religieuze gedachten door filosoferen, dat daardoor
tot een eigen filosofie wordt, en die ook zelfs voor degene die zich afsluit voor
openbaringsgeloof nog mee te voltrekken valt en onvergankelijke waarheid in de
geestesruimte bevat. Naar aanleiding van het gebruikte woord ‘existentiëel’ moge
worden opgemerkt, dat men met zulke woorden als: existentiëel, incarnatie,
transcenderen en ‘de ander’, die bij Heidegger, Jaspers, Sartre en Marcel telkens een
verschillende gedachten- en ervaringsinhoud dekken (en die door analytische
taalfilosofen als onzindelijk taalgebruik worden gekwalificeerd), dat men daarmee
niet onmiddellijk een nieuwe theologie opbouwt, tenzij men evenals de genoemde
wijsgeren enigermate teruggrijpt op categorieën die in de continuïteit van het antieke
met het moderne denken gangbaar zijn. Ook zij weten dat het hellenisme ligt in de
fundering van onze Europese cultuur, waarop de

4

5

Het werk werd met een beschouwing over voorlopers en nawerking onlangs weer zeer
deskundig uitgegeven door Pierre Courcelle, La Consolation de Philosophie dans la Tradition
littéraire et Postérité de Boèce, Etudes Augustiniennes, Paris, 1967.
Karl Jaspers, Die grossen Philosophen, München, R. Piper & Co. 1957, p. 323, 336, 376.
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Stichting Fondation de la Culture européenne voortdurend wijst6.
Met de taal van dit hellenisme, waarin reeds de meeste geschriften van het Nieuwe
Testament werden geschreven, treedt een samenhangend geheel van begrippen,
categorieën, overgeërfde en verstaanbare beeldspraak en subtiel meeklinkende
betekenismomenten in het christendom binnen. Griekse mythen en symbolismen
leven in de middeleeuwen en nu nog voort in christelijke poëzie en beeldspraak. Zon,
maan, boom en wilgentak, die eenvoudige dingen uit de wereld van alle dag, worden
voor de Grieken symbolen, die oude christenschrijvers overnemen om te
verzinnebeelden de geheimen van de verlossing en langs die weg er dieper in door
te dringen; het Christuskind, Maria, de verlossende kruisboom, kuise maagdelijkheid
die toch baart, worden met deze beelden beduid7.
Dit binnendringen van helleense invloeden is begonnen in de kringen der Joden,
die in de diaspora over vele grieks-sprekende steden verspreid leefden. In de griekse
stad Antiochië vonden deze helleniserende Joden, die christen waren geworden, hun
eerste zendingsterrein8. Grieks sprak men in zovele synagogen rond de Middellandse
zee; Philo van Alexandrië schreef zijn grieks religieus-wijsgerig werk voor hoog
ontwikkelde joodse geloofsgenoten. In het Jodendom was de bodem voorbereid om
grieks gedachtengoed uit de antieke beschaving in het opkomende christendom in
te planten en te laten meegroeien.
Als we onze toevlucht moeten nemen tot de gewone onderscheiding van vorm en
inhoud, of tot een hedentendage gebruikelijk tweetal termen van intentie als norm
en van presentatie als formulering der geloofswaarheden, dan is het een uiterst
moeilijke opgaaf om die inhoud - of intentie, die als eeuwig onveranderlijke waarheid
wordt beschouwd - los te wikkelen uit dat joods-hellenistisch presentatiekleed en in
een ander gewaad van begrippen en termen te hullen, een gewaad dat ook weer
cultuurgebonden is en hier in onze westerse wereld niet geheel los van - integendeel
met vele draden verbonden met - die antieke cultuur. Zelfs bij het gebruik van het
woord kleed dienen we te beseffen, dat woord, uitdrukkingswijze en formulering
niet geheel en al gelijk te stellen zijn met een bekleding die om een lichaam wordt
geplooid. Vele woorden zijn in menige taal meer dan louter willekeurige tekenen
(signa arbitraria tegenover naturalia), waarin men overeengekomen zou zijn een
bepaalde gedachtenwaarheid te uiten. En als die taal de taal is van een hoogontwikkeld
volk, waarvan vele woorden door talrijke denkers in onderling verschillende visies
en toch met enige samenhang werden gestempeld tot een betekenis die met ieders
gedachtensysteem verwant is, dan zijn die grondbegrippen en denkschema's - hoeveel
onderlinge verschillen er tussen de scholen ook mogen zijn

6
7
8

Cfr. van schr. De levende erfenis der griekse oudheid, Congres in Athene in: Streven XVII,
1964, pp. 1084-1089.
H. Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung, Rhein-Verlag, Zürich, 1945, p. 96,
413.
W. Jaeger, Early Christianity and Greek Paideia, Harvard University Press, Cambridge,
Mass., 1961, p. 7 en 18, waar verwezen wordt naar S. Liebermann, Greek in Jewish Palestine,
New York, 1950.
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- toch wel zozeer verankerd in het geheel van de Nieuw-Testamentische
heilsboodschap, dat deze zich niet met een enkele pennestreek daarvan laat ontdoen.
Met een vluchtige ontkenning zijn deze kenmomenten nog niet te schrappen. Ernstig
moet er worden nagedacht over de betrekking tussen inhoud, voorstelling en
verwoording en cultuurinvloeden.
Tot hiertoe werd gewezen op enkele belangrijke tijdstippen en figuren en streken,
waarlangs invloeden der hellenistische cultuur in het christendom kwamen. Kort
wordt hierna iets van de wijsgerige inhoud daarvan vermeld.
Het hellenisme verwierp zeker niet alle aardse waarden; zulk een verwerping is niet
uit Plato's dualistische theorie zonder meer, en allerminst uit Aristoteles te halen.
Reeds oudtijds werd vaak met een beroep op deze beiden een waardenscala opgesteld,
ingedeeld volgens een hiërarchie, die het goed van de ziel, het lichamelijke en het
buitenmenselijke betreft. Er is wel eens uitgewerkt, hoe de zogenaamde kardinale
deugden, bekend uit moraal en katechismus, deugden die tezamen het totale goed
van de mens beogen, op Plato teruggaan, die zegt ze uit vroegere bronnen te hebben
geput9. Naast Platonisme en Aristotelisme kreeg de Stoa voor christelijke kringen
betekenis, vooral door haar radicaal doorgevoerde voorzienigheidsopvatting; bij
Plato en Aristoteles werden de lijnen niet zo ver doorgetrokken. Aan de ethiek der
Stoa wordt wel verweten, dat zij niet boven de mens uitwijst, waarop wel enige
preciseringen waren aan te brengen. De uitdrukking: aan God gelijkvormig trachten
te worden, die ongetwijfeld het klimaat weergeeft van de platoonse en neo-platoonse
wijsbegeerte - daarom zullen S. Paulus (Philipp. II 5-7) en S. Jan (1 Jo. III 2) wel
niet ‘onthelleniseerd’ behoeven te worden! - is zeker bij Posidonius uit de middel-Stoa,
bij Seneca, Epiktetos en bij de keizer-wijsgeer Marcus Aurelius, prominente figuren
uit de latere Stoa, niet ongewoon. In de opvattingen der vroege Stoa is de wijze, de
sapiens, zichzelf voldoende, wanneer hij ooit het hoge stadium van wijsheid en deugd
zou bereiken; ja dan was hij als God! Voor de hierin doorklinkende hooghartige
zelfvoldaanheid heeft het christendom nooit plaats geboden.
Van het nagenoeg gelijktijdig optredende epicurisme ging nauwelijks ooit enige
invloed uit op de christelijke levensopvatting. Met zijn ontkenning van een
hiernamaals stond het epicurisme lijnrecht tegenover die christelijke levensopvatting.
Eigenlijk was er in de latijnse wereld slechts nog enige nawerking van Lukretius'
wijsgerig epicuristisch gedicht; Vergilius duidt op hem (Georgica II 490), en Ovidius,
meer gevoelig poëet dan redenerend wijsgeer, noemt hem als dichter.
Wat bij de oude Grieken ontbrak, wordt door Augustinus ontworpen: een filosofie
en een theologie, ja een teleologie der geschiedenis. De oude geschied-beschrijving
kende de categorieën van groei, ontwikkeling, bloei en verval, afgemeten volgens
een of ander bijzonder telos of doel, maar nooit was men er toe gekomen, om de
vraag naar het doel van het historisch gebeuren als

9

Cfr. het reeds aangehaalde Antieke wijsgerige opvattingen in het christelijk Denkleven, p.
35.
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zodanig te stellen. Met vasthoudendheid handhaven de christelijke schrijvers het
historisch element in het christendom, dat de gnostieken in allerlei ideologieën lieten
vervluchtigen; bij hen werd het historisch gebeuren soms opgelost in een systeem
van goddelijke krachten en kosmische perioden, dat ook aan sommige griekse
wijsgerige visies ontleend werd. Maar in de gang der gebeurtenissen van het rijk van
Xerxes en Darius, en in de griekse cultuur een voorbereiding in de tijd te ontdekken
van de komst en de vestiging van een messiaans rijk, dat is door christenen niet aan
griekse voorbeelden ontleend10. Karl Jaspers merkt op, dat hij die filosofeert en
maanden lang bij de Grieken vertoefde, de ervaring opdoet, dat Augustinus hem dan
uit de koele, onpersoonlijke sfeer in die der gewetensvragen overbrengt, welke
sindsdien onverliesbaar voor ons zijn en aan de Grieken vreemd waren11. Men kan
ook verwijzen naar Thomas, Pascal, naar de mystieken en de kenners van het
geestelijk leven, aldus tekens Prof. H. van der Linde bij deze woorden van Jaspers
aan12. De christen zal Jaspers kunnen bijvallen ook in de door hem genoteerde
omgekeerde richting, want de Openbaring biedt binnen haar ruimte plaats voor Hellas
en Rome naast Israël, voor filosofie met haar heel eigen taak naast theologie. Het
christendom heeft veel afgeworpen van de oude Grieken en Romeinen wat
onmenselijk was, maar de waardevolle schatten van klassieke litteratuur en
wijsbegeerte voor Europa bewaard en gedeeltelijk in de wetenschappelijke uitwerking
van haar geloofsleer en haar opleidingsinstituten opgenomen. Zo is ook het rauwe
en ruwe van de middeleeuwen weggevaagd, maar de vrome middeleeuwer zingt nog
voort. Van de renaissance werd veel artistieke inspiratie overgenomen zonder de
herleving van heidense buiten-sporigheden. Na de excessen der revoluties van de
18e en 19e eeuw bleek ook veel wat toen veroverd werd, bruikbaar voor de moderne
samenleving. Na een schifting die de tijd aanbrengt, wordt toch vaak het duurzame
uit vroegere traditie aan later tijd doorgegeven.
Als men gaat onthelleniseren, en dus ook begrippen als substantie, kwaliteit, wezen
enz. moet verwijderen, dan komt de vraag in welke cultuurtaal en met welke visie
met haar grondbegrippen men hier in (west- en zuid- en ook oost-?) Europa de
christelijke leer wil verwoorden, als men de eigenlijke wortels afsnijdt en gaat
onteigenen?
Er zijn nog enige gezichtspunten die niet buiten de aandacht mogen blijven. Er zijn
hoopvolle toenaderingspogingen tussen Oost en West. Met de benaming Oost worden
niet uitsluitend de Grieks-orthodoxen bedoeld. Veel oosterse kerken hebben bindingen
met religieuze groeperingen die op gehelleniseerde bodem ontstonden. Wanneer het
Westen zijn theologie zou gaan ‘onthelleniseren’ - gesteld dat dit overigens zinvol
voor deze cultuurkring geschieden

10

Cfr. Karl Löwith, Meaning in History, The theological implications of the philosophy of
history, Chicago - Press, 1949, p. 166 en vlg.

11

Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Artemis - Verlag, Zürich, 19523, p.
32.
Prof. Dr. H. van der Linde, De Oecumene in een planetaire wereld, Romen & Zn., Roermond,
1967, p. 155.
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kan - worden dan niet heel opzettelijk naar elkander toegroeiende delen verder van
elkaar gespleten?
Tegenover die roep om onthellenisering klinkt merkwaardigerwijze een uitnodiging
naar aanleiding van allerlei in Palestina gevonden inscripties om tot nog vroegere
wortels van het christendom, vroeger nog dan die antieke hellenistische cultuur, terug
te gaan, een uitnodiging althans voor enige groeperingen tot een zekere ‘judaïsering’
als het een naam moet hebben. Om het bewaren en heroveren van die oude bronnen
in het licht te stellen bespreekt J. Daniélou in een nieuwe visie op dat
judeo-christendom (Etudes, déc. 1967, p. 595) de laatste litteratuur die over de rollen
van Qumram en onlangs gevonden handschriften en inschriften verscheen.
Belangwekkende publikaties wijzen op de verbindingen of verschillen met de joodse
sekten zoals die der Esseniërs en Nazareërs. Vanaf het einde der 2e eeuw
verschrompelt het aantal aanhangers van dit judeo-christendom, die onder de namen
van Ebionieten, Quartodecimani, Enkratiten en Millenaristen een tijdlang afgescheiden
blijven voortleven, maar later gedeeltelijk door de Islam worden opgeslorpt. Terwijl
de officiële Nieuw-Testamentische documenten uit een hellenistisch cultuurmilieu
stammen, bestaan er thans meer gegevens over het sociologisch milieu waarin de
allereerste christenen in Palestina leefden. Met scherpe blik heeft S. Paulus vastgesteld,
dat het christendom dan alleen aanvaardbaar kon worden als wereldgodsdienst voor
allen wanneer het zich bevrijdde van al het joods gesteente waarin het vervat lag in
dat judeo-christianisme, en waardoor het slechts een joodse sekte zou blijven. Thans
echter, aldus Daniélou (p. 608), is, nu het christendom zijn universaliteit bereikt
heeft, de vraag anders te stellen: is het gemis van een joodse uitdrukking niet een
gebrek, dat verholpen moet worden? Paulus' dialectiek schijnt hier profetisch. Zou
de hergeboorte van een joods-christelijke tak der Kerk niet op zijn minst wenselijk
zijn, nu de volkeren zijn binnengetreden (Rom. XI 25-26). Er valt te denken aan
christengemeenschappen van joodse oorsprong met hebreeuws als liturgische taal.
Besneden Israëlieten kunnen het geloof in Christus belijden zoals de Apostelen. Het
judeo-christendom blijkt in dit perspectief niet alleen een historische vraag, maar
een met een open toekomst te zijn.
De voorafgaande uitweidingen betroffen het Zuideuropees, het Kleinaziatisch en
Noordafrikaans verleden van het christendom. Geeft deze blik naar het verleden
voldoende houvast om over een veel wijder gebied in verre toekomst voorspellingen
te wagen? Mogen we volgens Thukydides' opvattingen de kennis van dit vroeger
gebeuren als een verworven bezit toepassen op een toekomstige ontwikkeling en
daaruit aflezen, hoe te handelen is met de culturen van Japan, China, Indië en
Indonesië, nu het christendom daar niet in een eerste geboorte op aarde verschijnt,
maar wel in jeugdige frisheid opgroeit tot rijpende volwassenheid? Uitgevaardigde
richtlijnen, waartegen helaas vaak werd misdaan, wezen er op, dat het planten van
het christendom geenszins het uitroeien van een inheemse cultuur met wortel en al
betekent. Niet alleen mag er niet verwoest worden, geen onfjapaniseren, ook niet
van de oude fundamenten daarvan, moet worden verricht, - maar het christendom
dient zo te worden
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ingeplant, dat het vergroeit met de in die grond levende elementen en die in zich
opneemt. In zulk christendom behoeft het hellenisme niet mede over te gaan, want
het christendom mag daar zeker niet de schijn van een louter westers importartikel
dragen, al zullen niet enige boventijdelijke waarden dienen te worden weggeworpen
om deze motivering, dat ze in de griekse beschaving duidelijk leefden. In zulk een
toekomst is het gevaar van een te grote verscheidenheid in belevingsvormen, in
theologische terminologie, in het aanwenden van beelden en praktische leefregels
en liturgie niet denkbeeldig; hoeveel eenheid dient er in liturgie en kunst, in de
theologische verwoording der geloofswaarheden waarbij begrippen van verschillend
wijsgerige oorsprong worden aangewend, te worden bewaard? Bij alle éénwording
in de wereld en werelddelen zullen de verschillen in huidskleur, levensgewoonten
en denkpatronen nimmer geheel verdwijnen. Het hier geschetste proces is in volle
gang, ook binnen enger omgrensde gemeenschappen, Frankrijk, Nederland, Italië,
en het zal wel niet in korte tijd tot stilstand komen. De gang van wat in bovenstaande
beschouwingen geschetst werd, duurde eeuwen; het zich thans ontwikkelende proces
is nauwelijks begonnen en heeft een wereldomvattende omvang, die de beperkte
grenzen van een antieke wereld doorbreekt. Er is in de titel van een boek zelfs
gesproken over een oecumene in een planetaire wereld, zoals boven is aangehaald.
Ook in die wereld zal het christendom toch wel enige karaktertrekken dienen te
bewaren die wij westerlingen van onze antieke voorvaderen ontvingen: een zeker
humanisme met besef van de waardigheid van de mens, en daarmee eerbied voor
menselijke rechten, vrijheden en plichten, de dynamiek die bij alle eerbied voor het
onomstotelijk eeuwig blijvend goede en ware toch vooruitgang huldigt, orde bij alle
universalisme dat nooit een ordeloze bijeengaring van heterogene brokken mag
betekenen, en vooral de messiaanse heilsverwachting, die niet van het hellenisme
stamt. Kunnen we reeds de symptomen aflezen van wat de toekomst brengen zal,
geholpen door Thukydides' beginsel? De tekenen zijn nog te vaag om heldere
conclusies te wettigen.
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De moord op Biafra
Pierre Chauleur
Negen maanden duurt nu al de afschuwelijke oorlog tussen de federale regering van
Nigeria en de Ibo-bevolking van Biafra. Scholen, hospitalen en markten worden
gebombardeerd (met napalm), vrouwen en kinderen uitgemoord. Een volk van twaalf
miljoen vecht hier tegen de totale uitroeiing. Dagelijks horen wij van de
verschrikkingen in Vietnam; over wat er in Biafra gebeurt, wordt in alle talen
gezwegen. Alleen de Paus en de Wereldraad van Kerken hebben tot nog toe hun
stem verheven. De Europese staten houden zich neutraal: er staan petroleumbelangen
op het spel. De Afrikanen houden zich erbuiten: het is een binnenlandse
aangelegenheid. Intussen staat het vast dat er al honderdduizend mensen zijn
vermoord.

Voorspel
Toen Nigeria op 1 oktober 1960 onafhankelijk werd, vormde het een federatie1,
bestaande uit drie gewesten (Noord, West, Oost) plus het gebied van Lagos, de
hoofdstad. In 1963 werd uit een gedeelte van het Westen een nieuw gewest gevormd:
de Midwest.
Sedert 1947 was er blijkbaar trapsgewijze een democratische grondwet ingevoerd,
naar Brits model. Ieder gewest had zijn parlement, met twee kamers: een kamer van
volksvertegenwoordigers en een bestaande uit de traditionele chefs. Ook voor de
federatie waren er twee kamers: die van volksvertegenwoordigers (312 leden) en de
senaat (45 leden, gekozen uit de leden van de kamers). Buitenlandse Zaken,
Landsverdediging, Munt, Politie, Communicatiemiddelen en Mijnbouw vielen onder
de bevoegdheid van de federale regering. Openbare Orde, Hoger Onderwijs en
Energie ressorteerden zowel onder de federale als onder de gewestelijke regeringen.
De rest werd geregeld door de gewesten alleen.
Het politieke leven scheen geleid te worden door verschillende partijen. In het
Noorden was de voornaamste partij de NPC (Congress People Party), onder de leiding
van Ahmadou Bello, sardauna van Sokoto. In feite vertegenwoordigde deze de
belangen van de moslim-feodaliteit van de Haoussa en de Foulbe. Daarnaast was er
sedert 1962 wel een Unie van Progressieven van het

1

Met 50 miljoen inwoners, werd gezegd; de laatste tellingen spreken slechts van 45 miljoen.
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Noorden (de NEPU), die aanstuurde op landhervorming, maar veel invloed heeft die
nooit gekregen. In het Oosten heerste de NCNC (National Convention of Nigerian
Citizens), de partij van het Ibo-volk, onder de leiding van Dr. Namdi Azikiwe. Het
Westen, met zijn overwegend Yorouba-bevolking, was tot 1945 vertegenwoordigd
door de Action Group, een groepering van hoofdzakelijk intellectuelen en burgerij,
onder de leiding van Obafemi Awolowo. Uit de conservatieve vleugel van deze partij
ontstond in 1954 de NNDP (National Nigerian Democratie Party) van Sir Samuel
Akintola.
In feite werd de federatie bestuurd door de partij van het Noorden, nu eens met
de steun van de NCNC uit het Oosten, dan weer met de Democratie Party van het
Westen, Onder de democratische instellingen en de strijd tussen de partijen door
leefde echter nog altijd een rassenrivaliteit voort die ver in de traditie wortelt. De
Haoussa, een Soedanese boerenbevolking, die hier al woonden sedert de 10e eeuw,
werden in de loop der tijden gedeeltelijk verdreven en tot de Islam bekeerd door de
Foulbe-herders uit het Oosten. Zoals de Foulbe stichtten zij goed georganiseerde
emiraten, onderhielden betrekkingen met Noordafrika, en naar het Zuiden zochten
zij met geweld expansie tot aan de woudgordel. Mentaal leven zij nog altijd in de
middeleeuwen. De leider van de federale regering was Sir Abubakar Tafawa Balewa,
maar in werkelijkheid had de chef van de NPC, Ahmadou Bello, alle macht in handen.
Balewa was voor hem maar een slagerszoon, hij beschouwde hem als zijn knecht.
Bovendien beschikte het Noorden, dat de grootste bevolking bezat en in enkele jaren
tijd ineens nog vele miljoenen meer inwoners scheen te tellen, over de absolute
meerderheid in het federale parlement.
In het Zuiden, onder de woudgordel, wonen van oudsher verschillende rassen die
geen andere sociale organisatie kennen dan de familie, hoogstens de clan. De
verovering van de Islam ging niet zo ver, het zuiden bleef lange tijd nogal op zichzelf
besloten. Daar kwam verandering in met de komst van de Britten, de stichting van
een Britse kolonie in Lagos en de missionering. Er kwam een eind aan de
slavenhandel, het christendom wekte een geest van initiatief en leergierigheid. Dat
droeg al gauw vruchten voor de Yorouba in het Westen en de Ibo in het Oosten.
Van de ene kant de Yorouba, een volk met een heel oude cultuur. Ife, hun religieuze
hoofdstad, is gesticht in de 11e eeuw. Prachtige sculpturen zijn bewaard gebleven
uit de 13e en 14e eeuw. De huidige hoofdstad, Ibadan, is een van de meest actieve
intellectuele centra van Westafrika. Haar universiteit telt duizenden studenten,
professoren uit alle landen doceren er. De Yorouba zijn christenen of animisten. Hun
leider is Awolowo; vanwege zijn oppositie tegen de federale regering werd hij 1963
tot tien jaar gevangenis veroordeeld; toen hij in 1966 bevrijd werd, koos hij tenslotte
voor het behoud van de federatie. Het land van de Yorouba is rijk: cacao (waarvan
Nigeria de tweede grootste producent van de wereld is), ananas, cola, katoen en
palmolie.
Van de andere kant, in het zuidoosten, de Ibo en Ibobo, met nog enkele kleinere
kustvolkeren. Zij beschikken niet over zo'n rijke landbouwmogelijk-heden als de
Yorouba, zodat ten tijde van de Engelse kolonisatie velen naar
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het Noorden emigreerden. Maar hier liggen de grote rubber- en palmboomplantages,
die een van Nigeria's voornaamste rijkdommen vormen. De Ibo zijn actief, verstandig,
werkzaam. Het onderwijs heeft hier een overweldigend succes gekend. Terwijl de
sultans in het Noorden de kinderen uit de scholen hielden en er hoogstens, onder
druk, de zonen van hun slaven heen stuurden, liepen bij de Ibo de scholen vol. Met
het gevolg, dat het hoofdzakelijk de gediplomeerde Ibo waren die in aanmerking
kwamen voor de federale administratie, zelfs in het Noorden. Ook als gewiekste
handelaars, knappe technici en organisatoren zwermden zij uit over het hele land.
Zij leefden spaarzaam, woekerden wel eens, werden rijk, kochten gronden, bouwden
huizen en hotels. In de moslimsteden werden zij gedwongen in afzonderlijke wijken,
de zogenaamde Sabon Gari, te wonen, maar hun dynamisme overwon alle hinderpalen
en beperkingen. In 1964 eisten de moslims in de kamer van het Noorden, dat het de
Ibo verboden zou zijn hotels te bouwen, te werken in privé-bedrijven, handel te
drijven: ze moesten naar hun eigen gebied teruggedreven worden.
De breuk in de federatie werd bespoedigd toen er aan de Nigeriaanse kust petroleum
werd gevonden. Aanvankelijk leek het slechts om enkele miljoenen ton per jaar te
gaan, maar spoedig bleek dat een produktie van 50 miljoen ton in het bereik lag,
zoveel als in de Sahara. Driekwart van de petroleumvelden liggen in Biafra.
Dat zijn zowat de grote historische en geografische lijnen van de situatie in Nigeria.
Niet alleen werd de economie van het land grondig gewijzigd door de petroleum,
maar de ras- en godsdiensttegenstellingen veranderden in een conflict tussen twee
maatschappij-opvattingen: de oude hiëratische van de moslims en de moderne van
een hoger ontwikkelde intelligentsia. Met hun uitsluitend op de Koran steunend
onderwijs bleven de emirs in het Noorden dromen van het verleden. Hun economie
stagneerde, de Indirect Rule verlamde alles, de grond bleef arm. Het gewest werd
steeds meer een doorn in het oog van de federale administratie, die vooral uit Ibo
bestond, die westers-technisch dachten.
Lange tijd hebben de Haoussa- en Foulbe-emirs dit Ibo-overwicht in de
administratie geduld. Zij beschikten immers over de absolute meerderheid in de
federale kamer van volksvertegenwoordigers en waren dus ook baas over de
administratie. Maar dit juist ging de kaders van de administratie irriteren. En net zo
ging het met het leger. Enkele jonge officieren, gevormd in Engelse scholen, besloten
orde op zaken te stellen, de structuren van het land te rationaliseren en een moderne
staat te bouwen. Ten onrechte echter meenden zij deze hervormingen tot stand te
kunnen brengen zonder rekening te houden met de aspiraties van de massa.

De opstand van de militairen
Op 15 januari 1966 grepen zij naar de macht. Zij vermoordden Balewa, de federale
regeringsleider, zijn minister van financiën, Bello, de machtige sar-
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dauna, en Akintola, de eerste-minister van het Westen, die de zijde gekozen had van
het Noorden.
Totaal verrast, droegen de volksvertegenwoordigers in Lagos de macht over aan
generaal Ironsi, een Ibo. Hij wist niets af van het complot, tegen wil en dank werd
hij door de officieren in vertrouwen genomen en aan het hoofd van de revolutionaire
regering gesteld.
De interventie van het leger werd met geestdrift begroet in het Zuiden en zelfs in
sommige delen van het Noorden: lang genoeg had de bevolking te lijden gehad van
de afpersingen van de chefs, lang genoeg had de politieke corruptie geduurd; nu zou
het bestuur integer zijn. Maar algauw besloot generaal Ironsi, onder de druk van de
jonge officieren, die in meerderheid Ibo waren, het beruchte decreet van 24 mei 1966
uit te vaardigen, waarbij de federatie omgevormd werd tot een eenheidsstaat. De
Staten moesten verdwijnen, de militairen zouden de leiding hebben over 25 provincies,
vroeger beheerd door de Britse Civil Service. Deze provincies vielen echter samen
met de vroegere emiraten, zodat de sultans onder het bestuur van de militairen
kwamen; en die waren in grote meerderheid Ibo. Dat zette kwaad bloed bij de massa
in het Noorden. Er brak een rassenoorlog uit.
De uitbarsting kwam op 29 mei. Drie dagen lang duurde de moordpartij op de Ibo.
Vele ambtenaren werd de rechterhand afgehakt opdat ze niet meer zouden kunnen
schrijven; vrouwen en meisjes werden verkracht. De zondag daarop, 5 juni, sloeg
een tweede golf van geweld over het land. Enkele weken later, op 29 juli, werd
generaal Ironsi op zijn beurt ontvoerd en vermoord. De officieren van het Noorden
namen de controle over van de troepen in Kaduna, Ibadan en Lagos en stelden
luitenant-kolonel Gowon aan het hoofd van de federale militaire regering. Gowon
was 31 jaar, gevormd in Sandhurst; hij had zijn proeven geleverd in Kongo-Kinshasa.
Als lid van het Tiv-ras was hij niet onderworpen aan de sultans van het Noorden.
Bovendien was hij een protestant. Hij spande zich in om een nieuwe formule van
federatie te vinden, maar slaagde er niet in tijdig de hartstochten tot bedaren te
brengen. De soldaten van het Noorden vermoordden hun officieren. Dat was het
signaal voor een algemene slachting. Van 18 tot 24 september sloeg een bloeddorstige
waanzin over de steden Makurdi, Mina, Gboko, Zaria, Gombe, Jos, Sokoto en Kaduna.
Op 29 september werden soldaten en burgers uit de treinen gehaald die naar het
Zuiden reden en zonder enige vorm van proces vermoord of verminkt. Vrouwen
werden verkracht door melaatsen. Het witboek van de Biafraanse regering spreekt
van 30.000 Ibo die in die dagen vermoord werden. Leger en politie hielpen de
moordenaars. In paniek lieten de Ibo al hun bezittingen in de steek en vluchtten naar
het Zuiden. Europeanen hebben me verteld, dat ze op de terugweg van Kano werden
opgehouden door Haoussa, die meteen alle Ibo van het reisgezelschap neerschoten
en de Europeanen rustig verder heten reizen.
De 250 Ibo-officieren die in het Noorden dienst deden en aan de slachting konden
ontsnappen, verzamelden zich rond luitenant-kolonel Ojoekwoe, een beloftevol
officier, gevormd in Oxford. Zij trokken zich in Biafra terug, orga-
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niseerden hun verdediging en maakten hun eisen bekend. Ojoekwoe achtte de
samenstelling van het nieuwe militaire bewind onaanvaardbaar. Gowon was noch
door zijn graad, noch door anciënniteit gekwalificeerd om de federatie te regeren.
Toen Ojoekwoe op de militaire raad werd uitgenodigd in Lagos, weigerde hij daar
naartoe te gaan; niet ten onrechte vreesde hij, daar vermoord te worden. Wel was hij
bereid de militaire leiders van de andere gewesten te ontmoeten in Ghana. Daar kwam
het op 5 januari 1967 tot een akkoord over een federale formule. Maar, gedesavoureerd
door de emirs van het Noorden, trok Go won zijn woord in. Een verzoeningspoging
door Awolowo, de leider van de Yorouba, mislukte.
Van toen af werd de kloof tussen de federale regering en Biafra steeds breder.
Ojoekwoe ging de onafhankelijkheid van Biafra uitbouwen. Hij liet het treinverkeer
tussen de deelstaten ophouden, bracht het geld van zijn marketing board over naar
Zwitserland, smokkelde wapens binnen en nam contact op met huurlingen. De reactie
van Lagos kwam traag. Biafra maakte er zich niet druk over.
Op 2 mei 1967 riepen de chefs en vooraanstaanden van het Gewest Oost hun
onafhankelijkheid uit. Op 27 mei reageerde Gowon met een nieuwe verdeling van
de federatie in twaalf staten, die rekening zou houden met de etnische situatie. Maar
de zes noordelijke staten vielen precies samen met de emiraten en er veranderde dus
helemaal niets. Aan het Westen werd niet geraakt. De Midwest moest wat gebied
afstaan aan Lagos. Maar het Oosten werd in drieën gesneden: de Ibostaat in het
centrum, zonder uitweg naar de zee of toegang tot de petroleumvelden, en twee
nieuwe staten: de Rivieren en Okodja-Calabar. Zo'n eenzijdige beslissing was
natuurlijk verre van een middel tot verzoening. Op 30 mei proclameerde Ojoekwoe
de afscheuring en de geboorte van de onafhankelijke staat Biafra. De nieuwe republiek
zou lid blijven van de Commonwealth, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid en
de Verenigde Naties; de bezittingen van buitenlanders zouden geëerbiedigd worden.
Gowon, inmiddels bevorderd tot generaal, besloot de opstandelingen met geweld
tot rede te brengen. Op 6 juli zette hij zijn offensief in. Zijn troepen drongen op drie
punten Biafra binnen en bezetten Bonny, de uitvoerhaven van de petroleum. Maar
het tegenoffensief van Ojoekwoe drong door tot in de Midwest, waar ook nogal wat
Ibo wonen. Benin City en de petroleumcentra Warri en Ugelli werden veroverd en
de Midwest werd onafhankelijk verklaard onder de naam Benin. Op 13 augustus
snelden Biafra-kolonnes in de richting van Ibadan, waar Yorouba-jongeren in het
geheim met de rebellen sympathiseerden.
Toen verklaarde Gowon de totale oorlog, zocht en verkreeg steun van de Britten
en de Russen. Een dozijn Russische vliegtuigen (negen Mig 15 en drie Mig 17) en
tien Tsjechische L 29 toestellen arriveerden, met Russische technici. De vliegtuigen
werden door Egyptenaren bestuurd. Engeland, dat zei de Russische interventie te
betreuren, stuurde zelf een massa (zogezegd alleen defensieve en vóór de
vijandelijkheden bestelde) wapens aan de federale troepen. Met dit materiaal en met
de pantserwagens die van elders kwamen, met de
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steun ook van de trouw gebleven militaire leiders van de Yorouba-gewesten en de
Midwest, kon Gowon het offensief hervatten. Hij liet de Ibo van de Midwest duur
betalen voor hun collaboratie met Ojoekwoe en trok in oktober op naar Enoegoe, de
hoofdstad van Biafra. Na zware gevechten veroverde hij de stad maar.... ze was leeg.
Van de 200.000 inwoners waren er nauwelijks duizend overgebleven. Hij nam Calabar
in, om de neutraliteit te verzekeren van de grensbewoners van Kameroen. Daarna
ging het in de richting van Onitsja, waar op dit ogenblik nog altijd bloedige gevechten
woeden. Maar de weerstand van de Ibo is nog steeds niet verzwakt. In februari
heroverden zij de universiteitsstad Nsukka en elders brachten zij de opmars van de
federalen tot stilstand.
De federalen beschikken nu ook over drie Iljoesjin bommenwerpers, wat de
machtsverhouding totaal wijzigt. Daarenboven heeft Lagos, naar het zeggen van
Biafra, driehonderd huurlingen aangeworven, hoofdzakelijk Britten. De Russische,
Tsjechische en Egyptische raadgevers zijn niet te tellen. Ook de zeeblokkade is
scherper geworden. Sinds het begin van de vijandelijkheden hebben de federalen
hun vloot (één fregat en drie kleine eenheden) aangevuld met twee Britse en drie
Russische snelboten en met landingsboten, geleverd door Franse maatschappijen.
Langzaam wordt de greep van de federalen rond Biafra strakker. De Ibo zullen
hun weerstand niet vol kunnen houden. De invoering van een nieuwe munt door
Gowon heeft Biafra belangrijke inkomsten ontnomen. De wapenbevoorrading wordt
steeds moeilijker. De militaire strijd wordt beslecht in Port Harcourt, waar vanuit
Portugal of Sao Tomé, iedere nacht Constellations landen, met wapens, munitie en
huurlingen voor Biafra. Wordt dit vliegveld vernield, dan sterft Biafra een langzame
verstikkingsdood.
Eén troef heeft Biafra: het beschikt over driekwart van de Nigeriaanse
petroleumbronnen, met hun enorme reserves. Vernieling van de installaties zou vele
miljarden schade betekenen. Daarom zijn de pogingen tot bemiddeling niet
noodzakelijk gedoemd te mislukken.

De Wereldmachten tegenover het conflict
Hoe hebben de zogenaamde beschaafde naties en de jonge Afrikaanse Staten op dit
drama gereageerd?
Groot-Brittannië nam aanvankelijk een dubbelzinnige houding aan. Het wilde
laten zien dat het de onafhankelijkheid van de vroegere kolonie eerbiedigde. Een
nadrukkelijke tussenkomst van de Minister van het Gemenebest, in afspraak met de
andere leden van de gemeenschap, was echter niet alleen verantwoord, maar zou
beslist ook doeltreffend zijn geweest. Acht maanden na het uitbreken van het conflict
werd inderdaad een dergelijke poging gedaan. Maar Engeland scheen tegelijk binnen
de wettelijkheid te willen blijven én zijn eigen belangen te willen vrijwaren. Zowel
in het Oosten als in het Westen van Nigeria zijn de exploitatierechten van de
petroleumvelden hoofdzakelijk in handen van Shell-BP, die bovendien een raffinaderij
heeft in Port-Harcourt.
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Van de andere kant exploiteert de SAFRAP, een Franse maatschappij, afhangend
van de staatsgroep Era-Elf, in Obai, 70 kilometer van Port Harcourt, een concessie
van twee miljoen ton per jaar. Een te scherpe Britse stellingname kon Ojoekwoe
ertoe brengen de Fransen voordeel te verschaffen. In het begin was de Britse regering
overigens, op grond van militaire rapporten, van mening dat de federale troepen
spoedig de overwinning zouden behalen.
De Franse regering heeft zich officieel neutraal verklaard. Zij erkent ook alleen
de federale regering. Zij weigerde aanvalswapens te leveren maar kwam vroeger
aangegane verbintenissen na voor het leveren van munitie. Toch ageert ze niet tegen
Biafra. De Franse investeringen in het Oosten vertegenwoordigen twee derden van
de Franse investeringen in Nigeria, oftewel 72 miljoen F.Fr. Naast de reeds vermelde
SAFRAP zijn er nog boor- en ontginningsmaatschappijen en constructiebedrijven;
verder natuurlijk de Société Commerciale de l'Ouest Africain en de Compagnie
Française de l'Afrique Occidentale, die daar allang gevestigd zijn, en enkele andere
ondernemingen zoals Michelin en Air Liquide.
Toch protesteert Lagos tegen de steun die aan Biafra zou geboden worden door
de Franse oliemaatschappijen: zij zouden in Zwitserland grote sommen op de rekening
van de opstandige regering gezet hebben. Ojoekwoe loochent dit echter formeel.
Ook de Amerikanen houden zich neutraal, al voelen ze wel mee met Biafra. Totaal
in beslag genomen door hun oorlog in Vietnam, hebben zij geen gevolg kunnen
geven aan het verzoek van Biafra's gezant in New York, Kingslet Mbadiwe, om
tussenbeide te komen en het bombarderen van burgerlijke doelwitten te doen
stopzetten. Om zijn verzoek kracht bij te zetten wees Mbadiwe op de groeiende
militaire hulp die Lagos krijgt van Groot-Brittannië, Egypte, Soedan en Tchaad. Het
grootste gedeelte van de Amerikaanse technische en financiële hulp is de laatste jaren
naar Nigeria gegaan. De houding van Groot-Brittanië maakt echter dat de Verenigde
Staten tot nog toe niets voor Biafra gedaan hebben, ondanks het belang dat Biafra
kan hebben voor de Amerikaanse investeringen in de toekomst.
Portugal van zijn kant heeft met overtuiging de zijde van de Ibo gekozen. Van
Lissabon uit worden regelmatig ladingen wapens en munitie (gekocht, zegt men, in
Zwitserland van de internationale wapenhandelaars) naar Port Harcourt gevlogen:
's nachts, omdat de Egyptische piloten met hun Migs 's nachts niet over het woud
durven vliegen. De radioverbindingen gaan via de eilanden San Tomé en Principe.
Maar Port Harcourt ligt binnen het bereik van de Iljoesjins, die in februari zijn
aangekomen en dreigt nu onbruikbaar te worden gemaakt.
Misschien was er iets te verwachten van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid,
maar ook die liet zich onbetuigd. Toen Ojoekwoe in augustus 1967, op de vooravond
van de bijeenkomst van de staatshoofden in Kinshasa, een beroep deed op de
Organisatie om te bemiddelen in dit drama, waarin immers het hele principe van de
onafhankelijkheid op het spel staat, beriep de O.A.E. zich op artikel 3 van het charter
van Addis Abbeba, waarin bepaald is dat aan
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de grenzen uit de koloniale tijd niet mag worden geraakt. Wel werd er een commissie
aangesteld om het probleem te onderzoeken. Hierin zetelen Keizer Selassie, de
presidenten Diori van Niger en Ahidjo van Kameroen en generaal Ankrah. Generaal
Gowon heeft deze commissie echter niet eerder willen ontvangen dan toen hij zich
zeker voelde van de overwinning. En toen is zij ook a priori het standpunt van Lagos
bijgetreden: het gaat om een binnenlandse zaak van Nigeria; om vrede te herstellen
moeten de Ibo de nieuwe federale structuur met de twaalf provincies aanvaarden en
iedere vorm van onafhankelijkheid verzaken. De commissie is vooral gezwicht voor
het argument: ‘Kan Nigeria niet één blijven, dan hebben de Afrikaanse staashoofden
geen verhaal meer tegen andere eventuele afscheuringsbewegingen’. Zelf heb ik op
19 februari 1968 aan president Ahidjo in Yaounde gevraagd, wat hij dacht over het
Nigeriaanse drama. Hij antwoordde me: ‘De O.A.E. heeft dat probleem in Kinshasa
besproken. Wij blijven trouw aan de beslissingen die we daar genomen hebben. De
integriteit van de Afrikaanse staten is heilig en wij zijn gekant tegen iedere
afscheiding, waar dan ook’.
Biafra heeft zich op 27 februari jl. tot de Verenigde Naties gewend. Waarom heeft
secretaris-generaal U Thant, zoals voor Vietnam, de wereld niet bezworen een einde
te stellen aan deze uitmoording van de Ibo. Het verzoek van Biafra werd niet aanvaard.
U Thant gaf het niet eens door aan de delegaties: hij was van oordeel dat geen actie
van hem vereist werd. Enkele dagen tevoren nochtans had Mgr. Conway, speciaal
gezant van de paus, na een mislukte bemiddelingspoging, een boodschap verspreid,
waarin hij de steun vroeg van de wereldmachten ‘om het verschrikkelijk gevaar te
keren van een totale uitmoording van onschuldige burgers’. Deze oproep volgde op
een weigering van Lagos om de Wereldraad van Kerken toe te laten geneesmiddelen
te verschaffen aan Biafra.

Bemiddeling
Het argument van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid is achterhaald. Keizer
Haile Selassie, die - om persoonlijke redenen - de clausule over de vrijwaring van
de koloniale grenzen in het charter liet opnemen, weet best dat ze niet strookt met
de historische en geografische gegevens van Afrika. Ze kan niet ten eeuwigen dage
gehandhaafd blijven.
Trouwens, wat Nigeria betreft, zijn de grenzen méér dan een juridische fictie? Bij
de onafhankelijkheid was het statuut van Nigeria (federatie of confederatie) nog niet
vastgelegd. Nieuwe verkiezingen moesten er vorm aan geven. Ook voor hen die het
charter naar de letter willen volgen, ligt hier 'n mogelijkheid om het debat weer te
openen. Weliswaar heeft met de onafhankelijkheid van de Afrikaanse staten het
tribalisme de kop weer opgestoken en dat maakt de staatshoofden bang voor
‘precedenten’. Zij hopen de tijd te krijgen om het nationalisme zo te versterken, dat
de stamgevoelens geneutraliseerd worden. Maar wijst de realiteit niet uit dat Nigeria
een bijzonder geval is? Hoe wil men de situatie van de volkeren in dit land met zijn
45 of 50 miljoen inwoners
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vergelijken met Togo (2 miljoen), Dahomey (3 miljoen) of Gambia (350.000)? Wie
in Biafra met de Ibo gesproken heeft, kan zich niet voorstellen dat de federatie ooit
in haar oude vorm wordt hersteld. Het geweld en de hartstochten die hier opgelaaid
zijn, hebben het probleem radicaal gewijzigd. De Ibo vecht verbeten om in leven te
blijven. De jeugd zet zich in voor de oorlog. Meisjes leren het geweer hanteren,
studenten die in Londen, Washington of Moskou studeerden, zijn naar huis
teruggekeerd. Hier groeit een natie. Twaalf miljoen mannen en vrouwen zijn overtuigd
van hun recht om een staat te stichten, evengoed als het eiland Mauritius of andere
etnische eenheden. Ghana telt 7 miljoen inwoners, Ivoorkust 5 miljoen, Oppervolta
4.500.000, Senegal 3 miljoen. Waarom zou Biafra geen recht hebben op
onafhankelijkheid?
Ongetwijfeld, Afrika mag niet gebalkaniseerd worden. Wil dit werelddeel
vooruitkomen, dan moeten grote economische groepen ontstaan. Maar daar bestaan
soepele formules voor. De voorstellen die Ojoekwoe voorgelegd heeft aan de
Conferentie van Staatshoofden in Kinshasa, vormen een goede basis voor bespreking:
mits iedere staat het recht bewaart op eigen diensten, wil Biafra onderhandelen over
een centraal beheer in bepaalde domeinen. Daaronder zouden vallen: economie,
spoorwegen, havens, interterritoriale wegen, handelsvloot en luchtvaart, post en
televerbindingen tussen de staten, meteorologie, douane en munt. De onder wij
spoHtiek en het wetenschappelijk en technisch onderzoek zouden centraal
gecoördineerd worden.
Voor de diplomatieke betrekkingen en voor de nationaliteiten kunnen akkoorden
gesloten worden. Een centraal gezagsorgaan, gevormd door de staatshoofden van de
lidstaten, zou legislatieve functies krijgen en belast worden met de oriëntatie van de
algemene politiek. Een uitvoerend orgaan, verantwoordelijk tegenover dit gezag,
zou samengesteld worden uit twee of meer afgevaardigden van de lidstaten.
Door de O.A.E. werden deze voorstellen verworpen; in kringen van deskundigen
werden ze gunstig onthaald. De pers van Tanzania en Dakar, die toch onder een
strenge auto-censuur staat, heeft ze besproken. Zeker, ook recente
bemiddelingspogingen zijn mislukt. De missies van de minister van het Gemenebest
en van de gezanten van het Vatikaan hebben niets opgeleverd. Maar het is tijd dat
er een einde komt aan wat voorlopig nog een wanhopige rassenstrijd is, maar morgen
een godsdienst- en een vernietigingsoorlog kan worden. De gruwel van deze oorlog
maakt zwijgen tot lafheid. Het is daarom goed dat de presidenten Senghor en Nyerere,
op 4 maart in Dakar bijeen, deze volkerenmoord en verdrukking van minderheden
veroordeeld hebben. Zij deden een oproep ‘om de problemen van deze gebieden op
te lossen door gesprek en onderhandelingen op basis van de principes van het
Handvest der Verenigde Naties, het Handvest van de O.A.E. en meer in het bijzonder
van de Verklaring van de Rechten van de Mens’. Krachtiger en meer spectaculair
was op 5 maart de gezamenlijke oproep van de Katholieke Kerk en de Oecumenische
Raad van Kerken ‘om onmiddellijk de vijandelijkheden te staken en een duurzame
vrede te stichten door eervolle onderhandelingen, volgens edele Afrikaanse traditie’.
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Geweldloosheid en Black Power1
Ds Martin Luther King
De meest destructieve trek van Black Power is waarschijnlijk haar onbewuste en
vaak bewuste oproep tot gewelddadige wraakneming. Vele welmenende mensen
binnen de beweging redeneren dat Black Power in werkelijkheid geen zwart geweld
betekent, dat degenen die de leus rondschreeuwen het niet echt zo bedoelen en dat
de gewelddadige bijbetekenissen uitsluitend verdraaiingen van de boosaardige pers
zijn. Dat de pers olie op het vuur heeft geworpen is waar. Maar als iemand die
samengewerkt en vertrouwelijk gepraat heeft met de aanhangers van Black Power,
moet ik toegeven dat de leus voornamelijk gebruikt wordt door personen die het
vertrouwen in de levensbeschouwing en de methode der geweldloosheid hebben
verloren. Ik stel duidelijk dat ik niet wil beweren dat wie met pek omgaat ermee
wordt besmet. Zowel Floyd McKissick als Stokely Carmichael heeft zichzelf tot
tegenstander van agressief geweld verklaard. Deze toelichting is welkom en nuttig
in weerwil van de hardnekkigheid waarmee sommigen van hun volgelingen de
mogelijkheden van het gebruik van geweld blijven bestuderen.
Onder het drinken van vele koppen koffie heb ik vaak, thuis in Atlanta en in mijn
apartement in Chicago, tot laat in de nacht en tot aan het eerste ochtendgloren zitten
praten met voorstanders van Black Power, die hartstochtelijk de waarde van geweld
en oproer verdedigden. Zij citeren geen Gandhi of Tolstoy. Hun bijbel is The Wretched
of the Earth2 van Frantz Fanon. Deze negerpsychiater uit Martinique, die naar Algerije
trok om de FLN bij haar strijd tegen de Fransen te steunen, stelt in zijn boek - tussen
twee haakjes een heel goed geschreven boek dat vele diepgaande inzichten bevat dat geweldpleging voor de onderdrukten een psychologisch gezonde en tactisch
verstandige strijdwijze is. En dus, in het besef dat zij deel uitmaken van het uitgebreide
gezelschap van de ‘verdoemden der aarde’, citeren deze jonge Amerikaanse negers,
die de overhand hebben in de Black Power-beweging, vaak Fanon wiens overtuiging
het is dat uitsluitend geweld tot bevrijding zal leiden. Zoals zij dat

1

2

Dit is een deel van het tweede hoofdstuk, getiteld Black Power, uit het laatste boek van Ds
Martin Luther King, Waar gaan wij heen? Chaos of gemeenschap? Dit boek verschijnt in
een vertaling van G.R. de Bruin dezer dagen bij de uitgeverij Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1968, 220 pp., f9,90.
The Wretched of the Earth werd in het Frans geschreven onder de titel Les Damnés de la
Terre. (De verdoemden der aarde).
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zeggen, ‘Vertel ons geen sprookjes over geweldloosheid, vertel ons geen sprookjes
over vooruitgang, want geweldloosheid en vooruitgang zijn ideeën die bij de negers
uit de middenstand en de blanken horen - en voor jullie hebben we geen
belangstelling’.
Zoals we hebben gezien ontstond de eerste openbare uitdrukking van ontgoocheling
over geweldloosheid naar aanleiding van de kwestie ‘zelfverdediging’. In zekere zin
is dit een onjuist uitgangspunt, want het recht zijn eigen huis en persoon bij een
aanval te beschermen is eeuwenlang bij de wet gewaarborgd geweest. Bij een
geweldloze betoging moet zelfverdediging echter vanuit een ander gezichtspunt
worden benaderd.
De aanleiding voor een betoging is het bestaan van een of andere vorm van
uitbuiting of onderdrukking, die het voor moedige mensen van goede wil noodzakelijk
heeft gemaakt tegen het onrecht te protesteren. Een betoging tegen de facto segregatie
bij het onderwijs is bijvoorbeeld gegrondvest op het besef dat de geest van een kind
verminkt wordt door het ontbreken van behoorlijke opleidingsmogelijkheden. De
betoger aanvaardt de idee dat het beter is korte tijd in het openbaar onaangenaamheden
te verdragen, met het doel aan het schadelijk kwaad der onderwijssegregatie een eind
te maken, dan te dulden dat kinderen generatie na generatie in onwetendheid
gedompeld blijven. Bij zo'n betoging wordt als punt naar voren gebracht dat de
scholen niet deugen. Dit is het onrecht dat men op dramatische wijze aan de kaak
tracht te stellen - alle andere zaken leiden af van dat punt en vormen een belemmering
voor het confronteren van het publiek met dit elementaire onrecht. Natuurlijk wil
niemand graag pijn lijden en gewond raken. Maar het is belangrijker zijn zaak
duidelijk te stellen dan veilig te zijn. Het is beter een weinig bloed te vergieten door
een slag op het hoofd of een steen geworpen door het woedende gepeupel dan te
dulden dat duizenden en duizenden kinderen, wanneer ze scholen voor middelbaar
onderwijs hebben afgelopen, niet beter kunnen lezen dan een leerling uit de hoogste
klas van de lagere school. Voorts is het gevaarlijk een beweging te organiseren
rondom het principe der zelfverdediging. De scheidslijn tussen defensief en agressief
geweld is heel vaag. Op hetzelfde moment waarop een programma openbaar wordt
gemaakt waarbij een plaats is ingeruimd aan geweld, al is het ook slechts ter
zelfverdediging, is de atmosfeer met gepraat over geweld vervuld en kunnen de
woorden door niet al te subtiele oren als een uitnodiging tot agressie worden opgevat.
Een van de voornaamste kwesties die de neger bij zijn streven naar vrijheid onder
ogen moet zien, is die van de doeltreffendheid. Wat is de meest doeltreffende wijze
om het gestelde doel te bereiken? Als een methode niet doeltreffend is, vormt ze een
uiting van zwakte, niet van kracht, ongeacht de vele stoom die er door wordt
afgeblazen. Nu is het een nuchter, onverbiddelijk feit dat elke poging van de
Amerikaanse neger om zijn onderdrukker met geweld te overrompelen op een
mislukking zal uitlopen. President Johnson hoeft ons dit niet te vertellen door ons
eraan te herinneren dat neger-oproerlingen tegen een tien keer zo grote overmacht
staan. De dappere pogingen van onze broe-
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ders opstandelingen zoals Denmark Vesey en Nat Turner3 moeten ons er eeuwig aan
blijven herinneren dat een gewelddadige opstand vanaf het begin tot mislukken is
gedoemd. Bij oorlogsgeweld moet men bereid zijn het feit onder ogen te zien dat er
duizenden slachtoffers zullen vallen. Ieder die een gewelddadige opstand leidt moet
bereid zijn een eerlijke schatting te doen naar het mogelijk aantal slachtoffers van
een minderheidsgroep in de bevolking, die in botsing komt met een goed gewapende,
rijke meerderheid, waarvan de fanatieke rechtervleugel met het grootste genoegen
duizenden zwarte mannen, vrouwen en kinderen zou uitroeien.
Het argument dat de Amerikaanse neger deel uitmaakt van een voor tweederde
uit kleurlingen bestaande wereld en dat er een dag zal komen waarop de onderdrukte,
gekleurde volkeren samen in opstand zullen komen om het juk der blanke
onderdrukking af te werpen is geen serieuze bespreking waardig. Er is geen volk van
kleurlingen, daaronder begrepen China, dat nu zelfs maar een mogelijkheid toont
om als leider te kunnen optreden bij een gewelddadige revolutie der gekleurde
volkeren, die internationaal bezien enige omvang zou kunnen krijgen. Ghana, Zambia,
Tanganyika en Nigeria hebben het zo druk met hun eigen strijd tegen armoede,
analfabetisme en de subversieve invloed van het neo-kolonialisme, dat ze weinig
hoop bieden aan Angola, Zuid-Rho-desia en Zuid-Afrika - om van de Amerikaanse
neger dus maar niet te spreken. De harde, nuchtere feiten van vandaag wijzen erop
dat de hoop van de gekleurde volkeren wel eens kon berusten op de Amerikaanse
neger en zijn vermogen de structuur van het racistische imperialisme van binnenuit
te hervormen, zodat daardoor het technisch kunnen en de rijkdom van het Westen
zich richten op de taak de wereld van gebrek te bevrijden.
De zinloosheid van geweldpleging bij de strijd om gelijkheid tussen de rassen
wordt op tragische en indringende wijze geïllustreerd door de negerrelletjes van korte
tijd geleden. Men ziet schreeuwende jongemannen en woedende volwassenen een
hopeloos en doelloos gevecht leveren tegen een overweldigende overmacht. Diep in
hun binnenste ontwaart men een zucht naar zelfvernietiging, een verlangen naar
zelfmoord. Nu en dan hoort men negers beweren dat het oproer in Watts van 1965
een doeltreffende actie in de strijd voor burgerrecht vertegenwoordigde. Maar zij die
deze opvatting tot uitdrukking brengen vervallen altijd in gestamel, wanneer men
hun vraagt welke concrete winst dan het resultaat is geweest. Op zijn gunstigst hebben
de relletjes een beetje meer, door verschrikte regeringsfunctionarissen toebedeeld
geld opgeleverd voor de strijd tegen de armoede en een paar druppels gesprenkeld
op de gloeiende plaat van het getto. Het is zoiets als het verbeteren van de voeding
in een gevangenis, terwijl de mensen achter de trahes in verzekerde bewaring blijven.
Nergens hebben de relletjes concrete verbeteringen opgeleverd zoals dat met de
georganiseerde betogingen wel het geval was.

3

Denmark Vesey was de leider van een slavenopstand in South Carolina in het jaar 1822, die
onmiddellijk werd neergeslagen. Een andere opstand van Nat Turner, in 1831 in Virginia,
werd binnen 24 uur onderdrukt. Turner werd na enige tijd gevangen genomen en opgehangen.
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Men ziet niet voorbij aan de beperkingen van geweldloosheid en aan de afstand die
we nog moeten afleggen, als men wijst op de opmerkelijke reeks resultaten die reeds
door middel van geweldloze actie zijn bereikt. De sit-ins van 1960 bewerkstelligden
binnen een jaar desegregatie van restaurants in meer dan 150 steden. De Vrijheidsritten
van 1961 maakten een eind aan segregratie bij reizen tussen de staten. De busboycot
van 1956 in Montgomery, Alabama, maakte niet alleen een einde aan de segregatie
op bussen in die stad, maar in praktisch elke stad van het Zuiden. De actie van 1963
in Birmingham en de een hoogtepunt vormende Mars naar Washington zorgde voor
het aannemen van de meest indrukwekkende wet op het burgerrecht in een eeuw.
De actie van 1965 in Selma bracht de afkondiging van de Wet op het Kiesrecht 1965.
Onze geweldloze marsen in Chicago van de afgelopen zomer brachten een
huisvestingsovereenkomst tot stand die, als ze nageleefd wordt, de grootste stap zal
zijn die in enige stad van het land op het stuk van gelijke rechten bij huisvesting is
gezet. Van grote betekenis is dat deze vooruitgang geschiedde met een minimum
aan menselijke opofferingen en verlies van mensenlevens. Er zijn in tien jaar van
geweldloze betogingen over het gehele Zuiden minder mensen gedood dan gedurende
één nacht van oproer in Watts.
Als men probeert de voorstanders van geweld te dwingen tot het opsommen van
daden die doeltreffend zouden kunnen zijn, krijgt men antwoorden die klinkklare
nonsens zijn. Soms praten ze over het omverwerpen van de racistische regeringen
van staten en het verjagen van plaatselijke overheden. Ze vergeten dan dat geen van
binnenuit komende revolutie er ooit in is geslaagd een regering met geweld omver
te werpen, als die regering niet reeds de steun van en de daadwerkelijke controle
over de strijdkrachten had verloren. Iedereen die goed bij zijn verstand is weet dat
dit in de Verenigde Staten niet zal gebeuren. Bij een gewelddadig conflict tussen de
rassen kan het machtsblok een beroep doen op de plaastelijke politie, de federale
politie, de nationale garde en tenslotte het leger, die stuk voor stuk overwegend blank
zijn.
Bovendien zijn er weinig of geen gewelddadige revoluties geslaagd, als de geweld
plegende minderheid niet de steun en sympathie van de zich niet verzettende
meerderheid bezat. Castro had misschien maar weinig Cubanen die in feite met hem
meevochten, maar hij zou het regime van Batista nooit omver hebben geworpen, als
hij niet de sympathie van de overgrote meerderheid van het Cubaanse volk had gehad.
Het is volkomen duidelijk dat een gewelddadige revolutie van de zijde van de
Amerikaanse negers geen sympathie en steun van de blanke zou ondervinden en heel
weinig steun van de meerderheid van de negers zelf.
Dit is niet de tijd voor romantische illusies en ij dele filosofische debatten over
vrijheid. Dit is een tijd om te handelen. Wat we nodig hebben is een strategie voor
het op gang brengen van een verandering, een tactisch programma dat de neger zo
gauw mogelijk in de hoofdstroom van het Amerikaanse leven voert. Tot dusver is
zo'n programma alleen gepresenteerd door de geweldloze actie. Als we dit niet
erkennen, eindigen we met oplossingen die niets oplossen, antwoorden die niets
beantwoorden en verklaringen die niets verklaren.
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Ernstiger dan zijn pragmatische ondeugdzaamheid is het onvermogen van geweld
om een beroep te doen op het geweten. Sommige voorstanders van Black Power
beschouwen een beroep op het geweten als niet ter zake doend. Een vooraanstaande
figuur van de Black Power-beweging zei niet lang geleden tegen mij: ‘Laat het
geweten en de moraal naar de hel lopen. We willen macht’. Maar macht en moraal
dienen samen te gaan, elkaar aanvullend, waarmakend en veredelend. Bij het najagen
van macht kan ik niet voorbijgaan aan de zorg voor de moraal. Ik weiger me door
machtskwesties in de hoek van het Macchiavellitische cynisme te laten drijven. Macht
op haar best is het juiste gebruik van kracht. De woorden van Alfred de Grote zijn
nog altijd waar: ‘Macht is nooit goed tenzij degene die haar bezit goed is’.
Geweldloosheid is macht, maar het is het juiste en goede gebruik van macht.
Constructief gebruikt kan ze zowel blanke als neger redden. Rassensegregatie wordt
gesteund door zulke irrationele zaken als de angst voor het verlies van economische
voorkeursposities, de angst voor verandering van maatschappelijke status en de angst
voor de aanpassing aan nieuwe situaties. Gedurende slapeloze nachten en dagen vol
getob strijden talloze blanken hun deerniswekkende strijd tegen deze angsten.
Sommigen zoeken een uitweg door de kwesties van de betrekkingen tussen de rassen
te negeren en hun ogen te sluiten voor wat er hierbij op het spel staat. Anderen stellen
hun vertrouwen op juridische maneuvers en adviseren verzet op massale schaal.
Weer anderen hopen hun angsten te overstemmen door zich te buiten te gaan aan
boosaardige daden en geweldpleging ten opzichte van hun negerbroeders. Maar wat
zijn al deze hulpmiddelen zinloos. In plaats van de angst te verdrijven boezemen ze
diepere en ziekelijkere angsten in. De blanke moet, door bij zijn eigen geweten te
rade te gaan en door het feit der integratie onder ogen te zien, een heleboel doen
teneinde zichzelf te bevrijden van deze verlammende angsten. Maar om de angst de
baas te worden moet hij ook steunen op de geest die de neger tegenover hem uitstraalt.
Slechts als wij trouw blijven aan geweldloosheid - wat ook liefde in de sterke en
gebiedende zin van het woord betekent - zal de angst in de blanke gemeenschap
kalmeren.
Een door schuldgevoelens gekwelde minderheid der blanken vreest dat de neger,
indien hij tot macht komt, zich zonder beheersing of medelijden zal wreken voor de
jarenlang opgestapelde daden van onrechtvaardigheid en onmenselijkheid. De neger
moet tonen dat de blanke niets te vrezen heeft, omdat de neger bereid is te vergeven.
Een massabeweging die geweldloos te werk gaat en op gedisciplineerde wijze haar
macht demonstreert, moet de blanke gemeenschap er wel van overtuigen dat een
dergelijke beweging, als zij krachtig werd, haar macht op creatieve wijze en niet
voor vergelding zou aanwenden.
In een ontroerende brief aan zijn neef ter gelegenheid van de honderdste verjaardag
van de vrijlating, schreef James Baldwin met betrekking tot de blanken: ‘Het werkelijk
verschrikkelijke is, ouwe jongen, dat jij hen moet aanvaarden. En dat bedoel ik heel
ernstig. Jij moet hen aanvaarden en met liefde aanvaarden. Want voor deze
onschuldige mensen bestaat er geen andere hoop. Ze zitten in feite nog steeds
gevangen in een geschiedenis die ze niet begrijpen.
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En zolang ze die geschiedenis niet begrijpen, kunnen ze zich er niet van los maken.
Ze hebben jarenlang, en vanwege talloze redenen, moeten geloven dat negers minder
zijn dan blanken. Velen onder hen weten inderdaad wel beter, maar vele mensen
vinden het, zoals je zult ontdekken, erg moeilijk om te handelen in overeenstemming
met wat ze weten. Handelen is zich binden en zich binden betekent gevaar lopen. In
dit geval is het gevaar, in de geest van de meeste blanke Amerikanen, het verlies van
hun identiteit.... Maar deze mensen zijn je broeders - je verdwaalde, jongere broeders.
En indien het woord integratie iets te betekenen heeft, dan is het wel dit: dat wij,
met liefde, onze broeders dwingen zichzelf te zien zoals ze zijn en niet langer de
werkelijkheid te ontvluchten, maar een begin te maken met de verandering van die
werkelijkheid...’.
De moeilijkheid met haat en geweld is dat ze de angsten van de blanke meerderheid
verhevigen en de blanken minder beschaamd maken voor hun vooroordelen ten
aanzien van negers. Onze maatschappij ziet zich geplaatst tegenover schuldgevoelens
en verwarring en in deze situatie maakt geweld de chaos slechts groter. Het versterkt
de onmenselijkheid van de onderdrukker en doet de verbittering der onderdrukten
groeien. Geweld is de antithese van creativiteit en innerlijke eenheid. Het vernietigt
de gemeenschap en maakt broederschap onmogelijk.
Mijn vriend John Killens schreef voor kort in het tijdschrift Negro Digest:
‘Integratie komt na bevrijding. Een slaaf kan niet integreren met zijn meester. In de
hele geschiedenis van opstanden en omwentelingen is integratie nooit de voornaamste
leus van de revolutie geweest. De onderdrukte vecht om zichzelf te bevrijden van
zijn onderdrukker, niet om zich met hem te integreren. Integratie is de stap na het
verwerven der vrijheid, als de vrij geworden man besluit of hij met zijn vroegere
meester wenst te integreren’.
Op het eerste gezicht klinkt dit heel goed. Maar na enig nadenken moet men een
aantal onontkoombare feiten aangaande de neger en het Amerikaanse leven onder
ogen zien. We wonen in een multiraciaal land waarin alle groepen afhankelijk zijn
van elkaar, of ze dat willen erkennen of niet. In deze grootse, onderling afhankelijke
natie kan geen ras zich terugtrekken op een eilandje dat geheel aan zijn groep
toebehoort. De verschijnselen van integratie en bevrijding kunnen niet zo keurig van
elkaar worden onderscheiden als Killens wel zou willen.
Er bestaat geen theoretische of sociologische scheiding tussen bevrijding en
integratie. In ons soort maatschappij kan bevrijding niet komen zonder integratie en
kan integratie niet komen zonder bevrijding. Ik spreek hier van integratie zowel in
de ethische als de politieke betekenis. Aan de ene kant is integratie een waarlijk
samenleven van de groepen onderling en van de personen onderling. Aan de andere
kant is het een wederkerig delen van macht. Ik kan niet inzien hoe de neger geheel
en al bevrijd zou kunnen worden van het verpletterend gewicht van slechte opleiding,
smerige behuizing en economische verstikking voor hij, met behulp van macht, in
alle niveaus van het Amerikaanse leven wordt geïntegreerd.

Streven. Jaargang 21

766
De bewering van de heer Killens kan misschien opgaan in een strijd om
onafhankelijkheid tegen een buitenlandse bezetter. Maar de strijd van de neger in
Amerika is volkomen verschillend van en veel moeilijker dan de strijd om
onafhankelijkheid. De Amerikaanse neger zal morgen samenleven met dezelfde
mensen tegen wie hij vandaag strijdt. De Amerikaanse neger bevindt zich niet in een
Congo waar de Belgen naar België zullen terugkeren als de strijd voorbij is of in een
India waar de Britten zullen terugkeren naar Engeland nadat de onafhankelijkheid
is veroverd. In de strijd om nationale onafhankelijkheid kan men spreken over
bevrijding nu en integratie later, maar in de strijd om gelijkheid tussen de rassen in
een multiraciale maatschappij, waar de onderdrukte en de onderdrukker beiden ‘thuis’
zijn, moet bevrijding door integratie komen.
Streven we macht na om der wille van de macht? Of streven we ernaar van de
wereld en ons land betere plaatsen te maken om te leven? Als we het laatste nastreven,
kan geweld ons nooit tot antwoord dienen. De uiteindelijke zwakheid van geweld is
dat het een kettingreactie vormt en juist de dingen oproept die het zoekt te vernietigen.
In plaats van het kwaad te verminderen, wordt het erdoor vermenigvuldigd. Met
geweld kan men wellicht de leugenaar vermoorden, maar niet de leugen - en evenmin
kan men daarmee de waarheid vaststellen. Met geweld kan men misschien degene
die haat vermoorden, maar niet de haat. In feite doet geweld de haat alleen maar
groeien. Zo gaat het verder. Het beantwoorden van geweld met geweld
vermenigvuldigt het geweld en maakt een reeds van sterren verstoken nacht nog
duisterder. Duisternis kan de duisternis niet uitbannen - alleen het licht kan dat. Haat
kan de haat niet uitbannen - alleen de liefde kan dat.
Het mooie van geweldloosheid is dat het op zijn eigen manier en te zijner tijd de
kettingreactie van het kwaad poogt te doorbreken. Met een majestueus besef van
geestelijke kracht tracht het de waarheid, de schoonheid en de goedheid ten troon te
verheffen. Derhalve zal ik deze strijdwijze blijven volgen, omdat ik meen dat het
voor de neger de in praktisch opzicht verstandigste en in moreel opzicht
voortreffelijkste wijze is om vrijheid te verwerven.
De laatste maanden hebben verscheidene mensen tegen me gezegd: ‘Is er, nu de
nieuwste kreet geweld is, geen gevaar dat je het contact met de mensen in het getto
verliest en dat je bij je tijd achterraakt, indien je je opvattingen over geweldloosheid
niet wijzigt?’
Mijn antwoord luidt altijd hetzelfde. Ik ben er weliswaar van overtuigd dat de
overgrote meerderheid der negers geweld afwijst, maar als ze dat niet zouden doen,
zou ik ook geen leider willen zijn die leidt bij de gratie van de algemene opinie. Ik
weiger door middel van een opinie-onderzoek naar de op een tijdstip heersende
tendensen te laten vaststellen wat juist is. Ik stel me zo voor dat er in Duitsland leiders
waren die oprecht gekant waren tegen wat Hitler de Joden aandeed. Maar zij stelden
hun opinie-onderzoek in en ontdekten dat anti-semitisme de overheersende tendens
was. Teneinde ‘met hun tijd mee te gaan’, teneinde ‘contact te houden’, bezweken
ze voor een van de meest schandelijke snoodheden die de geschiedenis ooit heeft
gekend.
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Per slot van rekening is een echte leider niet iemand die de algemene opinie opspoort
maar iemand die de algemene opinie vorm geeft. Ik zei bij een gelegenheid, ‘Indien
alle negers in de Verenigde Staten tot het geweld bekeerd zouden worden, zou ik
verkiezen de enige en eenzame stem te blijven die predikt dat dit de verkeerde manier
is’. Misschien klonk dit als een aanmatiging. Maar het was niet zo bedoeld. Het was
eenvoudig mijn manier om te zeggen dat ik liever een man was met een overtuiging
dan een man die zich bij de meerderheid aansluit. Nu en dan ontwikkelt men in zijn
leven een overtuiging die zo waardevol en betekenisvol is, dat men die tot aan zijn
laatste uur zal blijven huldigen. Dat heb ik in geweldloosheid gevonden.
Een van de grootste tegenstrijdigheden van de Black Power beweging is dat ze
onophoudelijk praat over het niet navolgen van de beginselen der blanke samenleving,
maar door te pleiten voor geweld haar ergste beginsel navolgt - het onmenselijkste
en onbeschaafdste beginsel van het Amerikaanse leven. De Amerikaanse negers zijn
geen massamoordenaars geweest. Ze hebben geen kinderen op een zondagsschool
vermoord noch blanke mannen opgehangen aan opeens vreemde vruchten dragende
bomen. Ze zijn niet met kappen bedekte volvoer der s van geweld geweest, die
menselijke wezens naar willekeur lynchten en hen om een gril verdronken.
Hiermee wil ik niet impliceren dat de neger een heilige is die geweld verafschuwt.
Ongelukkig genoeg zal een onderzoek op elke willekeurige zaterdagavond van de
ziekenhuizen in elke willekeurige negergemeenschap iemand pijnlijk bewust maken
van de geweldpleging binnen de neger gemeenschap. Door zijn vijandschap tegen
en verbittering over de maatschappij in breder verband naar binnen te richten pleegt
de neger vaak verschrikkelijke daden van geweld tegen zijn eigen zwarte broeder.
Dit tragische probleem vraagt om een oplossing. Maar ik zou de negers niet aanraden
het probleem op te lossen door deze inwendig smeulende vijandigheid door middel
van het vermoorden van blanken naar buiten te richten. Hiermee zou men van het
ene kwaad in het andere vervallen. Geweldloosheid verschaft een gezonde manier
om deze begrijpelijke woede op te vangen.
Ik ben erin geïnteresseerd dat de negers een volwaardige positie als burgers en
menselijke wezens hier in de Verenigde Staten verwerven. Maar ik ben ook
geïnteresseerd in onze morele rechtschapenheid en de gezondheid van onze zielen.
Daarom moet ik me kanten tegen elke poging onze vrijheid te verwerven door de
methoden van boosaardigheid, haat en geweld die onze onderdrukkers hebben
gekenmerkt. Haat is even schadelijk voor degene die haat als voor degene die wordt
gehaat. Haat tast als een niet in zijn groei gestuit kankergezwel de persoonlijkheid
aan en vreet haar levenseenheid weg. Vele van onze innerlijke conflicten wortelen
in haat. Daarom zeggen de psychiaters, ‘Heb lief of kom om’. Ik heb haat uitgedrukt
gezien in de gezichten van te veel sheriffs van Mississippi en Alabama om de negers
aan te raden tot dit ellendige peil af te dalen. Haat is een te grote last om te dragen.
Natuurlijk kunt u zeggen dat dit niet praktisch is - dat het leven een kwestie is van
vergelding, van terugslaan, van eten of worden gegeten. Misschien dat
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dit idee, zo zegt u, in een ver verwijderd Utopia succes zal hebben, maar niet in de
harde, kille wereld waarin we leven. Mijn enig antwoord is dat de mensheid de
zogenaamd praktische methode nu al lange tijd heeft gevolgd en dat deze
onverbiddelijk tot diepere verwarring en chaos heeft geleid. De eeuwen liggen bezaaid
met de wrakstukken van individuen en gemeenschappen die zich hebben overgegeven
aan geweld. Tot heil van ons land en tot heil van de mensheid moeten wij een andere
methode volgen. Dit betekent niet dat we onze strijdlustige pogingen moeten opgeven.
Met al onze energie moeten we voortgaan ons land van de nachtmerrie der
ongelijkheid tussen de rassen te bevrijden. Maar tijdens die arbeid hoeven we onze
voorkeur voor en verplichting aan de liefde niet te laten varen.
Fanon zegt aan het eind van The Wretched of the Earth: ‘Laten we daarom,
kameraden, geen huldeblijk aan Europa bewijzen door straten, instellingen en
maatschappijen te stichten, die op haar voorbeeld zijn geïnspireerd.
De mensheid verwacht iets anders van ons dan een dergelijke imitatie, die een
haast obscene karikatuur zou zijn.
Als we van Afrika een nieuw Europa en van Amerika een nieuw Europa willen
maken, laat ons dan het lot van onze landen aan de Europeanen overlaten. Zij zullen
beter weten hoe ze dat moeten doen dan de meest begaafden onder ons. Maar als we
de mensheid een stap verder willen brengen en als we haar tot een ander peil willen
verheffen dan Europa heeft getoond, dan moeten we onze vindingrijkheid gebruiken
en ontdekkingen doen.
Als we aan de verwachtingen van onze volkeren willen beantwoorden, moeten
we het antwoord elders zoeken dan in Europa.
Als we bovendien aan de verwachtingen van het volk van Europa willen
beantwoorden, dan is het niet goed hun een spiegelbeeld, zelfs niet een ideaal
spiegelbeeld, terug te kaatsen van hun samenleving en hun gedachtenwereld, waarvan
ze zich van tijd tot tijd zo eindeloos misselijk voelen.
In het belang van Europa, onszelf en de mensheid, kameraden, moeten we een
nieuwe bladzij omslaan, moeten we nieuwe ontwerpen uitwerken en pogen een
nieuwe mens gestalte te geven’.
Dit zijn dappere en uitdagende woorden en ik ben blij dat jonge zwarte mannen
en vrouwen ze citeren. Maar het probleem is dat Fanon en zij die zijn woorden
aanhalen, proberen ‘nieuwe ontwerpen uit te werken’ en ‘een nieuwe mens gestalte
te geven’, met de bereidheid om oude vormen van geweld te imiteren. Schuilt hierin
niet een fundamentele tegenstrijdigheid? Geweld is altijd de onscheidbare
tweelingbroeder geweest van het materialisme, het waarmerk van zijn grootsheid en
ellende. Dit is wel één van de dingen van onze moderne beschaving die ik niet gaarne
navolg.
De mensheid wacht op iets anders dan blindelingse navolging van het verleden.
Als we waarlijk een stap verder willen komen, als we een nieuwe bladzij willen
omslaan en werkelijk een nieuwe mens gestalte willen geven, dan moeten we beginnen
met de mensheid af te wenden van de lange en troosteloze nacht der geweldpleging.
Kan het niet zo zijn dat de nieuwe mens die de wereld nodig heeft, de geweldloze
mens is? Longfellow zei, ‘In deze wereld moet een mens
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of een aambeeld zijn of een hamer’. Wij moeten liever hamers zijn die vorm geven
aan een nieuwe samenleving dan aambeelden die gegoten zijn door de oude. Dit zal
niet alleen nieuwe mensen van ons maken, maar ons een nieuwe soort macht verlenen.
Deze zal geen gelijkenis vertonen met Lord Acton's beeld van de macht die de neiging
heeft tot verderf te leiden of de absolute macht die de neiging heeft tot absoluut
bederf te leiden. Het zal een macht zijn doordrenkt van liefde en gerechtigheid, die
de duistere dagen van het verleden zal veranderen in de heldere dagen der toekomst
en die ons uit de vermoeienis van de wanhoop zal opheffen tot de veerkracht van de
hoop. Een duistere, wanhopige, verwarde en door zonden verziekte wereld wacht op
deze nieuwe soort mens en deze nieuwe soort macht.
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Mens en heil in het hindoeïsme
J. Bayart
In de verklaring over de houding van de kerk ten opzichte van de niet-christelijke
godsdiensten spoort het Tweede Vatikaans Concilie de christen-gelovigen aan ‘om
met bedachtzaamheid en liefde, door gesprekken en door samenwerking met de
aanhangers van andere godsdiensten, getuigend van geloof en christelijk leven, de
geestelijke en zedelijke goederen alsook de sociale en culturele waarden, die bij hen
gevonden worden, te erkennen, te bewaren en te bevorderen’. De ontmoeting van de
godsdiensten is heden ten dage een universeel feit. Niet alleen reizen we veel meer,
maar in iedere goede boekhandel, in de bioscoop en de televisie, in musea en
tentoonstellingen ligt de hele wereld voor ons open. Op de Londense boekenmarkt
worden naar het schijnt meer werken gepubliceerd over niet christelijke godsdiensten
dan over christelijke. Wil deze ontmoeting van de grote wereldgodsdiensten
wederzijds vruchtbaar zijn, dan moet men echter twee uitersten vermijden. Van de
ene kant een eng exclusivisme, waardoor men zich alleen in het bezit van de volledige
waarheid waant en in de andere godsdiensten alleen dwaling en bijgeloof ziet. Zulk
een exclusivisme, reeds duidelijk uitgesloten door de zo juist geciteerde tekst van
het concilie, is nooit katholieke leer geweest. De katholieke traditie heeft altijd graag
gesproken van de ‘zaden van het Woord’, de semina Verbi in de niet-christelijke
filosofieën en godsdiensten en in de teksten van het Tweede Vatikaanse Concilie
komt deze opvatting herhaaldelijk terug. Zo moeten de christenen van de jongere
kerken ‘vertrouwd zijn met de nationale en godsdienstige tradities van hun volk; met
blijdschap en eerbied moeten zij de zaden van het Woord, daarin verborgen, aan het
licht brengen...’.
Van de andere kant dienen we alle oppervlakkig syncretisme te vermijden, dat de
essentiële eenheid van alle godsdiensten proclameert en alle geloofsovertuigingen
zonder meer gelijkschakelt. Om een dialoog aan te gaan, moet men met z'n tweeën
zijn; een vruchtbare dialoog is slechts mogelijk waar er wederzijdse eerbied is voor
de diepgaande verschillen. Blijft het alleen maar bij een confrontatie, dan treden
onvermijdelijk de verschillen of divergenties gemakkelijker op de voorgrond dan de
overeenkomsten of convergenties. De convergenties liggen immers meestal dieper,
op het vlak van de godsdienstpsychologie en het religieuze leven: ze worden
gemakkelijker beleefd dan geformuleerd.
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De echte dialoog verloopt het best in een kleine kring van vrienden, zomaar zittend
op een mat, op z'n indisch.
Hier bevind ik me natuurlijk in een andere situatie1. En er dringen zich nog andere
beperkingen op. Sprekend over Mens en Heil in het Hindoeisme, kan ik alleen stil
blijven staan bij het traditionele hindoeisme, dat nog steeds ten grondslag ligt aan
de godsdienst van de grote meerderheid van de gelovige hindoes. Ik zal dus niet
spreken over de Vedische proloog, b.v. de godsdienst van de Rigveda, die op vele
punten zeer verschillend is van het klassieke hindoeisme. Ik zal ook maar heel even
de hervormingsbewegingen, de ‘Hindu Renaissance’, of het ‘Neo-Hindoeisme’ van
de laatste 150 jaar, vermelden. Die hervormingsbewegingen zijn belangrijk en bezitten
vermaarde vertegenwoordigers: een Swami Vivekananda en een Sri Aurobindo, de
geniale Rabindranath Tagore en Mahatma Gandhi, Dr. Radakrisjnan, enz. maar, heel
sterk beïnvloed door het Westerse denken, zijn ze te verscheiden en te uiteenlopend,
om in dit korte bestek te worden behandeld.
Een laatste voorbemerking leidt me direct tot de kern van mijn betoog. Westerse
schrijvers spreken vaak van het pessimisme en de negatieve instelling van de
boeddhistische en hindoeistische godsdiensten ten opzichte van dit leven en deze
wereld. Boeddhisme en hindoeisme, zegt men, zijn hoofdzakelijk religies van
wereldvlucht, ‘des religions d'évasion’. Tot op zekere hoogte is dat waar, maar om
van het boeddhisme nog te zwijgen, pessimisme en wereldvlucht dekken niet het
hele hindoeisme. Zoals Olivier Lacombe nog onlangs schreef2, is het hindoeisme
eigenlijk een dubbele godsdienst. Enerzijds een godsdienst - juister: godsdiensten van bevrijding of verlossing van (laten we voorlopig zeggen) de geest; en anderzijds
een godsdienst van sociale en temporele verplichtingen: het hindoeistische dharma,
of sva-dharma, omvat eenieders eigen verplichtingen volgens zijn rang en plaats in
de hindoeistische samenleving. Het hindoeisme (de moderne bewegingen inbegrepen)
heeft het altijd moeilijk gehad om deze spanning (die toch ook in het christendom
bestaat) tot een harmonische eenheid te brengen. De beste synthese is nog altijd die
van de Bhagavadgita (rond 200 v. Chr.), het meesterwerk van de indische religieuze
literatuur, waar we verder nog op terugkomen. Maar hoe dan ook, over het tweede
lid van deze spanning, de tijdelijke verplichtingen van het hindoeisme, die vervat
liggen in de rijke en interessante dharmasjastra-literatuur, zal ik hier niet veel zeggen.
Mijn onderwerp is: het hindoeïsme als heilsgodsdienst. Slechts terloops kan ik de
plaats aanduiden welke sommige dharmasjastra-teksten krijgen in de heilswegen.
Enkele jaren geleden hadden wij te Calcutta een heel interessante kleine filosofische
kring, bestaande uit hindoes en christenen, meest allen universiteitsprofessoren en
studenten in de filosofie. Die groep droeg de naam darsjan-tjakra.

1
2

Deze tekst werd oorspronkelijk voorgedragen in een lezing voor de Katholieke Vlaamse
Hogeschool Uitbreiding, Brussel.
Oliver Lacombe, Le Brahmanisme, pp. 731-824 in La Mystique et les mystiques, sous la
direction de A. Ravier S.J., Desclée de Brouwer, Paris, 1965.
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Darsjan betekent ‘gezichtspunt’, ‘zienswijze’, breder op te vatten dus dan ‘filosofie’.
Onze gesprekken verliepen in alle vrijheid over geloofspunten, religieuze ervaringen
en alwat betrekking heeft op ‘spiritualiteit’. Twee punten waren er echter waarmee
wij het altijd bijzonder moeilijk hadden om ze aan onze hindoese partners duidelijk
te maken: de westers-christelijke opvatting van de menselijke persoon en de
christelijke leer van de schepping. Het eerste was nog moeilijker dan het tweede.
Het klassieke hindoeisme vindt zijn eerste schriftelijke neerslag in de oudere
Oepanisjaden, die dateren van rond 800 v. Chr. Met verloop van tijd echter zijn de
drie grote godsdiensten - het hindoeisme, het boeddhisme en het jainisme - gaan
steunen op twee fundamentele postulaten of dogma's: wedergeboorte en verlossing.
Het eerste beginsel is de beginloze, en misschien eindeloze, keten (of cyclus) van
geboren-worden en sterven, weder-geboorte en weder-sterven. De naam hiervoor is
samsara, dat beantwoordt aan ‘kringloop’. Samsara wordt ervaren als een staat vol
pijn (genot is er kortstondig), en - voor het hindoeisme - een staat van gebonden-zijn
in en aan deze wereld van worden en vergankelijkheid. De wetmatigheid van deze
kringloop der wedergeboorten, een soort immanente rechtvaardigheid, is de
wetmatigheid van de daad, het handelen zelf, het karman van het gebonden subject.
Eenieder plukt de vruchten van zijn eigen daden. Men wordt herboren in min of meer
aangename of pijnlijke situaties, volgens de vruchten van zijn daden in vorige
incarnaties. Ik zeg ‘men’, voorlopig zo vaag mogelijk.
Het tweede postulaat is de in principe universele mogelijkheid van verlossing of
vrijwording, in een staat van onsterfelijkheid, van niet-meer-opnieuw-geboren-worden:
moksja of moekti in het hindoeisme, nirvana in het boeddhisme.
Zelfs binnen het traditionele hindoeisme zijn de opvattingen over het hiernamaals
zeer verscheiden; ze hangen tenslotte af van de opvatting over de mens, meer bepaald
over de ziel en de verhouding tussen ziel en godheid. Weliswaar kan men ook een
orthodox hindoe zijn en de godheid, de persoonlijke God en/of het onpersoonlijke
Absolute, negeren; maar atheïstische systemen van die aard zijn binnen het hindoeisme
nooit populair geweest.
Wat is de mens, wat is de menselijke persoon in zo'n proces van wedergeboorte,
van metempsychose? In de westers-christelijke opvatting is de mens een welbepaalde
en specifieke natuur in wat men genoemd heeft de ‘ladder der schepselen’, het
Godswerk van de zesde dag. Een bijzondere natuur weliswaar: ziel en lichaam, de
ziel geestelijk en onsterfelijk, maar samen met het lichaam één menselijke persoon.
Die eenheid is zo onafscheidelijk, dat wij geloven, dat de mens over de dood heen
zichzelf blijft, ziel én lichaam, één en dezelfde persoon. De mens leeft en sterft maar
eens, en behoudt op een geheimvolle wijze zijn persoonlijkheid in het hiernamaals.
Maar luister naar Sjankaratjarya (9e eeuw), de grote leraar van de Vedanta, in zijn
strenge niet-dualistische richting: ‘De Atman (begrijp voorlopig: het ware, eigen
zelf) is van nature eeuwig en reëel; het lichaam is vergankelijk en
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irreëel. En toch waant men die één. Kan er grotere onwetendheid zijn dan deze?’
Wat het wezen van de mens betreft zijn alle hindoeistische systemen dualistisch;
ze staan dichter bij Plato, Plotinus en de Gnostici, dan bij Aristoteles en de christelijke
scholastiek. Door een mysterie, zonder begin en onverklaarbaar, is de geest, of zijn
de zielen, gebonden aan de dynamische, materiële natuur, en, als verblind en bedrogen
door deze loutere extrinsieke en accidentele unie, waant de ziel zich één met het
lichaam, begeert en handelt als één individu, en blijft door die daden gebonden in
de kringloop der wedergeboorte. In werkelijkheid echter heeft de ziel met het lichaam
niet meer gemeen dan de acteur met de kleren waarin hij een kortstondige rol speelt:
‘Zoals de man de oud geworden kleren
aflegt en andere, nieuwe aantrekt,
zo ook, zijn oude lichamen afleggend,
gaat de Geest in steeds andere, nieuwe in’ (Bhagavadgita, 2, 22)3.

Wat betekent dan de ‘Geest’, de ‘ziel’, de ‘zielen’? En welke is hun verhouding met
het absolute zijn en de persoonlijke God? Slechts heel in het kort kan ik hier de
voornaamste richtingen in het hindoeisme aanduiden.
De grote ontdekking van de klassieke Oepanishads - althans gezien vanuit het
hindoeistische standpunt - was de gelijkstelling van de Atman, het diepe ‘eigen-zelf’,
met het absolute Brahman, de uiterste grond van al wat is en bestaat. De term Brahman
betekende oorspronkelijk de rituele gebedsformule, inzonderheid de kracht ervan;
dan de kracht van het rituele offer zelf. In de ritualistische context van de latere
vedische periode, werd de kracht van het offer geïdentificeerd met het metafysische
uiterste, de Grond van al het bestaan, die zowel immanent als transcendent werd
opgevat. (De vertaling ‘Grond’ ontleen ik aan Aldous Huxley, die ze zelf ontleend
heeft aan Meester Ekhard). De Atman was oorspronkelijk het levensprincipe in de
mens, eerst de ‘adem’, vervolgens de ‘ziel’; maar het woord ‘atman’ deed tevens
dienst als reflexief voornaamwoord: ‘ik zelf’, ‘uzelf’, het ‘zelf’ van al wat bestaat.
De filosofie van de klassieke Oepanisjaden (die ik dateer van ± 800 tot 400 v.
Chr.) blijft meestal onsystematisch en onbepaald; aarzelend tussen een radicaal
monisme (vooral in de vroegere teksten) en een semi-pantheïsme of panentheïsme,
dat binnen het éne Al-zijn toch ware werkelijkheid toekent aan de persoonlijke God,
de individuele zielen, de materiële, dynamische natuur (dit vinden we vooral in de
latere Oepanisjaden en ook in de Bhagavadgita, een stuk uit de Mahabharata, van
rond 200 v. Chr.). Op die manier is het voor de latere hindoeistische systemen
gemakkelijk geweest hun eigen richtingen te ontwikkelen, en zich tegelijkertijd voor
hun orthodoxie te beroepen op de Veda en in het bijzonder op de Oepanisjaden.
De Vedanta (het woord betekent ‘einde der Veda’) geldt terecht als de meest
representatieve school van het hindoeistische denken, maar omvat zelf nog

3

Nederl. vert. naar Helmer Ringren en Ake V. Ström, De godsdiensten der volken, deel I,
Prisma-boeken, Utrecht - Antwerpen, 1963.
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zeer verschillende richtingen. Ik beperk mij hier tot de twee hoofdtendensen. De
reeds geciteerde Sjankaratjarya (9e eeuw) is de grote leraar van de vedantische school
die de naam draagt van kevala-advaita, d.i. radicale ‘niet-tweeheid’. Absoluut gezien,
is het Brakman één en zonder tweede, al wat is en werkelijk bestaat. De Atman, het
‘eigen-zelf’ is absoluut identiek met het onpersoonlijke Brahman. De persoonlijke
God van de godsvrucht en de cultus, de wereld en het individuele zelf, in één woord
alle differentiaties hebben slechts een voorlopige en louter pragmatische waarheid,
een schijn- en droomwaarheid. Vanuit het absolute standpunt is alle differentiëring
(God, zielen, wereld) onwetendheid en begoocheling. Dit wat betreft de eerste richting.
Ramanoedja is de grote leraar van de visjisjtadvaita, d.i. de gekwalificeerde
niet-tweeheid. De persoonlijke God, de individuele zielen, de wereld, zijn geen
loutere droomwerkelijkheid, maar eeuwig waar en reëel. De absolute Brahman-Atman
van de Oepanisjaden is de persoonlijke God van de godsdienst. De individuele zielen
en de wereld zijn ‘vormen’, ‘substantiële attributen’ van die persoonlijke God,
Bhagavan.
Naast de Vedanta hebben we de pluralistische strekkingen, die vooral op de latere
Oepanisjaden berusten. Zij werden ontwikkeld en gesystematiseerd in systemen zoals
de klassieke Samkhya en de klassieke Yoga.
De klassieke Samkhya negeert gewoon het Oepanisjadische Brahman en de
persoonlijke God. De individuele zielen (louter bewustzijn en inactief) zijn eeuwig
en zelfstandig. Eeuwig of altijddurend is ook de onbewuste natuur: een beginloos en
eindeloos alterneren van kosmische perioden van evolutie en involutie, van uitgaan
en terugkeer. De klassieke Yoga voegt daarbij een persoonlijke God. Deze is een
geprivilegieerde ziel, die nooit aan de dynamische natuur gebonden is geweest. Deze
persoonlijke God is dus schepper, maar kan in de Yoga-discipline toch een zekere
rol spelen als heilsweg.
Deze opvatting van de natuur (of van de wereld) als een beginloze en eindeloze
cyclus van evoluties is gemeenschappelijk aan al de hindoeistische systemen. In de
min of meer pantheistische en theistische zienswijzen van de Vedanta is de natuur
een soort lagere emanatie of manifestatie van de godheid (wat echter zijn persoonlijke
transcendentie niet uitsluit), of zij bestaat eeuwig naast God, in een ietwat vage
betrekking van afhankelijkheid.
Misschien lijkt dit allemaal wat verwarrend. Maar als we willen spreken over de
heilswegen in het hindoeisme, moeten we de leerstellige context en de verschillende
oriëntaties daarin toch wel enigszins voor ogen hebben. Voor we dan die heilswegen
aanvatten, nog even een korte uitweiding.
Bezoekers in India zijn vaak ontsteld door de talrijke goden en godinnen van de
hindoeistische volksgodsdienst. Is het hindoese volk dan echt polytheistisch en hebben
die goden en godinnen een reële plaats in de hindoeistische heilsleer? Het antwoord
op deze vraag kan afhangen van de termen waarin ze wordt gesteld in de indische
talen. Spreken we van Bhagavan, God, de opperste Heer, dan is Bhagavan natuurlijk
uniek, hoe kan het anders? Maar de talloze devas en de devis, goden en godinnen
dan? Het goddelijk wezen is oneindig, maar het manifesteert zich in verschillende
bijzondere gedaanten, volgens de functies of
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zendingen die de Heer wil volbrengen voor het in stand houden van de wereld en de
verlossing van de zielen. In plaats van poly-theisme, zou ik daarom, als men me deze
term niet kwalijk neemt, liever spreken van poly-theo-morfisme. De éne godheid
neemt talloze vormen aan; dat is een aspect van zijn voorzienigheid. Lees bv. het
vierde hoofdstuk van de Bhagavadgita, over gods ‘nederkomen’ (de goddelijke
avatara's, waarover straks meer) of het tiende hoofdstuk over de vihva-roepa (de
talrijke vormen of gedaanten van de éne Heer, Bhagavan, Krisjna).
De terminus a quo, het uitgangspunt van de hindoeistische heilsleer is de mens in
zijn existentiële situatie van gebondenheid en wedergeboorte; de terminus ad quem,
het doel, is de staat van onsterfelijkheid, het ware zijn van de vrije geest, van de ziel
of de zielen. Traditioneel spreekt men van de drie heilswegen in het hindoeisme: de
weg der werken (de karma-marga), de weg der kennis (de djnana-marga) en de weg
van de godvruchtige overgave (de bhakti-marga). Het onderscheid tussen deze drie
is nooit volledig en adekwaat, maar meer een kwestie van rangstelling en primauteit.
De weg der werken is de Assepoester van de drie. Niemand houdt dat de goede
werken alleen de vrijwording van de ziel kunnen verzekeren. Maar een ethische
levenswandel en godsdienstige praktijken zijn altijd vereist als voorbereiding of als
begeleidende voorwaarde voor iedere vorm van geestelijke vooruitgang. Trouwens,
volgens de leer van de Bhagavadgita, die later algemeen werd aanvaard, is het niet
het handelen zelf dat de geest bindt aan de cyclus van de wedergeboorten; het is
alleen het egoïstische, profijtzoekende handelen dat bindt. De Heer Krisjna zelf is
altijd werkzaam, anders - zegt hij - zouden al die werelden vergaan, maar hij zoekt
er geen winst bij. De onthechte daad bindt dus niet. Laat Ardjoena, Krisjna's leerling
in het gedicht, het werk doen dat hem opgelegd is (Ardjoena was een krijger), laat
hem zijn plicht, zijn svadharma doen in een geest van onthechting aan de vrucht van
zijn werk, en hij zal het einddoel bereiken (3, 19). Beter nog: laat hem zijn plicht
doen in een geest van geloof en liefde tot God en van zijn werk zelf een offerande
maken aan de Heer, en hij zal niet weder-geboren worden, maar de Heer zelf zal hem
verlossen. Maar daarmee bevinden we ons al buiten de weg der werken, op die van
de overgave aan God, de bhakti-marga.
De weg der werken, die heel de hindoeistische ethiek en religieuze praktijk omvat,
heeft een rijke literatuur in het leven geroepen, de reeds genoemde
dharmasjastra-literatuur. Daartoe horen ook grote stukken van de twee epossen, de
Mahabharata en de Ramayana, de klassieken van de Tamilse litteratuur, en vele
andere populaire teksten en verhalen. Wat de ethiek betreft, mag men zeggen dat
bijna alles er te vinden is; ook de gulden regel van de naastenliefde: doe aan anderen
wat ge zoudt willen dat zij u doen. De morele fijngevoeligheid slaat soms over in
scrupulositeit of casuïstiek4; maar die verschijnselen kennen wij ook. Heel deze
literatuur betreffende de hindoeistische praktijk verdient beter bestudeerd te worden
door christelijke vorsers.

4

Cfr. R.C. Zaehner, Hinduism, Home Univ. Library, Oxford University Press, het hoofdstuk
‘Dharma’.
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Aangezien de werken zelf de vrij-wording van de gebonden ziel niet kunnen
verzekeren, moet die gezocht worden, hetzij langs de weg der kennis, hetzij langs
de weg der vrome overgave, de bhakti. Het onderscheid tussen beide wegen is echter,
zoals reeds gezegd, zelden volledig of absoluut. Voor de voorstanders van de weg
der kennis, is de weg van de bhakti een weliswaar te prijzen, maar ondergeschikt
hulpmiddel. Voor de voorstanders van de weg der bhakti omvat de liefde gewoonlijk
ook de ware kennis. Beide wegen hebben in India grote scholen van spiritualiteit
geïnspireerd.
De weg der kennis is het best vertegenwoordigd door de oudere Oepanisjaden, de
zuivere niet-tweeheidleer of kevaladvaita-school van de Vedanta.
Yadjnavalkya, de leraar van het Brihadaranyaka-Oepanisjad, wilde have en goed
verlaten, om zich aan het ascetische leven te wijden. Eerst echter wilde hij zijn
goederen verdelen tussen zijn twee vrouwen: Maitreyi en Katyayani. ‘Maitreyi’,
sprak hij, ‘ik ben van plan het huis te verlaten. Welnu, ik laat tussen jou en Katyayani
de zaken regelen’. Maitreyi antwoordde: ‘Heer, zo deze met rijkdommen gevulde
wereld de mijne was, zou ik daardoor onsterfelijk zijn?’ - ‘Neen’, zei Yadjnavalkya,
‘je zou wel heel rijk zijn, maar rijkdom biedt geen hoop op onsterfelijkheid’. - ‘Wat
zou ik aanvangen’, antwoordde Maitreyi, ‘met iets dat mij geen onsterfelijkheid
waarborgt? Wat gij weet, Heer, waarlijk leer mij dat!’ - ‘Vrouw’, zei Yadjnavalkya,
‘altijd zijt ge mij dierbaar geweest, maar nu zijt ge me dierbaarder dan ooit’. (Volgt
een commentaar over het woord ‘dierbaar’, en meteen de leer over de Atman, het
ware eigen-zelf). ‘Zie’, sprak Yadjnavalkya, ‘niet omwille van de echtgenoot is de
echtgenoot dierbaar, maar omwille van de Atman is de echtgenoot dierbaar. Niet
omwille van de vrouw is de vrouw dierbaar, maar omwille van de Atman is de vrouw
dierbaar...’. Zonen en weelde en vee en kaste, ja de goden zelf, álles: ‘Niet omwille
van alles is alles dierbaar, maar omwille van de Atman is alles dierbaar.... Zie, het
is waarlijk de Atman die gezien moet worden, die gehoord en begrepen moet worden,
die overdacht moet worden, o Maitreyi. Waarlijk, in het zien, horen, overdenken, en
begrijpen van de Atman, wordt het heelal gekend.... Aldus is je de leer gegeven, o
Maitreyi, werkelijk, zo is de onsterfelijkheid’ (4, 5)5.
Aan de basis van de ikzuchtige werken, die de ziel aan de wedergeboorte binden,
ligt de onwetendheid van het ware zelf; het ware zelf is als overschaduwd door het
empirische subject dat handelt, geniet en steeds hunkert naar meer genot. Het
vrijworden ligt dan, volgens de aanhangers van de weg der kennis, in de kennis van
het ware zelf. Deze kennis moet bereikt worden langs de paden van onthechting en
gestadige overweging. ‘De Atman’, zei Sjankaratjarya, zoals wij boven reeds
citeerden, ‘is eeuwig en reëel; het lichaam is vergankelijk en irreëel. En toch waant
men die één. Kan er grotere onwetendheid zijn dan deze?’ En nog eens Sjankaratjarya:
‘Ik ben geen brahmaan, geen krijgsman, geen vaisja, geen sjoedra (de vier
kastegroepen). Ik ben geen leerling, geen huisvader, geen kluizenaar, geen asceet
(de vier levensstaten). Ik ben het onvergankelijke brahman’. Zo herhaalt hij dus de

5

Nederl. vert. ietwat gewijzigd naar J.A. Block, Oepanishads, N. Kluwer, Deventer, 1956.
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grote leer van de vroegere Oepanisjaden, de gelijkstelling - bij Sjankara de volledige
identificering - van de subjectieve Atman en het objectieve Brahman: ‘Ik ben het
Brahman’. ‘Dit zijt gij, Sjvetaketoe’. Alle differentiëring is onwetendheid.
In een meer theïstische context zoals bij Ramanoedja, waar de persoonlijke god,
de zielen, de wereld, echt reëel en eeuwig waar zijn, doch samen één Brahman, ligt
de onwetendheid in het feit dat de ziel zich zelfstandig en onafhankelijk waant; terwijl
ze in werkelijkheid een modus of attribuut is van de godheid. De ware kennis ligt
dan in het herkennen van die volledige afhankelijkheid en participatie. Bij Ramanoedja
en de andere leraren van de theïstische Vedanta is Gods genade hiertoe altijd vereist,
en de verlossende kennis is in feite begrepen in de godvruchtige liefde, de bhakti.
Bij de Samkhya en de Yoga-scholen ligt de onwetendheid in het niet-onderscheiden
tussen de louter geestelijke ziel (zuiver bewustzijn) en de onbewuste dynamische
natuur. De vrijmakende kennis is de ‘onderscheidende kennis’ (viveka-djnana). De
weg der Yoga (die ook in de andere systemen aanvaard is) bestaat in een achtledige
discipline (van acht ledematen of acht stappen): de beoefening der deugden, de morele
onthechting, de fysiologische hulpmiddelen (houding en ademhalingscontrole, de
volledige controle der zintuigen), verder de drie op elkaar volgende stappen van
steeds intensere meditatie en concentratie, tot de hoogste (niet-gedifferentieerde)
samadhi: een instase eerder dan een extase, waarin de ziel zichzelf herkent in haar
zuivere geestelijkheid en absoluut ‘alleen-zijn’ (het Yogische kaivalyam).
In al deze varianten van de weg der kennis is de bevrijdende kennis altijd een
terugkeren tot het reële, een her-kennen van het ware zelf. René Milhau noemt dit
zeer juist: ‘une réponse que l'esprit se dit à lui-même’. God en godsdienst, zoals wij
die begrijpen, kunnen dan ook maar een ondergeschikte plaats vinden in zulk een
heilsweg. Het juist geciteerde artikel van Milhau draagt als titel Salut historique et
salut noétique, wat we ietwat vrij kunnen vertalen als ‘Christelijke godsdienst en
Gnose6. Dit alles belet echter niet dat de christen heel wat echte geestelijke waarden
kan erkennen in de weg der kennis.
De weg der bhakti, der godsvrucht of liefdevolle overgave, is stellig de meest
verspreide van de drie wegen en heeft ook de volksgodsdienst het meest beïnvloed.
Deze weg benadert het dichtst de christelijke godsdienst. Louis Renou heeft bhakti
vertaald door ‘l'amour-foi’, een synthese van geloof, hoop en liefde, of door
‘participation amoureuse’, ‘an affective participation of the soul in the divine’7.
Etymologisch betekent bhakti inderdaad ‘deelhebben aan’; vandaar: devotie,
liefdevolle overgave van zichzelf aan de persoonlijke, barmhartige God.
De asceet kan het gevaar lopen in zijn ascetisme bovenwereldse krachten te zoeken.
De kenner kan zich in zijn kennis verhoogmoedigen. De bhakta of God-minnende
mens, beroept zich voor zijn verlossing noch op zijn eigen

6
7

Cfr. R. Antoine S.J., Bridging the Gulf, in The Clergy Monthly, Supplement vol. 3, 1956-1957,
pp. 18-29.
Cfr. L. Renou, Religions of Ancient India, London, 1953, p. 72.
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werken, noch op zijn yogische praktijken, noch op zijn kennen. Hij verkiest zichzelf
volledig over te laten aan en te berusten in de barmhartige Heer, God, Bhagavan.
‘Als een bedelaar sta ik voor Uw deur te pleiten,
Geef me een aalmoes, God, Liefde uit uw liefdevolle hand’.
Zo bidt Toekaram, een Maratha uit de 17e eeuw. Of Appar, een Tamil
Sjivavereerder van de 9e eeuw:
‘Ik kan niet zeggen: ik zal tot hem gaan en hem dwingen in mij te wonen.
Hijzelf komt vol verlangen tot mij, neemt intrek in mijn lichaam en
vermengt zich met mijn leven’8.
Want God kan aan die nederige, liefdevolle overgave niet weerstaan: ‘De
Heer verstoot de hoogmoedigen en bemint de deemoedigen’, zegt een
tekst uit de 10e eeuw9.
De bhakti-leer is, in zijn essentiële trekken, reeds duidelijk uiteengezet in de
Bhagavadgita (200 v. Chr.). Krisjna, in de Gita, prijst de ascese en de yoga; maar de
beste yogi is hij die samen met zijn yoga ook bhakti - liefde - heeft voor de Heer
Krisjna. Hij prijst de kennis, maar de beste van alle wetenden is hij die met zijn
kennis ook bhakti heeft voor de Heer. En indien de ascetische praktijken, de yogische
concentratie en de kennis van het ware zelf, te moeilijk zijn voor Ardjoena - tot wie
Krisjna spreekt - laat hem dan maar al zijn werken aan de Heer toewijden en zichzelf
liefdevol aan hem toevertrouwen en de Heer Krisjna zelf zal hem door zijn genade
uit de cyclus der wedergeboorten verlossen (9, 27, en passim), en zal hem daarbij
ook nog al de Yoga en al de Kennis geven die hem kan dienen (10, 10-11). ‘Geef
dus al de andere wegen op, en neem uw toevlucht tot mij alleen, en ik zal uw
verlossing zijn’ (18, 66).
Een andere grote bhakti-tekst is de Bhagavata-poerana, daterend uit de 8e of 9e
eeuw, die ontstaan zou zijn in Zuid-India. Reeds vóór de 10e eeuw kwamen er grote
devotie-bewegingen tot stand in het Tamilse land, geleid en geïnspireerd door
pelgrimerende dichters, die van dorp tot dorp trekkend, in het Tamil hun
bhakti-liederen zongen tot Visjnoe of tot Sjiva.
Ramanoedja, in de 12e eeuw, verzette zich tegen de leer van de strikte niet-tweeheid
van Sjankaratjarya, juist omdat deze leer in zijn ogen de godsvrucht en de godsdienst
tenslotte zinloos maakte. Hij gaf aan de bhakti-bewegingen een vollediger theologie,
die zich toch op de Oepanisjaden kon beroepen. De bhakti-bewegingen hebben zich
dan verspreid over geheel India, van zuid tot noord, van Gujarat tot Bengalen en
Assam.
Deze liefdevolle overgave aan God wordt bezongen in alle belangrijke indische
talen. Volgens de scholen en streken neemt ze verschillende tonaliteiten en
gevoelsnuances aan, maar de kern blijft overal gelijk: Al wat men is en heeft, de
Heer toewijden, en in Hem alleen zijn toevlucht zoeken voor zijn verlossing:

8
9

Cfr. A.J. Appasamy, Temple Bells, Calcutta, 1931.
Narada-bhakti-soetra, 27.
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‘Ik heb geen vader, geen moeder, geen vriend, geen broeder,
Ik heb geen zoon, geen dochter, geen dienaar, geen meester,
Ik heb geen vrouw, geen kennis, geen ambt,
Gij alleen, o Bhavani, Gij alleen zijt mijn toevlucht’ (Sjankaratjarya)10.

In het Visjnoeisme, dat de meeste grote bhakti-bewegingen omvat, spelen gods
avataras een zeer belangrijke rol. De term avatara wordt in het Engels gewoonlijk
vertaald door incarnation, in het Nederlands: menswording. Die vertaling was
misschien niet te vermijden, toch is ze onjuist, verwarrend en misleidend. Avatara
betekent niet incarnatie of menswording, maar het ‘nederdalen’ (het Engelse ‘descent’)
van de godheid. God ‘komt neder uit barmhartigheid’, komt de wereld en de zielen
tegemoet, onder een of andere gedaante, volgens de nood waaraan hij wil voldoen
of volgens de taak die hij wil volbrengen. Er is een epifanie, een theofanie, een
zichzelf-manifesteren van de godheid, maar nooit is er incarnatie of menswording
in de christelijke zin van het woord.
De twee voornaamste avatara's van Visjnoe zijn die van Rama en van Krisjna. In
het strikte krisjnaisme is Krisjna wel niet een avatara van Visjnoe, maar de
persoonlijke God, Bhagavan zelf. De persoonlijke God heeft in eeuwigheid een
glorierijk lichaam dat tot zijn goddelijke natuur behoort. In geen geval worden Krisjna
en Rama mens, en de teksten zijn hier zeer uitdrukkelijk. God kan niet mens worden
in het hindoeisme, want het mens-zijn is een toestand van gevallen zijn van de ziel,
een gebonden zijn aan de vruchten van vorige levens, een zondige toestand. Krisjna
of Rama kunnen dan ook niet echt lijden of sterven. Hun voorkomen als mens is een
vertoning, een spel. (Men spreekt van de Krisjna-lila, de Ramlila: het Krisjna- of
Rama-spel). Maar de godvruchtige Hindoe vindt het wonderbaar dat Rama wel wil
doen alsof hij pijn leed en in zwijm viel in het gevecht met Ravan; en hij weent tranen
van devotie omdat Krisjna wil doen alsof hij een klein kind was, of zich wil vertonen
als de minnaar van de gopis (de melkerinnetjes) van Brindavan, om daardoor onze
godsvrucht en onze overgave op te wekken en te vergemakkelijken. Maar Krisjna
of Rama behoren niet tot het mensen-ras en kunnen dan ook geen verlosser zijn in
de christelijke betekenis van het woord. Een hindoe kan met de beste bedoelingen
en met volle respect voor de christelijke godsdienst Christus vergelijken met de
negende avatara van Visjnoe, kan van Christus een andere Krisjna maken. Een
gelovige christen kan van Krisjna daarentegen nooit een andere Christus maken. De
menswording maakt het christendom onvergelijkbaar en onreduceerbaar.
In nederigheid, in eerbied voor de waarheid en voor andermans vrijheid, kan er tussen
de christen en de hindoe toch wel een vruchtbare dialoog tot stand komen. Daarin dat mogen wij niet vergeten - is het de heilige Geest, Gods Geest, die beide
gesprekspartners uitnodigt tot een steeds vollediger trouw aan zichzelf, en daardoor
ook tot een beter wederzijds begrip en samenwerking ten bate van het hele mensdom.

10

Cfr. A. Antoine, art. cit.
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Een manco van onze theologie
M. Jeuken
Het gevaar van een discussie over onze theologie is, dat ze bijna onvermijdelijk in
een emotionele sfeer wordt getrokken. Laat ik dan voorop stellen, dat dit niet de
bedoeling is. Vanuit de wetenschapsbeoefening wil ik enkele opmerkingen maken,
omdat in onze katholieke theologie het gesprek met de natuurwetenschap op een
dood spoor dreigt te raken, zo het ooit begonnen is. De waarschuwing tegen
emotionaliteit klemt des te sterker, omdat ik als illustratiemateriaal wel eens de
Nieuwe Katechismus zal gebruiken, en dat hier de gevoeligheden groot zijn, weet
ieder die de berichtgeving hierover volgt. De termen progressief en conservatief
duiken herhaaldelijk op, en de indruk wordt gewekt dat men maar op twee manieren
theologie schijnt te kunnen bedrijven: op ouderwets conservatieve of op modern
progressieve wijze. Wat evenwel onder de termen progressief en conservatief verstaan
wordt, is niet duidelijk. Zo heet de Nieuwe Katechismus een voorbeeld van progressief
denken te zijn. Maar is het ook modern denken? Het komt mij voor, dat verschillende
hedendaagse theologische verhandelingen van Katholieke zijde een in feite reeds
verouderde denkmentaliteit weerspiegelen, en hiermee zijn we meteen midden in de
kwestie die mij als wetenschapsbeoefenaar benauwt.
De doorsnee denkhouding van de Katholieke theologie van vandaag is
klaarblijkelijk die van de existentialistische theologie, een theologie dus die door de
wijsgerige stroming van het existentialisme wordt gevoed. Nu beleven wij in
wijsgerige kringen al sinds enige tijd een crisis omtrent dit existentialisme, een crisis
die bij onze nederlandse Katholieke theologen nauwelijks is doorgedrongen. Hier
hoort men nog wel de God-is-dood gedachte, terwijl de hippies al weer aan het
mediteren zijn.
De crisis is wel voornamelijk hierdoor ontstaan, dat het existentialisme niet de
minste inspiratie heeft gegeven aan de beoefenaars van de exacte wetenschappen die
een wijsgerige achtergrond voor hun wetenschapsbeoefening vragen. De mentaliteit
van het existentialisme is eerder tegengesteld aan die van de natuurwetenschap, zodat
deze twee moeilijk tot elkaar zijn te brengen. Het existentialisme is eerder
subjectivistisch gericht dan objectivistisch, eerder individueel dan universeel, eerder
vaag dan exact, eerder irrationeel dan rationeel, en vooral hierom kon het de
natuurwetenschap niet inspireren. Het gevolg is dan ook geweest, dat vanuit de exacte
wetenschappen, wiskunde en natuur-
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wetenschappen dus, een eigen wijsbegeerte is opgekomen, die objectivistisch,
universeel, exact en rationeel is, met als basis taal en logica. Het begon met het
neopositivisme van de Wiener Kreis, en dit vond zijn vervolg in de analytische
wijsbegeerte van Cambridge en Oxford, nu ook in de Verenigde Staten en hier en
daar in Duitsland. Beide stromingen hebben duidelijk de invloed van Wittgenstein
ondergaan, hoewel deze zelf nooit tot een van deze stromingen heeft behoord.
De analytische wijsbegeerte beweegt zich op terreinen, die volgens het
neopositivisme met haar beperkt verificatieprincipe niet voor zinvolle uitspraken
toegankelijk waren, zoals ethica, metaphysica en ook theologie. Zo staan bij de
analytici de argumenten voor het bestaan van God weer in de belangstelling. We
zien bij hen ook weer een nieuwe reflexie op het ontologisch Godsbewijs en in het
jongste nummer van ‘Mind’ (januari 1968) vinden wij een artikel over de logische
compositie van het cosmologisch Godsargument. Deze verruiming van denkterreinen
heeft als gevolg gehad, dat de analytische wijsgeren in Engeland en Amerika in volle
dialoog zijn met de theologen, iets wat in het Katholieke kamp in Nederland
nauwelijks het geval is. Door een eenzijdige alphamentaliteit van de meeste van onze
theologen? Feit is, dat bij niet-Katholieke theologen de dialoog met de analytische
wijsbegeerte op gang komt en met de natuurwetenschappen al lang op gang is.
Hubbeling kon voor de NCRV-radio drie voordrachten houden over ‘Analytische
filosofie en theologie’ (gepubliceerd in ‘Revolte in de theologie’, 1968, Callenbach,
Nijkerk), en de Nederlands Hervormde Kerk stelde reeds in 1951 een commissie in,
die theologen en wetenschapsbeoefenaars bij elkaar bracht. Het resultaat is geweest,
dat twee delen ‘Geloof en natuurwetenschap’ zijn verschenen, die veel gelezen
worden. Als we nu bedenken, dat er bij het jongste pastorale concilie geen enkele
sectie was die de problemen tussen theologie en natuurwetenschap moest bestuderen,
dan tekent dit een achterstand in ons Katholieke theologisch denken. Een ruwe
schatting leert ons, dat in Nederland 60 tot 70 procent van de bevolking het
bêta-denken is toegedaan, waarvoor de theologen een taal spreken die niet verstaan
wordt. Een pastoraal probleem van de eerste orde.
In ‘Time’ van 7 mei 1965 stond onder de rubriek ‘Religion’ een interessant bericht,
dat onder onze theologen naar het schijnt vrijwel onopgemerkt is gebleven. We lezen
daar: ‘Het meest knellende probleem dat de Christelijke theologen onder de ogen
moeten zien, is: hoe zinvol over God te spreken tot een wereldse, wetenschappelijk
ingestelde en van twijfel vervulde wereld. De drastische oplossing van de
na-christelijke volgelingen van Dietrich Bonhoeffer is te zeggen dat het traditionele
idee over God dood is, en naar andere zaken over te stappen. Een andere weg, die
door de bijbelgeleerde Rudolf Bultmann en zijn leerlingen graag wordt betreden, is:
de betekenis van God in existentiële termen uit te drukken. Maar vele Protestantsche
theologen van de V.S. vinden het onmogelijk zonder God te leven of hem op
existentialistische wijze te preken, en deze theologen trachten een andere weg te
vinden, gebaseerd op de filosofieën van Alfred North Whitehead en zijn meest
bekende leerling, Charles Hartshorne van de universiteit van Texas....’.
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Het blijkt nu dat die Protestantse theologen inderdaad vat op hun mensen krijgen,
en het slot van het artikel is typisch ‘Time’: ‘Het kan zijn, dat we aan het begin staan
van een opwindende gebeurtenis: de vorming van een in de V.S. uitgebroede
filosofische theologie, die eventueel zich zou kunnen ontwikkelen tot een alternatief
voor dat overal aanwezige teutonische importartikel, het existentialisme’. Nu is
Whitehead een wiskundige, een logicus en een meta-physicus, wiens denken ook de
analytische wijsbegeerte inspireert.
In Oxford werd enkele jaren geleden een symposium gehouden van
wetenschapsmensen, wijsgeren en theologen, waarin het gesprek van de theologie
met de analytische wijsbegeerte tot interessante resultaten kwam. Dit symposium is
gepubliceerd onder de titel ‘Biology and personality’ (Oxford, 1965), met Ian Ramsey
als editor. Deze Ramsey was eerst hoogleraar in de wiskunde te Cambridge, en
vervolgens hoogleraar in de filosofie van de Christelijke godsdienst te Oxford. Sinds
kort is hij benoemd tot Anglicaans bisschop.
Gaat dit alles aan onze katholieke theologen voorbij? Misschien hebben zij er wel
iets over gehoord, maar beseffen zij ook, dat hier een revolutie in het theologisch
denken aan de gang is? Het onbehagen dat bij menigeen over ons katholiek
theologisch denken leeft, heeft misschien hier zijn onderbewuste oorzaak. De
analytische wijsbegeerte streeft naar heldere, klare uitspraken, ze eist een
ondubbelzinnig woordgebruik, ze reflecteert op de taal zoals die door de mensen
wordt gebruikt en wijst op het onderscheid der taalspelen. Daarom is ze ook voor de
theologie van belang. De tijd dat de wijsbegeerte slechts in essays en romans tot
uitdrukking wordt gebracht, is voorbij. Analytici zullen geen Nobelprijs voor de
literatuur ontvangen. En als nu theologische reflexies juist niet beantwoorden aan
een helder taalgebruik en de schijn wekken de taal eerder als verhulling dan als
verduidelijking te gebruiken, dan ligt hier een bron van onbehagen voor de moderne
mens. Ik meen, tussen de regels door lezend van ingezonden brieven, dat dit punt
terdege overwogen dient te worden. Het onbehagen vindt ook zijn oorsprong in het
niet verantwoorden van de methodiek die gebruikt wordt. Toen indertijd een aantal
punten uit de Nieuwe Katechismus, door de Confrontatiegroep naar voren gebracht,
in de algemene belangstelling kwamen, schreef Schoonenberg een uitgebreid artikel
in ‘De Tijd’, om de positie van de Nieuwe Katechismus te rechtvaardigen. Wij hadden
een dergelijke rechtvaardiging graag vóór in de Katechismus zien afgedrukt. Dit
staat buiten de vraag, of men de inhoud van de rechtvaardiging onder-schrijft of niet.
Het is een gebrek aan methodiek, dat de Katechismus haar methode van theologisch
benaderen niet gerechtvaardigd heeft, terwijl wij juist in een tijd leven waarin de
wetenschap zich voortdurend op haar methodiek bezint.
Eerste bron van onbehagen is echter het taalgebruik. Een van de regels van juist
taalgebruik is, dat binnen een taalspel eenzelfde term in eenzelfde betekenis moet
worden gebruikt. Ik geef nu een voorbeeld uit de Nieuwe Katechismus, waarbij dit
niet gebeurt en verwarring gewekt wordt. Op p. 126 e.v. wordt gesproken over de
wonderen van Christus als tekenen. Zeer terecht wordt het teken-karakter van de
wonderen benadrukt. Maar dan volgt op p. 133 de zin:
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‘De sacramenten zijn inderdaad de meest echte voortzetting van Christus' tekenen’.
Wat wordt hier bedoeld? Klaarblijkelijk speelt hier de gedachte, dat de sacramenten
ook tekenen zijn, maar de auteur vergeet dan, dat de term ‘teken’, gehanteerd bij de
sacramenten, een andere inhoud heeft dan dezelfde term bij de wonderen. Bij de
wonderen is het teken opvallend door de uitzonderlijkheid van de gebeurtenis en de
omstandigheden waarin het plaats vindt. Bij de sacramenten is het teken-zijn niet
opvallend, empirisch is er niets opzienbarends. Het teken-karakter is verschillend.
Het teken-karakter van de sacramenten komt daarentegen wel overeen met het
teken-karakter dat aan het Lichaam van Christus eigen was, en theologisch moeten
we zeggen, dat de werkzame lichamelijkheid van Christus zich in de sacramenten
voortzet. Bij de Engelse en Amerikaanse theologen en wetenschapsmensen die naar
het geloof lijnen doortrekken, vinden wij ook steeds de band tussen Incarnatie en
sacrament, niet tussen wonderen en sacrament. Nu dient onmiddellijk erkend te
worden, dat de Nieuwe Katechismus op p. 298 de band goed legt, maar dan komt
weer de vraag: wat wordt er bedoeld met de zin op p. 133? Dat sommige wonderen
verwijzen naar sacramenten, zoals in de ter plaatse aangehaalde voorbeelden uit het
Johannes evangelie? Accoord, maar dan mag men niet spreken van ‘de meest echte
voortzetting’. Nu is dit termgebruik eerder verwarrend dan verhelderend. Exactheid
van uitdrukking mag niet worden opgeofferd aan fraaie zinsbouw en mooie stijl. De
pagina in de Nieuwe Katechismus over de menselijke evolutie (p. 12) is fraai van
stijl, maar inexact, zelfs onjuist, van inhoud. En zijn de pagina's over de Islam door
een islamiticus van te voren bekeken?
Juist omdat het moderne analytische denken steeds meer aan invloed wint, is het
zaak van de theologen om bij de tijd te blijven. Zij moeten moeite doen zich in te
leven in een denkmentaliteit die door de exacte wetenschappen is geïnspireerd. En
bij een eventuele dialoog tussen natuurwetenschap en theologie zouden de theologen
met luisteren moeten beginnen, omdat dit huidige wereldbeeld en het moderne denken
door de natuurwetenschap wordt bepaald, en niet door de theologie. Het zou best
kunnen zijn, dat de term ‘onbehagen’, die ik enkele malen heb gebruikt, nog te zwak
is. Maar hierop wil ik niet insisteren. De discussie zou dan inderdaad in emotionaliteit
verzanden.
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Ziet de jonge mens wat in het ambt?
Eduard Kimman
De celibaatsmoeilijkheden, ambtsverlatingen, gezagscrises, problemen over full- of
parttime priesters, en de knellende vragen n.a.v. de inderhaast tot stand gebrachte
‘academische’ vorming van de clergé, verduisteren in toenemende mate het zicht op
de pastorale functie in de kerk. Toch zijn er nog jonge mensen die besluiten een
opleiding tot het priesterschap te volgen of in een orde te treden. Wat is er in het
christendom dat deze jeugdige mensen de gebondenheid aan de kerk en het ‘geestelijk
leven’ doet kiezen? Waarvoor en aan wie stellen zij zich beschikbaar en waarom?

Waarvoor beschikbaar?
Omdat de vraag naar het waarom de minst concrete is, is het misschien goed te
beginnen bij wat zo iemand denkt te gaan doen. Houdt de aanmelding bij een bestaand
instituut vanzelf de bedoeling in, de huidige functies ervan in een al dan niet
vernieuwde vorm voort te zetten? Is de ambtsopvatting van de tegenwoordige priester
voor een priesterkandidaat richtinggevend? Is de huidige concretisering van de
doeleinden van de religieuzen bepalend voor een aspirantreligieus of -religieuze?
Van eigen leeftijd uit bezien, onderkent hij of zij twee generaties met elk een eigen
gedragsinstelling. Een generatie van ouderen die zich kenmerken door een ouderwets
en soms reactionair optreden of door een levenshouding vol bezonnen en respectvol
begrip maar zonder vèrgaande creativiteit. De tweede is een overgangsgeneratie,
getekend door het wegvallen van een houvast, maar creatief genoeg om nieuwe taken
te vinden als de oude functies vervagen. Met beide instellingen kan deze jonge mens
zich moeilijk identificeren. Beide generaties hebben een stempel meegekregen, dat
door de vorming en de tijdgeest in hen ingebakken is. Sommigen klampen zich eraan
vast, anderen ontworstelen zich eraan. Omdat de jeugd de beklemming van dit houvast
niet gekend heeft, is een identificering zo moeilijk. Dat men zich kan vastklampen
aan iets dat voor deze ouderen van onvervangbare waarde is, is nauwelijks
voorstelbaar en zeker niet overdraagbaar, omdat deze jonge mens dit houvast nooit
gekend heeft. Geen uitweg biedt eveneens de tweede generatie, die ruwweg in twee
groeperingen uiteenvalt. Voor beide was het reeds overgedragen ambt, bv. de wijding
tot priester, een uitgangspunt voor hun werkzaamheden.
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De ene groepering slaagt er voor zichzelf in dit gegeven te integreren in de veranderde
situatie. Zo zijn er bv., die een stuk verkondiging of een emancipatietaak zien door
als priester werkzaam te zijn in de industrie, de universiteit of de
ontwikkelingsgebieden. De anderen daarentegen wekken de indruk geen raad te
weten met hun ambt en daardoor te vluchten in vele soorten sociale diensten. Een
zekere maatschappelijke positie wordt voor deze laatsten bij een vervagend
priesterschap een nieuw houvast, terwijl het voor de eersten in continuïteit met hun
primaire opdracht staat. Omdat de motivaties zo totaal verschillen, vormt de
combinatie van een maatschappelijke positie en een concrete kerkelijke functie geen
referentiepunt.
Aangezien de werkzaamheden van de clerus en de andere kerkelijk vrijgestelden
als uitgangspunt hebben een verdwijnende gesanctioneerde kerkelijke status, zijn zij
geen herkenningspunt voor deze jonge mens. Is er een algemene verwachting van
de toekomstige plaats en rol van de ambtsdrager, die wel zo'n punt van herkenning
biedt? Om het anders te zeggen: komt er in de discussie van de laatste tijd een beeld
naar voren, dat de jonge mens op de toekomstige ambtsuitoefening kan oriënteren?
Het beeld van de toekomstige priester of hoe die kerkelijke ambtsdrager/draagster
of vrijgestelde ook heten zal, zoals door de theologen geschetst, staat in het perspectief
van charisma en profetie. Maar zoiets ambiëren, laat staan ervoor opgeleid worden,
lijkt toch wel wat moeilijk. Theologisch blijft het hier ook niet bij: er is een
gedifferentieerdheid ontwikkeld van vele taken als liturg of voorganger, leraar en
verkondiger, aalmoezenier en gemeente-pastor, zielzorger op categoriaal of territoriaal
niveau. De sociologen, in wier vaandel woorden als aanpassing en nieuwe
kerkorganisatie geschreven staan, verwachten in hetzelfde perspectief meer een
modern priesterleven en vernieuwd kloosterleven als vormen van, hoewel van
oorsprong kerkelijke, service-instituten van en voor de wereld. Toch vormen deze
beelden in al hun veelheid en vaagheid meer de verwachtingspatronen voor wie nu
in het ambt staan, dan dat zij een referentiekader zijn voor de idealen van de jonge
mens. Zij spreken een ontwikkeling uit naar nieuwe typen van oude en bestaande
levenstaken en een daarmee gepaard gaande professionalisering van het ambt dat,
zoals het nu is en zoals het nu door de dragers ervan beleefd wordt, de jonge mens
weinig zegt. Met name de sociologische visie van een dergelijke ontwikkeling is
dubbelzinnig. Het is een doekje voor het bloeden en, op zijn ergst, een verwoorden
van een ontwikkeling die begrijpelijk is voor veel priesters en kloosterlingen van
thans, die, in hun aanvankelijk enige dienst aan de kerk door beschikbaarheid aan
haar gezagsdragers, in deze laatsten bedrogen zijn uitgekomen of anderszins zijn
doodgelopen en daarom minstens een dienst aan de wereld willen bewijzen. Wanneer
de jonge mens van nu zo graag de wereld een dienst wil bewijzen, waarom zou hij
dan deze omweg maken? Zouden er niet genoeg organisaties zijn die hem dit mogelijk
kunnen maken? Wanneer iemand nu zich aansluit bij een bisdom of orde, en niet het
plan heeft de overgeleverde levensstijl voort te zetten noch de visie van de leden
deelt op de concrete kerkelijke functie in de toekomst, ontbreekt toch niet alle
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identificering. Het gemeenschappelijke punt kan zijn de poging om dienstbaar te
staan. Het onderscheid zou dan hierin bestaan, dat deze jonge mens bewust de kerk
een dienst wil bewijzen. En de wereld dan?

Dienst aan de kerk
Is dit wel een reële keuze? Mag een nog niet volwassen mens zich wel aan zo'n
vormend instituut geven, dat aan diens geweten met gezag bepaalde begrippen op
zal leggen? Men kan zich afvragen, of zo iemand dan niet bedrogen wordt. Zou het
dan niet allereerst de taak zijn van de niet-gekwalificeerde gezagsdragers, nl. zij aan
wie de communicatie-media ter beschikking staan en die daardoor een sterke invloed
uitoefenen, om hem of haar hierover voor te lichten?
Is de jeugd de toestand van corruptie die in de kerk heerst ontgaan? Heeft zij geen
weet van de velen die de kerk aanwenden om zichzelf te zoeken? Is zij echt niet op
de hoogte van het feit, dat onder het mom van vrijheid nieuwe gesloten machtsblokken
geformeerd worden?
Als de jeugd nu aan corruptie, machtsmisbruik en egoïsme denkt, gaan haar
gedachten uit naar de van problemen overstelpte politieke constellatie van de wereld.
Corruptie, dat zijn de ambtenarenmolens in de onderontwikkelde landen, maar eerder
nog in de ontwikkelde landen en de vaak verdorven economische verhoudingen. Als
ze aan machtsmisbruik denkt, ziet ze het sociaal-politieke bestel in Frankrijk evenals
het regime van welke dictator ook in Zuid-Amerika. Het voorbeeld van egoïsme is
op wereldniveau het nationalisme, dat in toenemende mate de onderhandelingen
tussen de naties (wat wij in het dagelijks spraakgebruik voor elkaar dialoog noemen)
vertroebelt en zelfs blokkeert.
Wijst deze gedachtenloop erop, dat de jeugd geen weet heeft, dat zulke toestanden
ook binnen de kerk voorkomen? Is ze ervan overtuigd dat de kerk is, zoals ze dat
tijdens het tweede Vaticaans concilie in schema's op papier heeft gezet? Of weet de
jeugd wel degelijk, dat het vaak bij papieren gebleven is en dat de eigenlijke kerk
nog bestuurd wordt in een geest van onvrijheid?
Jonge mensen die zich nu met de kerk inlaten, kennen minstens ten dele deze
ontredderde situatie van de kerk. Indien zij weet hebben van de machinaties in de
kerk, waarom vindt dan toch een engagement plaats? Gebeurt dit in de hoop, dat de
kerk op haar schreden zal terugkeren; dat de opvattingen die leefden in de oerkerk
doch daarna verdwenen, weer verwerkelijkt zullen worden? Verwachten zij, dat de
kerk zal terugkeren tot de orde van taak- en ambtsverdelingen van de apostolische
gemeenten?
Al blijft ook voor hen aanvaardbaar, dat er veel inspiratiefs en leerzaams in de
kerkordes van het Nieuwe Testament te vinden is - dank zij de theologen die immers
al jaren met deze herbronning bezig zijn - zij staan uitermate sceptisch ten aanzien
van de verwerkelijking hiervan. Het zou van een diepgaand misverstand getuigen,
te veronderstellen dat deze theologische idealen ook maar een uitnodiging voor hen
zijn.
Voor de jonge mensen die zich nu met de kerk inlaten, is de kerk net zo'n vat
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van corruptie als zo vele andere politieke constellaties. Zij weten dat, terwijl de schijn
bestaat dat het roer nu omgegooid is, de groep der bewindvoerders èn die der
vernieuwers een even gesloten kamp is als die van vroeger. Het oude, autoritaire
gezag heeft plaats gemaakt voor een nieuw, dat dikwijls even moeilijk weet te luisteren
en bepaalde zaken met een nieuw soort onverdraagzaamheid weet door te drukken.
Dit geldt voor bisschoppen even goed als voor ordesoversten, die allebei het in hen
gestelde vertrouwen verspelen, wanneer zij zich stellen achter bepaalde methodes
zoals sociologische onderzoeken en interviewgesprekken, die achter het masker van
objectieve wetenschappelijkheid de preoccupaties en vooroordelen verbergen van
hen die de lakens uit (willen) delen. De ontdekking van deze corruptie in de kerk
wordt voor deze jonge mensen des te schrijnender, naarmate zij zich van de
uitverkiezing van de kerk bewust worden: in de kerk wordt het kwaad als kwaad
openbaar. In de kerk wordt heel erg zichtbaar, dat corruptie corruptie is.
Zo wordt door de ontdekking van deze corruptie misschien duidelijk, dat de christen
de wereld niet vooruit helpt door zich tezelfdertijd van de kerk af te wenden, maar
dat men de wereld geen grotere dienst bewijst dan deze uitverkiezing van de kerk
waar te maken.
Wie behoort tot een generatie die bereid is de corruptie in de ontwikkelingslanden
te bestrijden, zou wel eens om het kwaad in de kerk als kwaad te doen kennen zich
met haar kunnen engageren. Alleen gebeurt ontwikkelingshulp in de kerk niet in
tijdelijke vrijwilligerprogramma's. Het kwaad in de kerk als kwaad openbaren
geschiedt volgens een grillig, eindeloos en voor ons mensen ongrijpbaar programma.
Tegenover de meetbare, helder omlijnde ontwikkelingshulp aan de wereld is er een
onaanzienlijke, niet te meten dienstbaarheid aan de kerk.
Als het de uitverkiezing van de kerk is, door haar falen het wereldgeweten wakker
te schudden, zou men dan niet kunnen volstaan als ‘leek’ het kwaad in de kerk aan
het licht te brengen? Wat bezielt toch de jonge mensen die zich zelfs met de
institutionele kerk engageren?

Waarom beschikbaar?
Het milieu waarbinnen het proces zich afspeelt dat wij roeping noemen, is niet het
hiërarchisch-kerkelijke milieu. Dat speelt hierbij geen rol van betekenis. Voor deze
jonge mens heeft hiërarchie vooral te maken met een eeuwenoude kerkelijke traditie,
maar niet zozeer met het levende evangelie. Uiteindelijk ontkiemt het evangelie
overal, liefst onder naamlozen, titellozen en zondaars, kortom onder gewone mensen
van alle tijden en van alle rassen. Dit kerkelijke erfgoed echter leeft voort onder de
mensen van een bepaalde tijd en een bepaalde cultuur, en is een object van
vernieuwing voor de mensen van de overgangstijd. Alleen dan appelleert gezag, als
het weer de bezielende autoriteit van het evangelie in zich draagt.
De kerk laat hem of haar koud, zoals zo veel instituties in deze tijd de jeugd zo
weinig zeggen. Deze mens, die na Hiroshima geboren is, gaat nog slechts mensen
en de mensheid ter harte. Hij of zij voelt zich niet thuis in de onwer-
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kelijke belangenstrijd van het kerkelijk gezag, maar voelt hoogstens verwantschap
met deze of gene gezagsdrager. De vroomheid van Angelo Roncalli dwingt deze
jongeren respect af, ze is alleen door haar tijdgebondenheid onnavolgbaar. De
dienstbaarheid aan de naaste en het vertrouwen op God van hem en die anderen die
echt hielden van kerk, priesterschap en klooster, is op die wijze nu onmogelijk. Want
bij deze jonge mens ligt het omgekeerd. Zij zijn bekommerd om de velen die
ingeklemd werden onder het juk van die ganse clergé en al die religieuzen die niet
leefden als Roncalli en de zijnen. Juist omdat deze jongeren het eenzijdige
geloofsonderricht, de aangeleerde gezagstrouw en de beklemmende scrupulositeit
niet ondergaan hebben, kunnen zij niet-gepreoccupeerd en onbevooroordeeld houden
van de mensen in en buiten de kerk die wel hiermee te maken gehad hebben. De
inspiratie van deze jonge mensen is het aanvaarden van de bedreiging van de
‘handhavers van het geloof’ en daardoor een radicale doch eenvoudige solidariteit
met de ingedeukte medemens. Vanuit de sympathie voor de onderliggende massa
groeit er een antipathie voor de zich opleggende kerk.
De jonge mens van nu, die toetreedt tot een bisdom of intreedt in een gemeenschap
van religieuzen, is getroffen door de nood in de kerk. Hij of zij ambieert geen pastorale
functie in de kerk, tenzij in het besef te behoren en te willen behoren tot die erfelijk
met zonde behepte mensengemeenschap. Immers wie de inhumaniteit de wereld uit
wil helpen, moet de inhumaniteit in de kerk niet ontvluchten.
Toetrede of intrede betekent groeiende verbondenheid met allen die gebukt gaan
onder de last van het geloof. Het is een wijken van de zekerheden van eigen verlangens
voor de horizont van wat de medemensen nodig hebben om vol te kunnen houden.
Vrijgesteld zijn voor zo'n ambt, is beleven dat alle illusies ophouden en dat er niets
anders te ambiëren is dan dat de medemensen misschien in zo'n mens willen
ontdekken dat er Iets of Iemand anders is die hen bevrijding in plaats van beklemming
geeft.
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Vargtimmen: het uur van de wolf
Jos Burvenich
Iedere nieuwe film van Ingmar Bergman brengt de verleiding mee om te gaan zoeken
naar de kiem van ieder beeld, ieder woord, ieder gevoel in al zijn vorige films. Want
het werk van deze cineast vormt een levend complex, als een zenuwstelsel:
onontwarbare draden verbinden de ene film met de andere; de ene zet de andere
voort, verrijkt hem, nuanceert hem, wijzigt of verdiept er de betekenis van. Van de
andere kant vraagt ieder werk om een eigen interpretatie. Maar die dreigt dan
gemakkelijk in rationele categorieën vast te leggen en te verstenen wat voor Bergman
onophoudelijk vlottend zoeken is. Bergman corrigeert zichzelf voortdurend; zogauw
hij iets te duidelijk meent te hebben geaffirmeerd, zet hij het steeds weer op de helling.
Zijn visie is steeds voorlopig. En aangezien die visie en dat onophoudelijk zoeken
zich uitdrukken via de film, moeten we ook altijd rekening houden met het immer
een beetje exhibitionistische en voyeuristische spel dat hij speelt met het op sensatie
en illusie beluste publiek.
Bergman laat zich niet in een rechtlijnige interpretatie vangen, vooral niet in een
psychoanalytische; in geen enkel systeem. De reden daarvoor is simpel: hij is geen
filosoof, geen psycholoog, hij is een kunstenaar. Hij laat het leven zien, buiten alle
getheoretiseer. Was hij uitgesproken godsdienstig, dan was hij een mysticus, zonder
theoretische theologie. Het leven dat hij uitbeeldt, wortelt in zijn eigen menselijke
ervaring, groeit uit de instinctief-visuele, verschrikkelijke kennis die hij heeft van
de mensen om zich heen, vooral van zijn acteurs. Hij ontwerpt geen film zonder dat
hij een levend acteur voor zich heeft, wiens persoonlijke ervaring, onrust of geloof
hij zo sterk in het scenario verwerkt, dat het soms op misbruik van vertrouwen gaat
lijken. Dat was zo met Gunnar Björnstrand in Nattvardsgästerna (De
avondmaalsgasten); dat is zo met Max von Sydow in Vargtimmen (Het uur van de
wolf).
Niet zonder reden herinner ik hier aan Nattvardsgästerna. Voor Bergman zelf
blijft dit de belangrijkste en zuiverste film in de evolutie die, over Tystnaden (Het
Zwijgen) en Persona, uitmondt op Vargtimmen. Het drama van de door zijn demonen
gekwelde schilder in deze laatste film zet de kunstenaarscrisis voort van Elisabeth
Vogler in Persona, vindt zijn expliciete oorsprong in Ansiktet (Het Gelaat). En de
Alma van Vargtimmen is een zuster van de levensnabije Alma in Persona. Maar al
deze figuren hebben, met Bergman zelf,
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de even verschrikkelijke als zuiverende beproeving doorworsteld van
Nattvardsgästerna.
De verbeten wil om ‘God zijn vals gezicht af te krabben en het echte, zuivere
gezicht van God bloot te leggen’, bracht Bergman verder dan hij aanvankelijk met
deze film bedoelde. God doorstroomt de engelachtige koster Algot met eenvoudig
geloof en ontrukt een oprecht gebed aan de godloze Martha, die een definitieve
levensopgave zoekt. Maar God bleef zwijgen. In Tystnaden wordt de weerslag van
dat zwijgen onderzocht op de mens, die in zijn wanhopige behoefte aan communicatie
en om zichzelf in enkele heel nederige en zuivere woorden te overstijgen, geheel op
zichzelf blijft aangewezen. Religieuze vormen en formules zijn geen steun maar
veeleer een hinder; ze beloven een te gemakkelijke veiligheid, ze wortelen in
grondeloze angst. De mens stikt erin. ‘Als God niet bestond, wat verschil zou dat
maken? Dan wordt het leven begrijpelijk, is dat geen opluchting? En de dood? Dat
wordt dan het leven dat uitdooft, lichaam en ziel worden opgelost. Zelfs de wreedheid
van de mensen, hun eenzaamheid, hun angst, alles wordt dan duidelijk. Er is geen
behoefte meer om een uitleg te vinden voor het onbegrijpelijke lijden. Geen schepper,
geen instandhouder van het heelal, geen gedachte’. En even verder: ‘God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten?’ En ineens het verschrikkelijke licht: ‘Vrij ben ik,
eindelijk vrij’.
In Nattvardsgästerna wordt het gewelf van het vermolmde gebouw nog gedragen
door de immense behoefte om, ondanks alles, toch nog te begrijpen; in het zwijgen
van Tystnaden stort het gewelf in. Bergman ruimt het puin. Hij maakt tabula rasa.
Om opnieuw te beginnen?
In Nattvardsgästerna was de crisis onvermijdelijk, ja noodzakelijk. De religieuze
terminologie, de reminiscenties, de opvatting over de liefde zaten vast in een verwarde
en verwrongen ervaring: tussen het geestelijk absolute en het aperte erotisme was
de kloof groter dan ooit. God werd er te uitsluitend gezocht als een absolute perfectie
buiten de mens. Zowel de religieuze reflex als de behoefte aan menselijke liefde,
steunde te veel op Bergmans ingeboren drang naar absolute klaarheid en veiligheid.
Zoals bij Bunuel, hoewel anders genuanceerd natuurlijk, leidt de crisis van de mens
die zien en tasten wil om te kunnen geloven, tot de afwijzing van alle angelisme en
piëtisme en tegelijk tot het besef: er is niets anders dan deze zichtbare en tastbare,
gesloten, bezoedelde maar fascinerende wereld. Wankel, maar heel reëel blijft daarin
echter de behoefte bestaan om, zoals in Vargtimmen gezegd wordt, ‘een ander
menselijk wezen te bereiken, te omhelzen, te beleven in zijn rijke verscheidenheid;
niet ergens een rol te spelen in een tragikomedie, maar samen een gemeenschappelijke
werkelijkheid te beleven. Geen namen meer zoals gevangene en gevangenis, bewaker
en foltering, afsluitmuren, afstand, leegte, vrees en schimmen. Geen woorden meer
als vonnis, straf, vergeving, schuldige zondaar, fout, schaamte en zonde. Geen
bestraffing meer, geen beul en geen heilige; geen belijdenis, geen nachtmerrie, geen
strafexpeditie. Hoe is de gedachte aan een gerechte God der Wrake toch kunnen
ontstaan, de angstroep van het bidden, de vreesaanjagende waakzaamheid of de
blinde dwaasheid van het geloof?
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Uit welk verderf is het monster geboren dat vergeving van zonde heet, opstanding
uit de dood en eeuwig leven?’ In hun wanhopige overdrijving schreeuwen deze
woorden de hunkering uit naar levende waarheid en zuiverheid, de afwijzing van de
verwarde chaos van uiteenlopende belijdenissen, die de waarheid zo vertekenen dat
ze er helemaal in zoek raakt.
De film Vargtimmen zit vol verwarde gevoelens, speelt zich af in een decor dat door
zijn grootse leegheid verplettert, en werkt met zo'n uiterst versoberde beelden, dat
ze als een obsessie achterblijven.
De schilder Johan Borg - de oude man uit Smultronstället (De wilde aardbeien)
heette Isaak Borg - leeft op een eiland samen met Alma, een eenvoudige,
moederlijk-toegewijde vrouw (cfr. de verpleegster Alma in Persona). Vroeger heeft
hij een onstuimig en dramatisch avontuur gehad met de mooie en hartstochtelijke
Veronica Vogler (de komediant in Ansiktet heette Albert-Emmanuel Vogler). Alma
is op de hoogte van dat avontuur, ze heeft Johans dagboek gelezen. Op het eiland
komt het duo in contact met de bewoners van een imponerend, vervallen kasteel. Na
een onzegbaar pijnlijk nachtelijk gesprek, waarin hij Alma al zijn obsessies openbaart,
op haar schiet en vlucht, gaat Johan naar het kasteel. De kasteelbewoners veranderen
voor zijn ogen in afschuwelijke monsters. Zijn vroegere geliefde, Veronica, wacht
hem op in een lege zaal, houdt hem in haar omarming gevangen, en ineens duiken
van overal de monsters op. Alma is Johan achterna gelopen om hem te beschermen,
ze weet niet tegen welk gevaar; ze vindt hem bij een moeras in het park. Maar hij
ontsnapt. Zij vindt hem in een weide, is getuige van zijn strijd tegen de demonen van
het kasteel en van overal elders, die zich op hem werpen. En ineens is alles leeg.
Alma ziet niets meer, zij keert terug naar huis.
Dat is natuurlijk slechts het schema. Het eigenlijke drama speelt zich af op een
totaal ander vlak. Bergman houdt het dubbelzinnig, zoals zo vaak. Wie bij hem een
verhaaltje zoekt, komt bedrogen uit. Het wezenlijke speelt zich af in het hart van de
mens, in zijn geest. De droom, hoe onsamenhangend en verward ook, staat het dichtst
bij de echte realiteit. Bergman weet dat zijn eigen, zo sterk audio-visueel bepaalde
werkelijkheid zich op de rand van de waanzin beweegt, een waanzin die wordt
opgeroepen door de angst voor de schimmen achter iedere waarneming, iedere
beleving, die steeds op het punt schijnen een of ander drukkend geheim te openbaren,
maar zich op het laatste moment dan telkens weer sluiten. Of sluiten ze zich over
een grote leegte, waarvan de mens, in zijn onverzadigbare honger, alleen maar denkt
dat ze een altijd weer opnieuw te doorgronden geheim in zich bergt?
Vanuit deze intense visuele intuïtie wordt de film heel duidelijk. Johan, een
kunstenaar die zich niet in staat voelt de diepste werkelijkheid van de dingen in zijn
werk weer te geven (omdat hij er niet in slaagt, het geel van een strandlandschap op
het doek vast te leggen, gaat hij dat geel voor een illusie houden), heeft zijn toevlucht
gezocht bij een eenvoudige, levensechte vrouw. Ook haar zou hij voorgoed vast
willen leggen, zoals zij daar ontspannen en ontroerend reëel voor hem zit: ‘Ik wou
geduldig doorgaan met je zo te tekenen, doorgaan
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zonder ophouden’. Bij haar vindt hij vrede en veiligheid, en zorg. Zij wekt in hem
het verlangen om samen met haar oud te worden, steeds meer op elkaar te gaan
gelijken, in een steeds toenemende kennis, een intuïtief aanvoelen van elkaar. Maar
uit dat gevoel van veiligheid, dat alleen maar overgave vraagt, staat de angst op: is
het niet slechts een bedrieglijke illusie? En de angst opent de bres voor de demonen.
Ze nemen de gestalte aan van de kasteelbewoners, maar het zijn projecties van wat
er in de mens omgaat. Gezichten van de mens: de oude, in het rood geklede
bezoekster, met een gezicht als een dodenmasker, is zij niet de naderende ouderdom,
onrustwekkend door zijn wijsheid en zijn allures van alwetendheid, die naar god-weet
welk noodlot leidt achter het zich akelig losmakende masker van dode ervaring;
Heerbrandt, de aalmoezenier van het kasteel, die ‘met zijn duim de zielen naslaat en
hun ingewanden blootlegt’, er groot op gaat dat hij gezichten kan lezen en zijn best
doet om alle beledigingen te vergeten alsof zij nooit hadden bestaan...; Von Mercken,
de kasteelheer, die achter het masker van zijn hooghartigheid alleen maar wil
verbergen hoe weinig hij in staat is om lief te hebben en hoe jaloers hij is op hen die
dat wel kunnen...; von Merckens vrouw, rijp en mooi als de zomer, maar koud en
onvoldaan door de onmacht en ontrouw van haar man...; de oude, verrimpelde, maar
nog kokette moeder, leeg als de dood...; Ernst, de zoon, een netheidsmaniak, die lijdt
onder het verval van het huis, waar hij zich verantwoordelijk voor acht, en die
uiteindelijk de hand aan zichzelf slaat...; Lindhorst, de koude, cynische archivaris,
die alle gevoelens - van liefde tot wanhoop - doorgrondt, maar ze alleen als curieuze
studie-objecten beschouwt.
Deze vele figuren (vele namen zijn niet alleen aan vroegere films van Bergman
ontleend, maar ook aan De toverfluit van Mozart1), roepen weer andere op uit
Bergmans vroegere werk. En het zou misschien interessant zijn hun onderlinge
verwantschap na te gaan. Maar, hoe dan ook, hier in Vargtimmen zijn ze allemaal
tot hun ware gestalte gekomen: demonen, kannibalen, innerlijke obsessies en
tegenspraken, die onder de druk van Bergmans sterke sentiment, dat opstijgt uit zijn
existentiële, instinctieve en onberedeneerde angst, spoken zijn geworden.
Of is de ergste en wezenlijkste van deze demonen de vrouw? Want tegenover
Alma staat Veronica. Zij wekt in Johan de hartstocht en de romantische droom van
eeuwige liefde; in hun laatste ontmoeting, na Johans vruchteloze tocht in het kasteel
op zoek naar de voorbije illusies van deze kwellende liefde, biedt zij zich aan in een
zaal zo kaal als een dodenhuis en de wriemelende

1

Na een poppenkastvertoning discussiëren de gasten op het kasteel over een passage van De
toverfluit: Tamino is in de nacht achtergelaten voor de tempel van de kennis; wanhopig roept
hij de ‘eeuwige nacht’ toe: ‘Wanneer verdwijn je? Waar vind ik het licht?’ (de passage is in
Bergmans manuscript onderstreept). De aanwezigheid van Mozarts meest mysterieuze en
meest persoonlijke opera in Vargtimmen (een spel in het spel, een geliefd Bergman-procédé)
geeft de film een belangrijke tonaliteit. Hier wordt niet alleen, in de dreiging van het Niet,
de geheimzinnige aanwezigheid van iets absoluuts opgeroepen, maar de passage staat duidelijk
in het teken van het zoeken naar een verloren geliefde: Tamino zoekt Pamina. ‘Pamina’, zegt
Lindhorst in Vargtimmen, ‘is niet langer een meisjesnaam, maar een bezweringsformule die
opstand betekent uit de angst’.
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monsters staren hen dreigend en nieuwsgierig aan. En zelfs Alma, in haar evidente
eenvoud en haar zorgzame tederheid, wekt ineens de angst op voor het verzinken in
een zwoele en lege banaliteit.
Of zijn het de herinneringen uit de kinderjaren die onuitwisbaar zijn als littekens?
Vele kunstenaars worden erdoor gedreven en geïnspireerd: denken we slechts aan
de fascinerende demonen van Fellini's Otto e Mezzo en Giulietta degli Spiriti. In
Vargtimmen wekt Bergman zijn jeugdherinneringen tot leven als nooit te voren,
maar hij vindt er geen bevrijding in. Zijn angst, die zich in de wrange herinneringen
van dit scenario verraadt, schijnt hem nog te verlammen: hij waagt het niet ze in
beelden om te zetten, hij laat ze vertellen. Zonder beelden vertelt Johan, in de nacht
waarin hij Alma tenslotte probeert te vermoorden, de onnoemelijke angst die hij als
kind ondervond toen hij door zijn vader gestraft werd met opsluiting in een enorme
donkere kast: hij meende daar een kleine demon te horen bewegen die aanstalte
maakte om aan hem te knagen. Hij vertelt hoe hij smeekte om vergiffenis, hoe zijn
angst hem dreef tot zelfvernedering: zelf haalde hij de zweep en hij bepaalde zelf
het aantal slagen dat hem de verzoening moest verdienen. Zulke herinneringen werpen
een vreemd licht op de angst waarvan Bergman zo vaak getuigt, op de kwellende
behoefte aan vergeving en boete waarvan zovele van zijn figuren blijk geven.
In beangstigend koele beelden breekt nog een andere herinnering door. Als kind
is Johan, spelend in de tuin van een oud ziekenhuis, het dodenhuisje binnengelopen
met een kameraadje, dat echter op de vlucht is geslagen. Tussen de doden vindt hij
daar het lichaam van een nog mooie vrouw; hij bekijkt het aandachtig, raakt het aan.
Deze eerste ontdekking van intieme vrouwelijkheid, aan dit weerloze, koude lichaam,
in een mengeling van afschuw en nieuwsgierigheid, moet de latere man fel hebben
getekend. Hier raken wij Bergmans klinische kilheid, zijn soms plotseling opwellende,
bijna wrede bereidheid om het leven als met een scalpel te ontleden; de Bergman
ook die scherper dan een ander in de lichamelijke omgang en de liefde de bedreiging
aanvoelt van dood en ontbinding.
Sinds lang lagen er schetsen en ontwerpen van films te wachten waarin die
herinneringen een plaats zouden vinden. Bijvoorbeeld het nooit verfilmde manuscript
van Människoäterna (De Kannibalen), dat ook Dämonerna (De Demonen) als titel
droeg - titel die ook oorspronkelijk Vargtimmen werd toebedacht. Toespelingen op
dit thema vinden we bij de knaap in de proloog van Persona en in enkele tastende
gebaren en blikken van de kleine Johan in Tystnaden. In Vargtimmen slaagt Bergman
erin deze obsessies uiteindelijk te integreren.
De twee zojuist genoemde scènes groeien in de film uit tot een soort bezwering,
maar komen ook terug in parallelle ervaringen van de volwassen Johan. De eerste
wordt aan Alma verteld naar aanleiding van het verhaal van wat hem zojuist
overkomen is, bij het vissen in een kreek van het eiland. Een ogenschijnlijk nietig
maar onvermoed krachtig kereltje had hem plotseling, zomaar, aangevallen en gebeten.
De tweede jeugdherinnering keert terug wanneer hij

Streven. Jaargang 21

794
op het onbestaande feest in het kasteel Veronica weervindt. Naakt en als dood ligt
ze uitgestrekt op een door schragen gedragen tafelblad; als hij zich over haar heen
buigt, omknelt zij hem plotseling in een felle maar steriele omarming. In geen van
beide gevallen echter werkt de bezwering definitief bevrijdend. Uit het gevecht met
het kereltje blijft alleen een onweerstaanbare opwelling van wreedheid over: uitzinnig
gooit Johan het jongetje met stenen dood en laat het in het zwarte water zinken. Uit
de ontmoeting met Veronica ontstaat de vertwijfeling om de onmogelijkheid van het
menselijk contact, om de dood van alle gevoel, en een grenzeloze ontgoocheling,
die Johan naar de vertwijfelde strijd met de demonen drijft: ‘Een ogenblik hangt er
over de kleine weide een stille leegte (dezelfde als na het overspel en de gehuichelde
vergeving van Borgs vrouw in Smultronstället) alsof het ochtendgrauwen elke vlek
heeft weggewist. Geen spoor meer van bloed. Alleen de zachte wind en de
doordringende, fijne herfstregen’.
Vooral in zijn laatste films geeft Bergman, als mens én als cineast, blijk van een
pijnlijke luciditeit. In dat opzicht vormt Vargtimmen een nieuw hoogtepunt. Niet dat
de beelden hier rationeel-helder te duiden zouden zijn, maar ze geven een ongemeen
gave uitdrukking aan zijn levensaanvoelen zoals dat nu is. Steeds is zijn werk
gekenmerkt geweest door een sterk persoonlijke strijd tussen enerzijds zijn intuïtie,
zijn kunstenaarsdrang om te tonen en te verontrusten, zijn wil om het leven te
doorpeilen, en anderzijds het technisch zo aartsmoeilijk te hanteren maar ook zo rijke
medium waarin hij dit alles wil uitdrukken, de film. Nattvardsgästerna, dat gaver is
dan Tystnaden, bracht hem dicht bij een mogelijke eenheid tussen zijn visie en de
weergave ervan. Persona was een in vele opzichten geslaagde poging om de
onontwarbare werkelijkheid van feiten, gebaren, dingen van mensen die met hun
ziel en hun dromen tegenover het mysterie van het tastbare leven én van het dreigende
Niet staan, aan te tonen en onder ogen te zien. Maar meteen valt in Persona de
behoefte op om de toeschouwer te schokken en te verontrusten en hem er van bewust
te maken dat hij geconfronteerd wordt, niet met een profeet, maar met een ander
mens, die zijn eigen, subjectieve visioenen aan het scheppen is: een mens die vecht
met het verlammend besef van de relativiteit van zijn eigen schepping, maar die
dóórwerkt: als hij ermee ophoudt, is hij verloren; en onuitroeibaar is zijn
nieuwsgierigheid: hij wil weten, hij wil blijven tasten naar de diepste vezels van zijn
gevoel en zijn waarneming. Hij weet dat zijn medium nooit helemaal vrij is van
illusie. Hij weet dat hij de toeschouwer hypnotiseert, en geniet daarvan. Maar tegelijk
maakt hij het zijn publiek, met een bijna cynische oprechtheid, duidelijk dat het een
realiteit van het leven meemaakt, veel wezenlijker dan het spektakel, dat er slechts
een afschaduwing, een bedrieglijke schijn van is. Johan in Vargtimmen: ‘Ik noem
mijzelf een kunstenaar, ik ken geen betere term. Eigenlijk handel ik alleen maar
onder dwang. Ik heb er geen enkele verdienste aan. Ik word met de vinger nagewezen
als iets uitzonderlijks, een kalf met vijf poten, een monster. Ik heb die positie nooit
geambieerd, en nu doe ik niets om ze te handhaven. Maar let wel: ik heb maar al te
zeer gevoeld dat de ij dele glorie me naar het hoofd steeg; maar nu geloof ik dat ik
er immuun tegen ben:
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ik hoef er maar even aan te denken hoe weinig de kunst voor de mensen betekent,
om dadelijk af te koelen. Toch blijft die dwang om te scheppen bestaan. Het is
misschien een ziekte, of een manie’.
Sterker en ook bewuster dan ooit tevoren zoekt Bergman in Vargtimmen zijn
toevlucht in die ‘manie’ om anderen te observeren in zichzelf en zichzelf in anderen:
een voyeur en een exhibitionist, beschaamd en obstinaat tegelijk. Hij ‘gebruikt’
anderen en zichzelf en kan niet meer ontsnappen aan wat hem in vroegere werken
afschuw inboezemde: een romancier die observeert en noteert hoe zijn dochter
wegzinkt in zinsverbijstering, omdat hij dat voor zijn roman kan gebruiken (Sosom
i en Spegel); Elisabeth Vogler die zo scherp en aandachtig kan luisteren, dat zij Alma,
de verpleegster, ertoe brengt haar ziel bloot te leggen in een intiem verhaal, vol
huiverende schaamte en geheim genot (Persona).
De behoefte om dat allemaal te verfilmen, kleeft aan deze cineast als een
Nessus-kleed. Alle mogelijkheden van het medium buit hij uit, voortdurend ontdekt
hij nieuwe. Hij beseft dat zijn kunst, die meer dan alle andere op onuitsprekelijke
obsessies en op brute materie steunt, zich op de rand van een duizelingwekkende
leegte beweegt. In ieder beeld van Vargtimmen gaapt de afgrond. Bij afwezigheid
van ieder geestelijk elan, barsten alle menselijke gebaren van inwendige tegenspraak;
in de conversatie op het kasteel falen alle pogingen om met elkaar in contact te
komen: ieder volgt zijn eigen obsessies. Johan wordt ontbonden in tien verschillende,
tegenstrijdige persoonlijkheden, die in volkomen eenzaamheid naast en tegen elkaar
staan; ze groeien uit tot monsters, die met de dorre en nieuwsgierige gretigheid van
roofvogels zijn ziel uiteenrijten. Bergman slingert de toeschouwer het Niet in het
gelaat als een alomtegenwoordige onontwijkbare bedreiging.
Is dit zijn laatste woord? Is zijn film niets anders dan een cynisch, wreed en
farscinerend visioen van vertwijfeling?
Er is Alma, de vrouw. Aangezet door een mysterieuze, oude vrouw en gedreven
door een gevaarlijke nieuwsgierigheid, heeft zij Johans dagboek gelezen. Zij weet
dus wat er in hem omgaat en hij vertelt haar zijn angst. Zij maakt zich kwetsbaar
voor zijn vertwijfeling. Haar zorg en tederheid kunnen echter niet baten. Zij verliest
hem en is de machteloze getuige van zijn uiterste strijd. Op die kleine weide. Maar
juist die weide, en de zachte regen die erover valt, zijn écht. Hier vindt de zuivering
plaats, waar iedere film van Bergman naar zoekt. Hetzelfde zagen we gebeuren aan
het slot van Det sjunde Inseglet (Het zevende zegel), waar dageraadslicht en regen
zuiverend vallen over de door het leven geschondenen, die in een trage dans de dood
volgen. Of in de droom van Spegel in Ansiktet, waar de oude toneelspeler het eigen
lijf wil wegsnijden om de eindelijk zuivere essentie van zijn wezen bloot te leggen.
Hier is leegte, maar ook zuivering. In een visueel beeld, dat Bergman zelf niet
doorpeilt: het beeld van het eenvoudig-levende. Ook Alma blijft gewoon leven:
simpel en levensnabij, lijdend onder haar onmacht en zoekend naar de redenen van
haar mislukking. Zij vindt geen antwoord en haar laatste woorden lopen uit op
gestamel. Maar dat stamelen is als een aarzelend tasten in het waas van haar
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wezen naar het ware gelaat van haar liefde. Het is als doordrongen van een simpel
parfum van volhardende liefde en trouw. Sterker dan de dood.
En Vargtimmen wordt reeds opgevolgd door Skammen (De schande), een film
over het geweld van de burgeroorlog met de weerslag daarvan op mensen die maar
niet begrijpen, omdat begrijpen onmogelijk is. Drukt Bergman hier slechts zijn eigen
obsessie van het geweld uit die als een demon in hem woedt? Is het niet veeleer een
poging om, ondanks zijn angst voor een wereld die alle geloof en zin verloren heeft,
zich toch voor die wereld in te zetten? Het enige middel om nog te getuigen tegen
een werkelijkheid waarin alles mogelijk is geworden, waarin de mens door de
vernietiging van anderen zichzelf vernietigt, het enige middel om daarin stand te
houden, schijnt voor Bergman te zijn: de openbaring van zijn beklemmende angst.
Staat deze door het leven getekende en vertekende volwassene met zijn machteloze
uiting van angst niet opnieuw heel dicht bij de instinctieve en zuivere angst van het
kind, dat gewoon niet begrijpt, niet begrijpen kan, en daarin gelijk heeft? Wie begrijpt,
is al medeplichtig. De angst van het kind daarentegen, Alma's angst, is al twijfel aan
het Niet. In een wereld waarin men niet meer kan ademen, kan hij de eerste kreet
zijn, het eerste teken van leven.
Meer dan eens heeft Bergman gezegd dat hij graag zou zien dat zijn films anoniem
bleven, zoals de kathedralen. Meer dan ooit wil hij vergeten worden. Hoe meer hij
zijn medium beheerst, hoe meer hij zich bewust is van de relativiteit ervan. Is een
kunstenaar niet vooral een ambachtsman? Wijst deze aanvaarding van de relativiteit
van zijn kunst in de wereld van vandaag niet eerder op nederigheid dan op
hoogmoedige vertwijfeling? En is die tegenstrijdigheid in Bergman inderdaad zo
zeldzaam in de wereld van de mensen?
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Van filmleiding tot filmvoorlichting: de kath. filmliga trappelt ter plaatse
E. De Kuyper
In katholieke filmkringen is men druk bezig met de hervorming van de filmkwotering.
Historisch ontstaan (in België sedert 1933) uit een angstgevoel ten aanzien van het
nieuwe en onthutsende medium, was de katholieke filmleiding gaandeweg uitgegroeid
tot een morele wegwijzer in de verleidelijke filmwereld. Het filmklimaat en de
algemene mentaliteit zijn nu echter zo sterk geëvolueerd, dat het ‘systeem’ helemaal
niet meer aan de werkelijkheid, laat staan aan een behoefte, beantwoordt. (Vroeger,
in een meer paternalistische tijd bestond die behoefte misschien wel, ze kon in elk
geval gestimuleerd worden door de omgevende sfeer van bevoogding). Men wil dus
gaan hervormen. Men heeft ingezien dat de vroegere houding steunde op een negatieve
instelling ten overstaan van het medium film, en vooral op de bezorgdheid voor
jongeren en ‘minder geëvolueerden’: ouderen en leiders moesten een bevoogdende
rol spelen. Terloops: het valt niet te ontkennen dat de film vanwege ik weet niet
welke satanische en corrumperende tendensen die moralisten hem toeschreven,
jarenlang ook een onmiskenbare fascinatiekracht heeft uitgeoefend op de
toeschouwers. Deze demonische magie van de film is grotendeels verdwenen;
verantwoordelijk hiervoor zijn de ontluisteringstendensen van deze tijd - of
gewoonweg de betere informatie.
De negatieve grondhouding wordt nu als inefficiënt en onwezenlijk ervaren. En ook
de relativerende beoordeling, in de trant van ‘er zijn ook waardevolle films’ die voor
een groot deel nog de houding in het middelbaar onderwijs kenmerkt, wordt verlaten
voor wat genoemd wordt: een positieve houding t.o.v. de film. Nog altijd is er echter
geen sprake van een echte ‘aanvaarding’, die noch positief noch negatief hoeft te
zijn, van een gewone erkenning van en een openheid voor het medium.
Op 24 maart jl. heeft de Vlaamse Filmliga een colloquium georganiseerd dat als
discussiemateriaal voor ds komende hervorming moet dienen. Een degelijk rapport
van drs. J. Segers schetste de situatie en deelde de resultaten mee van een - helaas
nogal beperkte - enquête onder de lezers van Film en Televisie. Als voorbeelden voor
hervorming werden de volgende drie systemen voorgesteld: het Nederlandse, het
Canadese en het Braziliaanse.
Daarbij direct enkele bedenkingen. Het nieuwe Nederlandse systeem lijkt mij
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kenmerkend voor de pseudo-vernieuwende geest, in de grond echter erg
behoudsgezind en irreëel. Men stelt voorop dat men tegen elke bevoogding van de
toeschouwer gekant is. De toeschouwer moet een persoonlijke keuze doen. Men
drukt erop dat de filmkeuring slechts een adviserende taak heeft, dus geen censuur
of index is1. De keuring dient te gebeuren vanuit een christelijk-humanistisch
standpunt. Artistiek hoogstaande films moeten ook als zodanig beschouwd en mogen
zeker niet ontraden worden (sic). Er kan echter een categorie blijven van films die
vanuit christelijk-humanistisch standpunt niet aanvaardbaar zijn, zoiets als ‘vanuit
christelijk-humanistisch standpunt inhoudelijk niet aanvaardbaar’. Daarvan uitgaande
komt men tot het volgende kwoterings-systeem: 1) voor allen, 2) voor jeugd van 14
tot 18 jaar, 3) voor volwassenen vanaf 18 jaar, 4) voor kritische volwassenen, 5) niet
aanvaardbare films. Deze zogenaamde vernieuwing brengt ten opzichte van het
vroegere systeem niet de geringste wezenlijke verandering mee. Alleen gaat men
ervan uit dat men nu positief tegenover het fenomeen staat; maar een systeem als dit
bewijst dat men er nog altijd even onbegrijpend tegenover staat.
Het Canadese systeem, dat bij ons als progressief wordt beschouwd, stelt voor dat
men i.p.v. een classificering nu informatie zou gaan verschaffen onder de vorm van
een zo genuanceerd mogelijk oordeel over de inhoud van de film. De lengte van deze
informatie wordt bepaald door de belangrijkheid van de film. Dit oordeel moet de
positieve elementen van de film vooropstellen. De negatieve elementen mogen
daarom niet vergeten worden, voegt men er aan toe. De categorieën blijven beperkt
tot twee: films voor kinderen en adolescenten, films voor volwassenen.
In Brazilië is men drastisch te werk gegaan: alle kwoteringen en categorieën zijn er
afgeschaft. De redenen die hiervoor ingeroepen worden, zijn het citeren waard: 1)
kinderen zoeken zelf hun films niet uit, dat doen hun opvoeders; 2) de jongeren
houden geen rekening met de kwoteringen; vragen ze inlichtingen of raad, dan richten
zij zich tot volwassenen. Voor de rest worden de artistieke en morele kwoteringen
samengesmolten tot één waarde-oordeel, waarin een christelijk-humane visie tot
uitdrukking komt. Aan de hand van die waardering kan afgeleid worden of de film
geschikt is voor allen of alleen voor volwassenen. De termen ‘verboden’, ‘af te raden’
of ‘ongeschikt’ worden

1

Ter informatie: in België bestaat geen officiële filmcensuur. Principieel mogen alle films
vertoond worden voor volwassenen. Voor kinderen zijn alle films principieel verboden. Wil
men een film vrij geven voor kinderen onder de 16 jaar, dan moet die film door een commissie
goedgekeurd worden. Soms worden er dan enkele coupures aangebracht. Wordt een film
door een of meerdere toeschouwers als zedenkwetsend beschouwd, dan kunnen die een klacht
indienen en de film kan ingetrokken worden. Voortgaande op deze praktijk oefenen de
exploitanten een auto-censuur uit (coupures enz.). Een recent geval: Ik ben nieuwsgierig van
Vilgot Sjöman, die reeds in een door de verdeler ‘aangepaste’ versie liep, werd op verzoek
van een toeschouwer van de affiche genomen. Dit zijn echter uitzonderlijke gevallen.
De katholieke filmkeurraad heeft dus slechts een adviserende taak. Wel werd dit lange tijd
als een vorm van censuur aangevoeld en in enkele gevallen heeft het ook feitelijk censurerend
gewerkt. (Men hoeft slechts te denken aan katholieke bioscoopeigenaars die hun programmatie
op de kwoteringen afstemden).
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niet meer gebruikt. ‘Als de inhoud op gevatte wijze de essentie van het gegeven van
een film weergeeft, kan de volwassen lezer zelf oordelen. In de inhoudsopgave zit
al een vorm van kwotering’.

Kritiek en bedenkingen
Hoe goed de bedoelingen ook zijn, zolang men blijft vasthouden aan een of ander
systeem, vrees ik dat we te maken hebben met een verkapte vorm van bevoogding.
Alleen vanuit het recht op informatie, het recht op kritiek en een ernstiger inzicht in
de verhouding esthetiek en ethiek, is een juiste omschrijving mogelijk van wat zoiets
als katholieke filmkeuring kan zijn.

1. Recht op informatie
De toeschouwer heeft recht op informatie. Moet de katholieke toeschouwer ook
gespecialiseerde, katholieke informatie krijgen? In katholieke kringen denkt men
doorgaans nog altijd dat dit een behoefte is. Maar dan moeten wij ons wel eens
afvragen welk soort van informatie gegeven kan worden.
Waarom is men in katholieke kring zo bezorgd om film-informatie? Waarom houdt
men zich verhoudingswijze zo veel minder bezig met de andere media? Is de behoefte
aan informatie hier minder sterk? Vanuit de historische groei is dat allemaal wel te
verklaren. Film was de eerste belangrijke populaire kunst van deze eeuw; vanwege
de massale belangstelling ontstond er bij hen die zich verantwoordelijk voelden, een
paternalistisch angstgevoel. Heeft men nu ten opzichte van de jongere massamedia
(waarvan de TV ongetwijfeld het meest invloedrijke is) een andere instelling omdat
men het medium minder gevaarlijk vindt, of gewoon omdat het veel moeilijker is
om er informatie over te verschaffen? Het klassieke informatie-apparaat is voor deze
media immers totaal ontoereikend.
Als we, uitgaande van de bestaande of voorgestelde kwoteringssystemen,, spreken
van filmvoorlichting, aan welk soort van informatie denken we dan? Waar gewerkt
wordt met een indeling in categorieën, is het nogal duidelijk dat het gaat om een
systeem dat in feite gemaakt is om op een strakke, gecodificeerde wijze de meest
uiteenlopende mogelijkheden (en moeilijkheden) op te vangen. In een artikel, Ethique
du film et morale du censeur (Communications 9, La sensure et le censurable), heeft
C. Bremond eens een analyse gegeven van de werking van een dergelijke
kwoteringscode. De bedoeling is, de ‘gewone mens’ in staat te stellen zich vlug een
digest-oordeel aan te schaffen over de morele gevaren van een bepaalde film. Het
dwangbeeld - hoe simplistisch ook - dat voor de ogen blijft spoken, is dat van de
huismoeder (die, wordt eraan toegevoegd, uiteraard geen filmspecialiste is en) die
in haar bezigheden gestoord wordt door een van haar kinderen die naar de bioscoop
wil. Gewetensconflict: mag ze of mag ze niet haar zoon of dochter naar die film laten
gaan? Vlugvlug raadpleegt zij haar filmindex. Op dat niveau speelt zich de discussie
af over de hervorming van de katholieke filmkeurraad. Om de christelijke ethiek te
redden vervalt men in een karikatuur van opvoeding. Om dezelfde prak-
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tische redenen wil men de informatie (al dan niet in categorieën) zo beknopt mogelijk
houden. Noodgedwongen wordt ze aldus herleid tot een neutrale doorsnee-opinie,
afgeleid uit een conglomeraat van opinies van verschillende specialisten. Of één
opinie wordt gekozen, die de andere zo goed mogelijk vertegenwoordigt. Die
doorsnee-opinie of die neutrale kritiek moet dan het standpunt van de christelijke
gemeenschap inzake film vertegenwoordigen. Maar informatie van dat soort kan
toch niet anders dan ‘normatieve’, gekleurde informatie genoemd worden. Is dat dan
werkelijk de informatie die men wil? Ziet men dan niet in dat dit een aanfluiting,
een karikatuur is van informatie?

2. Recht op kritiek
Wat door deze manier van doen, zowel door de ‘neutraliseringstendens’ (het opstellen
van een grootste gemene deler) als de verabsolutering (één persoon vertegenwoordigt
het ‘christelijk-humanistisch’ standpunt), in twijfel (en in het belachelijke) wordt
getrokken, is de rol van de kritiek. Let wel, ik heb niets tegen het kwoteren van films
volgens vrij primaire methoden. Dat gebeurt in de meeste filmtijdschriften, waar de
verschillende redacteurs en medewerkers hun mening over een film te kennen geven
met punten, sterretjes of bolletjes. Maar dat gebeurt dan altijd in een duidelijk gratuïte,
ludieke sfeer: het is een spelletje. De algemeenheid van het systeem verwijst nooit
naar een algemeengeldigheid. Integendeel, het bewijst juist de verscheidenheid en
uiteenlopendheid van de verschillende opinies (meer dan eens krijgt eenzelfde film
van het hoogste tot het laagste cijfer). Dat bewijst helemaal niet de nutteloosheid van
de kritiek - zoals men wel eens gemeend heeft - maar integendeel juist haar
noodzakelijkheid. Kritiek - en ook informatie dus, die kritiek overkoepelt - wordt
pas efficiënt als ze gedifferentieerd is. Je leert iets pas kennen, en dan nog altijd maar
approximatief, als het vanuit de meest verscheidene standpunten belicht wordt. Dat
is de reden waarom de informatie de laatste tijd zo'n gamma van verschillende vormen
heeft aangenomen. Ook de filminformatie bestaat niet uitsluitend meer uit enerzijds
de publiciteit (schadelijk, uitsluitend commercieel gericht) en anderzijds de kritiek
(nobel, moreel en artistiek gericht): tussenin ligt een heel terrein van informatie die
misschien minder rechtstreeks werkt, maar juist vanwege haar indirect en latent
karakter soms heelwat efficiënter ‘informeert’. Bijvoorbeeld reportages, interviews,
enquêtes, enz. Als criticus durf ik alleen hierom de enorme pretentie te hebben, mijn
eigen onbelangrijke mening naar voren te brengen, omdat ik weet dat er collega's
zijn die voor een andere opinie uitkomen. Daarom ook wordt mijn opinie belangrijk
en durf ik ze persoonlijk formuleren. Krijg ik echter de indruk dat ik de ‘enige’ aan
het worden ben, of moet ik in mijn eentje een of andere strekking gaan
vertegenwoordigen of mee helpen vertegenwoordigen, dan moet mijn opinie
geobjectiveerd worden. Ik ben ervan overtuigd dat mijn standpunt geen
algemeengeldigheid bezit, en eigenzinnig is. Voor mezelf tracht ik zoveel mogelijk
objectief te zijn en rekening te houden met mijn impressies (ze hoeven niet
uitgeschakeld te worden!). Mijn objectiviteit moet zo ver gaan, dat ik er
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mij bewust van ben dat ik niet objectief ben. Dit is ‘objectiviteit naar binnen’. Er is
echter een ander soort objectiviteit, een die naar buiten is gericht. Zit ik in een
keurraad en moet ik een oordeel helpen vormen over een film als bijvoorbeeld Cool
Hand Luke, dan ben ik vanwege het collectieve karakter van deze onderneming en
vanwege mijn objectiviteit naar buiten verplicht mijn bezwaren tegen de film te
verzwijgen en toe te geven dat deze film - voor wie niet op dezelfde manier kijkt als
ik - schadeloos is. Dat betekent echter dat ik mijn taak als criticus afzweer.
In de discussie over de hervorming van de filmkwoteringen is dus een essentieel
punt in het geding: de taak van de criticus. Deze kan alleen informeren door zichzelf
te zijn. En het is de verscheidenheid, de veelvuldigheid en de discordantie die de
waarde uitmaakt van de filmkritiek. Niet één oordeel, maar één oordeel naast vele
andere. Daarom, indien de katholieke gemeen-schap meent een filmopvoedende taak
te hebben, dan moet die op de juiste manier aangepakt worden. Is het dan bijvoorbeeld
niet belangrijker dat zij ervoor zorgt dat er betere specialisten komen, dat deze de
tijd en de gelegenheid krijgen om zich in hun specialisatie te bekwamen? Concreet
gezien: is het voor een ‘katholieke’ krant - wat dat ook mag zijn - niet een belangrijke
plicht, ervoor te zorgen dat hij over een echte specialist (liefst verschillende
specialisten) beschikt en deze in de mogelijkheid stelt zich te verdiepen en verder te
bekwamen in zijn beroep? Is dat geen reëlere opgave dan het afdrukken van
‘kwoteringen’? Om het maar eens heel erg simpel te stellen: als er geld en energie
besteed moeten worden aan filminformatie, dan zou dat niet naar systemen maar
naar mensen moeten gaan. Beurzen en toelagen moeten dan dienen om studies,
enquêtes en dergelijke te financieren.
In dezelfde lijn geloof ik ook niet dat filmkritiek, filmopvoeding of filminformatie
moeten gebeuren vanuit een ‘christelijk-humanistisch’ standpunt. Ook de kerk en de
christelijke gemeenschap hebben er belang bij dat de filmopvoeding, -kritiek en
-informatie beter worden, afgezien van de vraag of dat vanuit een christelijk standpunt
gebeurt of niet. Ook de christelijke gemeenschap, en ik zou zeggen vooral zij, omdat
zij beweert zich te bekommeren om de vermenselijking van het bestaan, heeft er
belang bij dat de filminformatie, de kritiek en de opvoeding beter en degelijker
worden, gewoon omdat dit een menselijke taak is. Zij heeft er belang bij dat er een
filmhistoricus zoals George Sadoul, marxist en atheïst, heeft bestaan, gewoon omdat
hij een van de eerste goede filmhistorici is geweest. Ik zou me een beetje beschaamd
voelen dat ik hier zulke gemeenplaatsen neer moet schrijven, als ik niet wist dat ze
in sommige kringen nog altijd niet tot de gemeenplaatsen behoren.

3. Esthetiek en ethiek
Een verder bezwaar tegen de filmvoorlichting zoals ze nu ontworpen wordt, is het
feit dat ze een grove misvatting over de film in stand helpt houden. Over film wordt
nog altijd schizofrenisch gedacht, in categorieën van vorm en inhoud. Alle informatie
over film gaat altijd uit van een ‘inhoud’, die dan volgens de gangbare ethische
normen beoordeeld wordt; de ‘vorm’ daarentegen
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wordt volgens esthetische principes gekwoteerd. Wel beseft men dus al (maar is het
een werkelijk winstpunt?) dat er ook ‘vormproblemen’ bestaan, die de ‘inhoud’ soms
kunnen beïnvloeden, relativeren, enz. Op die manier wordt een dichotomie in de
hand gewerkt die vrij vlug aan het absurde gaat grenzen. De ‘toon’ kan de
‘gevaarlijkheidsgraad’ van bepaalde situaties verzachten. Over Les Amants de Teruel
van Raymond Rouleau bijvoorbeeld spreekt de Franse Centrale zich als volgt uit:
‘des images et une choréographie expressive illustrent le thème éternel des amants
passionnés et séparés; mais l'intention esthétique très loyale atténue l'équivoque de
l'ensemble et en fait un spectacle strictement pour adultes’2. De Franse keurraad gaat
zelfs zo ver, een dubbele kwotering te verschaffen: een ethische en een esthetische.
Dat leidt bijvoorbeeld tot de volgende kwotering: Le Bonheur van Agnes Varda is
af te raden, maar bezit zeer grote esthetische kwaliteiten; Deserto Rosso van Antonioni
is ‘vanwege zijn beklemmende sfeer, zijn morbiede en troosteloze instelling, zijn
amorele personages, en een erg erotische sequens af te raden. Voor de rest, op artistiek
vlak, een merkwaardig werk’.
De onbenulligheid van dergelijke kwoteringen is op zichzelf niet zo belangrijk,
ze vernietigt zichzelf. Maar de geestelijke instelling van waaruit ze opgesteld worden,
is minder gemakkelijk te beïnvloeden. Men meent nog altijd dat er films zijn met
een belangrijk en films met een onbelangrijk onderwerp. Een film is echter een visie
op de ons omringende werkelijkheid; de aard van de visie is belangrijk, niet wát
bekeken wordt. Zolang men er niet van overtuigd is dat men een even belangrijke
film kan maken over - om het scherp te stellen - een deurknop als over een priester,
miskent men op een wezenlijke manier het medium film. Het is juist het uitzonderlijke
van de film dat hij het ‘waardevolle’ van om het even wat kan laten zien. Juister
uitgedrukt: dat hij ons attent kan maken op wat ons omringt. Daarom zou ik willen
stellen dat de ‘cinématographe’ in wezen een moralist is: hij leert beter kijken, hij
biedt ons een mogelijkheid om onze omgeving beter te ‘zien’. En de criticus moet
minder een man zijn die waarde-oordelen overbrengt, dan een detector, iemand die
films ‘zichtbaarder’ maakt. Het verschaffen van waarde-oordelen kan natuurlijk een
stimulans zijn, maar blijft in feite bijzaak.
Een laatste opmerking over de taak van de criticus. Deze is de laatste tijd aan het
evolueren en breidt zich uit. Naast het verschaffen van oordelen en analyses moet
hij nu ook klaar staan voor gesprekken met cineasten, interviews, enquêtes, reportages
en zo meer. Hij moet ook optreden als een bemiddelaar tussen cineast en publiek.
Daarom is ook het verdelen van films zo'n belangrijke taak geworden. Het
selectioneren en het uitbrengen van films in een bepaald milieu is een vorm van
informatie die niet te onderschatten is. Het feit dat bepaalde films of bepaalde
stromingen in sommige steden nooit vertoond worden, doet tekort aan de informatieve
taak. Films, oude en nieuwe, commerciële en niet-commerciële, moeten gezien
kunnen worden. Dat is belangrijk voor iedereen. En nogmaals, ook dit lijkt mij een
meer reële behoefte dan het distribueren van filmkwoteringen.

2

Geciteerd door C. Bremond, art. cit.
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Politiek overzicht
Internationaal
U.S.A.
Er zijn op dit ogenblik in de Verenigde Staten drie kwesties aan de orde, die nauw
met elkaar samenhangen n.l. de a.s. presidentsverkiezingen, het zeer oude
negervraagstuk en de oorlog in Vietnam. Deze beïnvloeden elkaar zo sterk, dat het
bijna onmogelijk is ze gescheiden te bespreken.
Op 5 november van dit jaar zullen rond 100 miljoen kiezers naast talloze
functionarissen, leden van gemeenteraden, van staatswetgevende lichamen, van het
Huis van Afgevaardigden en 33 senatoren een president kiezen. Men kent voor het
laatste de getrapte verkiezing en wijst kiesmannen aan, die in december officieel de
president kiezen, maar eigenlijk is dit laatste een formaliteit, daar na 5 november
praktisch vaststaat wie de meerderheid zal behalen.
In de praktijk kennen de Verenigde Staten een twee-partijenstelsel n.l. republikeinen
en democraten, maar het is uiterst moeilijk om principiële verschilpunten tussen
beide aan te wijzen. Binnen deze partijen is nu de strijd om de presidentskandidatuur
in volle gang.
Bij de republikeinen ligt de kwestie tot nu toe vrij eenvoudig. Nadat de meer
gematigde Romney zich door verschillende ongelukkige uitspraken onmogelijk had
gemaakt, bleef Richard Nixon als enige kandidaat over. Hij heeft het nadeel, dat hij
acht jaren geleden bij de presidentsverkiezingen verslagen werd door John Kennedy
en twee jaren daarna een echec leed bij de gouverneursverkiezing in Californië. Wat
betreft Vietnam is hij voorstander van een voortzetting, eventueel verheviging van
de oorlog, terwijl hij inzake het negervraagstuk nauwelijks vooruitstrevend genoemd
kan worden. Er werd nog rekening mee gehouden, dat de ‘liberal’ Rockefeller,
gouverneur van New York, zich tegenover Nixon zou plaatsen, maar na lange
aarzeling heeft hij nu verklaard zich niet kandidaat te stellen. Al te veel waarde moet
men hieraan toch niet hechten; het duurt nog lang voor de republikeinse conventie
bijeenkomt om de partijkandidaat aan te wijzen en er kan nog veel veranderen; zij
zal toch moeten zoeken naar iemand die kans heeft de overwinning te behalen op
zijn democratische tegenstander en veel zal afhangen van het antwoord op de vraag
wie dit zal zijn.
Normaal gesproken zou het de zittende president Johnson zijn, maar diens
Vietnam-politiek wekt een groeiend verzet in de Verenigde Staten. Om die
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reden stelde Eugene McCarthy zich op tegenover Johnson. Deze hoogleraar, senator
en bewonderaar van Adlai Stevenson, is voorstander van een onvoorwaardelijk staken
van de bombardementen op Noord-Vietnam en wenst onmiddellijke onderhandelingen
om een einde aan de oorlog te maken, hetgeen hem van de zijde van Johnson en
Eisenhower al een kwalificatie opleverde die erg veel leek op verrader. Volgens
McCarthy kunnen ook de Verenigde Staten geen twee zaken tegelijk doen, n.l.
overwinnen in Vietnam en met succes strijd voeren tegen armoede en ellende in de
Verenigde Staten; voor hem staat de oplossing van het negerprobleem op de eerste
plaats en moet er gezorgd worden voor betere werkgelegenheid, beter onderwijs,
betere woningen en opruiming van de negergetto's. In zijn houding t.a.v. Vietnam
vindt hij steun bij figuren als Galbraith en de ex-ambassadeur in Moskou, George
Kennan, die bevreesd is dat escalatie in Vietnam zal leiden tot een conflict met
Rusland en China. McCarthy meende niet, dat hij een serieuze kans maakte op het
presidentsschap, zelfs niet op de kandidatuur van de democratische partij, daar het
uiterst moeilijk is een zittende president de kandidatuur te ontnemen, maar hij wenste
een alternatief te bieden voor de Vietnampolitiek van de president in de hoop - als
zijn aanhang belangrijk zou blijken - invloed op de houding van Johnson uit te
oefenen. Een aanwijzing voor de grootte van zijn aanhang zou gevonden kunnen
worden in de uitslag van de verschillende primaries.
In 19 staten worden n.l. voorverkiezingen gehouden, waarbij men zijn voorkeur
voor een presidentiële kandidaat kan uitspreken; de later te houden partij-conventies
echter beslissen. Aan een dergelijke primary kunnen de kandidaten deelnemen, maar
ook kunnen de kiezers gebruik maken van het zg. ‘write in’, d.w.z. dat zij hun stem
uitbrengen op iemand die in hun staat niet kandidaat is gesteld. Bij de op 8 maart in
New Hampshire gehouden primary maakte 49% der kiezers gebruik van dit recht
om hun stem te geven aan Johnson, maar tot ieders verbazing kreeg McCarthy 40%
der stemmen en dit betekende eigenlijk een nederlaag voor de president. Hier bleek
duidelijk hoe groot de afkeer was van de Vietnam-politiek van Johnson en vooral
hoezeer de opvattingen van McCarthy weerklank hadden gevonden bij de jongeren,
die zich volledig en vrijwillig hadden ingezet in de propaganda voor hun kandidaat.
Naar aanleiding van dit succes spraken sommigen reeds over een zich terugtrekken
van Johnson, maar ook vroeg men zich af of McCarthy wel voldoende
aantrekkingskracht had op de kiezers om uiteindelijk een democratische overwinning
te verzekeren. Waarschijnlijk heeft hierom ook Robert Kennedy, broer van de
vermoorde president en ex-minister van justitie, zich in de strijd geworpen. Zijn
naam was reeds veel eerder genoemd, maar tot nu toe had hij een kandidatuur
afgewezen; hij meende weinig of geen kans te hebben tegen de zittende president en
wenste eventuele latere kansen b.v. in 1972 niet te benadelen. Wel was hij het niet
eens met de huidige Vietnam-politiek, maar hij hoopte Johnson zo te kunnen
beïnvloeden, dat deze zelf zijn houding zou veranderen. Toen dit laatste niet mogelijk
bleek - hetgeen duidelijk werd vlak voor de New Hampshire-primary - en Kennedy
tevens zag hoe de jongeren van de Verenigde Staten, die tot nu toe onder zijn invloed
stonden, nu partij

Streven. Jaargang 21

805
voor McCarthy kozen, besloot hij zich ook kandidaat te stellen.
Hierdoor ontstonden er levensgrote gevaren voor de democratische partij. Het
spookbeeld van een splitsing in de partij kwam op en de herinnering aan de
ontwikkeling in 1912, toen tengevolge van de tegenstelling tussen Th. Roosevelt en
Taft de republikeinse partij uit elkaar viel, waardoor de democraat Wilson de
overwinning behaalde, werd steeds levendiger. Van de drie democratische kandidaten
waren McCarthy en Kennedy het in grote trekken met elkaar eens, maar het gevaar
was, dat zij elkaar bestrijdend niet alleen Johnson aan de democratische kandidatuur
zouden helpen, maar tevens de democratische eenheid zo zouden verzwakken, dat
de republikein Nixon - of toch Rockefeller? - de overwinning in november zou
behalen. Wel verklaarde McCarthy na enige aarzeling, dat hij indien hijzelf geen
kans zou hebben, Kennedy zou steunen, maar de op 2 april in Wisconsin gehouden
primary leverde hem 56% der stemmen tegen Johnson 36% en alhoewel Kennedy,
die officieel niet deelnam toch nog 5% behaalde - hetgeen veel genoemd werd - was
deze uitslag weinig geschikt om de hoogleraar er van te overtuigen zelf geen kans
te hebben.
Er was echter in de maand maart veel veranderd. Vooreerst was Westmoreland,
opperbevelhebber in Vietnam, totaal onverwacht weggepromoveerd tot stafchef van
het leger in het Pentagon. Betekende dit een ombuiging van de Vietnampolitiek?
Was er verband met de a.s. verkiezingen? Wilde Johnson door tegemoet te komen
aan zijn critici zijn kans op een volgende ambtstermijn vergroten? Verder hadden er
voor het eerst directe besprekingen plaats tussen de Verenigde Staten en Hanoi in
de hoofdstad van Laos, Vientiane; het ging over uitwisseling van krijgsgevangenen,
maar er was een direct contact! En dan plotseling vlak voor de primary in Wisconsin
de verklaring van Johnson, dat hij zich niet meer herkiesbaar stelde en zich de laatste
maanden geheel wilde wijden aan het tot stand brengen van vrede in Vietnam. Hij
maakte onmiddellijk een begin met de de-escalatie door de bombardementen voor
90% stop te zetten en wilde veronderstellen, dat Hanoi geen voordelen zou trekken
uit deze beperking tijdens de door Johnson gevraagde onderhandelingen; tevens deed
hij een beroep op Engeland en Rusland als voorzitters van de Geneefse conferentie
om steun bij zijn pogingen om te komen tot vredesonderhandelingen.
De reacties op Johnsons voorstellen waren in wat men het Oostblok noemde vrij
koel; toen bovendien bleek, dat er toch nog bombardementen tot op ruim 100 km
van Hanoi plaats hadden, twijfelde men ook in Westelijke kringen aan de goede
bedoelingen van de president en achtte men de kans op vrede weer verkeken; men
vroeg zich af of Hanoi in het aanbod niet een teken van zwakte zou zien en van de
gelegenheid zou gebruik maken om de Verenigde Staten tot een volledige capitulatie
te dwingen. Maar onverwacht en verpakt in een felle aanval op het Amerikaanse
imperialisme verklaarde Hanoi zich enkele dagen later bereid tot onderhandelingen
over het onvoorwaardelijk stopzetten der bombardementen om vervolgens over vrede
te gaan spreken. Terwijl Johnson onmiddellijk Harriman en Thompson, ambassadeur
in Moskou, aanwees
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als zijn vertegenwoordigers, ontzetten Amerikaanse troepen in Vietnam de zwaar
belegerde vesting Khe Sanh bijna zonder tegenstand te ontmoeten.
Vrede in Vietnam zou betekenen, dat de Verenigde Staten hun binnenlandse
problemen beter zouden kunnen aanpakken en hierbij staat het negerprobleem voorop.
Praktisch alle presidentskandidaten moeten pleiten voor verbetering van de toestanden
onder de negers al was het alleen maar om hun stemmen te verwerven. Hun plannen
kunnen mooi zijn maar de beslissing ligt tenslotte bij het Congres. Dit Congres heeft
in de laatste jaren vele voorstellen van Johnson voor verbeteringen afgewezen en
men verwachtte dan ook een nieuwe lange, hete zomer en zelfs was men bang voor
het uitbreken van een burgeroorlog. Dominee Martin Luther King had herhaaldelijk
gewezen op de samenhang van de negerkwestie met Vietnam; op de morele
verwilderende gevolgen van de oorlog ook op de negerbevolking en op het feit, dat
een fractie van de in Vietnam bestede gelden voldoende zou zijn om verbetering te
brengen in de toestanden in de Verenigde Staten. Het Congres echter weigerde de
benodigde gelden onder het excuus dat dit belastingverhoging zou betekenen. King
heeft steeds geprobeerd op vreedzame wijze de publieke opinie te bewerken; daarom
distantieerde hij zich ook van een onder zijn leiding staande protestmeeting op 29
maart in Memphis, toen deze ontaardde in plundering en wilde hij in hetzelfde
Memphis een nieuwe mars houden. Tijdens de voorbereiding hiervan werd hij op 5
april lafhartig door een blanke vermoord. De gevolgen van deze waanzinnige daad
waren verschrikkelijk; het tijdperk van de geweldloosheid leek voorbij; in talrijke
steden braken negeroproeren uit, die weer met geweld moesten onderdrukt worden
en weer nieuw geweld veroorzaakten. Natuurlijk spreekt men zijn afschuw uit over
deze moord, natuurlijk roept men op tot kalmte, maar is het verwonderlijk, dat
militante negerleiders nu een grotere greep krijgen op hun volgelingen? Geweld roept
geweld op en de oorzaak ligt in het onbegrip bij de meerderheid der blanken, die nu
na een eeuw nog niet hebben ingezien, dat wettelijke emancipatie niet genoeg is, dat
met te langzame en vaak nog afgedwongen verbeteringen geen probleem als dit kan
worden opgelost. Als de dood van Martin Luther King nu bewerkt dat in deze
mentaliteit van de blanke bevolking verandering komt is hij toch niet voor niets
gestorven.

Oost-Europa
Van 26 februari tot 5 maart vergaderden in Boedapest de communistische partijen
ter voorbereiding van een internationale communistische topconferentie. Er werd
besloten deze einde 1968 te Moskou te houden, maar voordat dit besluit genomen
was, was de Roemeense delegatie kwaad weggelopen, terwijl een aantal anderen
zelfs niet waren gekomen. Naar buiten demonstreerde men een eensgezindheid, die
er niet was. Dit was ook het geval op de daaropvolgende bijeenkomst van de leden
van het pact van Warschau in Sofia, waar weer Roemenië zich verzette tegen het
non-proliferatie-verdrag dat tussen de Verenigde Staten en Rusland was gesloten.
Een verdere ontwikkeling in de richting van democratie viel in Tsjecho-Slowa-
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kije en Polen te constateren. In het eerstgenoemde land werd de kritiek op Novotny,
die als president was aangebleven, steeds feller en tenslotte nam hij op advies
vrijwillig ontslag om gezondheidsredenen. Daar de economische toestand de laatste
jaren steeds slechter was geworden, drong men aan op economische hervormingen,
die in feite liberalisatie betekenden en ook tot politieke veranderingen zouden leiden.
Intellectuele kringen drongen aan op grotere vrijheid; een pelgrimage naar het graf
van vader en zoon Masaryk, resp. grondlegger van de republiek en minister van
buitenlandse zaken na de tweede wereldoorlog, liet het verlangen naar een meer
Westers georiënteerde houding duidelijk uitkomen. Tegelijk demonstreerden ook
Poolse studenten voor grotere vrijheid n.a.v. een verbod van de opvoering van een
anti-tsaristisch toneelstuk, waarbij bepaalde anti-Russische teksten grote bijval kregen.
Terwijl in Tsjecho-Slowakije de nieuwe leider Dubcek de liberale stroming toestond,
trad Gomoelka in Polen scherp op tegen de vrijheidsdrang en gaf de Joden de schuld
van de onrust; wel verklaarde hij later, dat hij anti-zionistische en niet anti-semitische
bedoelingen had gehad, maar erg overtuigend was dit niet.
In Praag stond Dubcek voor de moeilijkheid de gewenste vrijheid binnen de perken
te houden, zodat zij ook voor Rusland aanvaardbaar zou blijven. Het was zaak Moskou
geen aanleiding tot direct ingrijpen te geven; geruchten over manoeuvres in Hongarije
en Oost-Duitsland, waaraan Russische troepen deelnamen, waren weinig
geruststellend. Toch leek een herhaling van Boedapest 1956 onmogelijk omdat de
wereldsituatie sindsdien te veel veranderd was. Maar hoever kon Praag gaan?
Op een conferentie in Dresden, waar kopstukken uit diverse Oost-Europese landen
aanwezig waren behalve Roemenië, werd Dubcek duidelijk gemaakt, dat Moskou
een actieve Tsjechische neutraliteitspolitiek niet kon toestaan; wel mocht hij verder
gaan met de liberalisatie, mits hij trouw bleef aan het pact van Warschau en er voor
zorgde, dat de leidende positie van de partij niet werd aangetast. Hoe de toegestane
vrijheid en de gewenste scheiding tussen partij en economie te rijmen valt met de
handhaving van de communistische leer is een nog niet opgeloste moeilijkheid.
10-4-'68
J. Oomes

België
Verkiezingen
De wetgevende verkiezingen van 31 maart hebben diepgaande gevolgen gehad voor
de organisatie, de programma's en het beleid van de politieke partijen. Of ze eveneens
het begin inluiden van ingrijpende veranderingen in de landspolitiek en in de
staatsinstellingen, moet nog blijken. Ook in dat opzicht zijn de verwachtingen
hooggespannen, ondanks de pogingen van de gevestigde machten om alles zoveel
mogelijk bij het oude te laten.
De verkiezingen werden in Vlaanderen ondubbelzinnig gewonnen door de
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Volksunie, die 20 kamerzetels en meer dan 506.000 stemmen behaalde (tegen 12
zetels en 346.000 stemmen in 1965), in Wallonië door de combinatie Front
Démocratique des Francophones - Rassamblemant Wallon, die het tot meer dan
300.000 stemmen en 12 zetels bracht (tegen 7 in 1965).
Voor de zogenaamde traditionele partijen brachten de verkiezingen alleen maar
verlies. De C.V.P. zal nog met 69 zetels in de Kamer vertegenwoordigd zijn (verlies
8), de B.S.P. met 59 zetels (verlies 5) en de P.V.V. met 47 zetels (verlies 1). De
communisten behielden slechts 5 van hun 6 zetels.

Onjuiste prognosen
Achter deze cijfers gaat veel meer schuil dan alleen maar enkele rekenkundige
verschuivingen. De drie traditionele partijen zijn namelijk voortaan zo diep verdeeld
over de komende inrichting van de Staat, dat ze niet langer als gesloten entiteiten
beschouwd kunnen worden. Zo telt bijvoorbeeld de C.V.P. in werkelijkheid 45 zetels
voor de ‘Vlaamse’ vleugel, 15 zetels voor de Parti Social Chrétien, en 9 zetels voor
de Brusselse groepslijst. De C.V.P. was al verdeeld voor de verkiezingen. In
Vlaanderen trad ze op met een eigen programma, waarin de zelfstandigheidsgedachte
een ruimere plaats had gekregen dan vroeger, ofschoon de hogere partijleiding het
toch nog altijd verkieslijk had geacht, de aanleiding tot de kamerontbinding - het
statuut van de Leuvense Universiteit - onder de domper te houden. De uitslagen van
de verkiezingen hebben bewezen dat dit een verkeerde tactiek was, ingegeven door
een grondig verkeerde beoordeling van de kansen van de P.V.V., die zich als dé
kampioen van het unitaire België aandiende.
Men kan zich afvragen of de geschiedenis of de voorgeschiedenis van een
verkiezing wel ooit geschreven wordt en of er enige waarde dient gehecht aan de
sociologisch-electorale enquêtes en prognosen allerhande. Hoe dan ook, de leidende
C.V.P.-kringen waren tijdens de kiesstrijd als het ware gebiologeerd door de P.V.V.,
die erin geslaagd was bij voorbaat een overwinningspsychose te verwekken.
Naderhand is gebleken dat de P.V.V. zelf zich schromelijk misrekend had over haar
kansen, en dat de ‘specialisten’ van de publiciteit, door wie zij haar electorale
campagne had laten organiseren, de zaken helemaal verkeerd hadden aangepakt. Er
is blijkbaar op het gebied van de communicatiemedia en de demoscopie een
onvoorstelbaar naief pseudo-wetenschappelijke discipline ontstaan, waaraan niet
alleen ontzaglijke financiële middelen worden weggegooid, maar die ook de plaats
schijnt ingenomen te hebben van het aloude bijgeloof en fetisjisme.
Zo beleefde men het verbijsterende feit dat de leidende politici van dit land niet
eens de zwaartepunten en de ontwikkelingslijnen van de openbare opinie wisten te
liggen, zelfs niet in het Brusselse, waar de P.V.V. haar zwaarste nederlaag leed. Het
openbaar leven wordt beheerst door beroepspolitici die bij de beoordeling van wat
dan toch hun eigen terrein zou moeten zijn, de publieke opinie, soms blijk geven van
een onvoorstelbaar amateurisme. En de technocraten van de opiniepeiling en -vorming
zijn blijkbaar niet in staat de verwachtingen te vervullen die in hen gesteld worden.
Als men bedenkt dat enkele
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weken voor de verkiezingen een krant als Le Monde in alle ernst de mogelijkheid
overwoog van een volstrekte liberale meerderheid na de verkiezingen van 31 maart,
dringen zich toch wel enkele ernstige gevolgtrekkingen op, o.m. in verband met de
betrouwbaarheid van ‘grote’ kranten, zelfs wanneer ze schrijven over een klein,
tamelijk overzichtelijk en in de onmiddellijke nabijheid gelegen land als België.

Vlaams-Waalse tweeledigheid
De C.V.P. ging de verkiezingen dus in met drie afzonderlijke formaties, waarbij de
Parti Social Chrétien en een door P. Vanden Boeynants geleide gemengde groepering
elkaar het arrondissement Brussel betwistten. De B.S.P. was in Brussel eveneens
gesplitst, toen geen enkele Vlaming op een verkiesbare plaats was toegelaten. De
Vlaamse socialisten traden in Brussel daarom afzonderlijk op en behaalden zonder
moeite 2 zetels. Niemand scheen vermoed te hebben dat socialistische Vlamingen
in Brussel ook wel eens zo zouden willen stemmen.
Met meer dan 230.000 stemmen stelde de lijst VandenBoeynants de ‘officiële’
Parti Social Chrétien in Brussel totaal in de schaduw. Maar ook uit een analyse van
Vanden Boeynants resultaten blijkt duidelijk dat de Vlamingen in Brussel bij voorkeur
voor Vlaamse kandidaten gestemd hebben. Dat mechanisme had zo doelmatig
gewerkt, dat 6 van de 9 zetels die deze lijst behaalde, aan Vlaamse kandidaten diende
toegewezen. Hoe weinig de partijleidingen rekening houden met de psychologie van
de kiezers, bleek eens te meer toen daarna een van deze Vlaams gekozenen, L. Van
Ackere, zijn plaats moest afstaan aan baron Snoy et d'Oppuers.

Nooit geleerde lessen?
Het na-electorale beeld werd ook nog in andere opzichten gekenmerkt door
psychologische fouten van blijkbaar heel hardleerse politici. De aanwezigheid van
tienduizenden Vlaams-bewuste kiezers in het Brusselse was een verrassing voor
iedereen, maar de partijleidingen schenen niet bereid er rekening mee te houden. Een
onthutsende verklaring van de voorzitter van de Vlaamse C.V.P.-vleugel, R. Van de
Kerckhove, na de verkiezingen, was een ander bewijs van de krampachtigheid
waarmee beroepspolitici zich verzetten tegen de meest voor de hand liggende
conclusie uit deze verkiezingen: de noodzakelijkheid van een hergroepering van de
politieke krachten in Vlaanderen. Voorzitter Van de Kerckhove deelde mee dat de
C.V.P.-leiding dit juist te allen prijze wil verhinderen.
Er zijn blijkbaar te weinig raaklijnen tussen enerzijds de werkings- en machtssfeer
van de beroepspolitici en anderzijds de fundamentele ontwikkeling van de
gemeenschap. De parlementaire democratie met haar vrije verkiezingen heeft
tenminste de verdienste dat ze confrontatie van die twee werelden onvermijdelijk
maakt, zodat de beroepspolitici geregeld gedwongen zijn hun machtsvacuüm te
verlaten. Het is op zulke ogenblikken dat men in het Westen iets
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kan aanvoelen van wat er zich moet afspelen in autoritaire regimes zonder politieke
actiemogelijkheden voor de oppositie.
Tot in den treure wordt herhaald dat ‘verkiezingen toch niets veranderen aan het
politieke leven’. Dat kan van de verkiezingen van 31 maart niet worden gezegd, en
waarschijnlijk is dit veel gehoorde adagio wel nooit juist. Verkiezin-gen zijn meer
dan ooit een onmisbare confrontatie tussen al dan niet verstarde machtsvormen en
de levende gemeenschap. Het is een onvolmaakte confrontatie, maar er is veel meer
uit te leren dan uit om het even welke zogenaamd wetenschappelijke enquête.

Geen nieuwe weg
Op het ogenblik dat we dit schrijven, is graaf d'Alcantara belast met een
informatie-opdracht, waarbij alleen de traditionele partijen betrokken worden.
Blijkbaar wil men de Belgische politiek verder op haar beloop laten, alsof er buiten
die drie partijen geen andere constructieve krachten in dit land aanwezig zijn. Wat
daarbuiten leeft, wordt waardeloos geacht. Dat die drie partijen zelf geen eenheid
meer vormen, is een element van het dossier dat in de toekomst zwaar zal doorwegen,
maar dat wil men voor het ogenblik weer op de achtergrond dringen.
12-4-'68
Hektor de Bruyne
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Forum
Een boek over de minne bij Hadewijch
Hadewijch is een mystica. Dit dient men steeds voor ogen te houden wanneer men
haar werken ter hand neemt. Zij brengt iets van God in al wat zij schrijft, iets van
zijn onbegrijpelijk, ontoegankelijk Wezen. Zich verdiepen in Hadewijchs geschriften
is een waagstuk analoog aan het waagstuk van zich te verdiepen in God. Het eigenlijke
blijft verdekt, is niet te achterhalen. Dit geldt in eerste instantie voor de Visioenen
en de Brieven, waarin zij haar hoogste mystieke ervaring heeft uitgezegd. Dit geldt
echter ook voor haar Strofische Gedichten, waarin zij eveneens het menselijk vlak
overstijgt en doorstoot tot God. Haar poëzie bezingt juist dit reiken, dit uit-staan, dit
doorstoten naar God, met al zijn onnoemelijke pijnen en verwikkelingen, met zijn
kleine triomfen en zijn grote teleurstellingen, met zijn mateloos begeren en zijn
eindeloos onvervuld-blijven. Zij weerspiegelt de worsteling van haar ziel om God,
langs het weg-louteren, het weg-woeden, kan men haast zeggen, van haar menselijk
ik. Ongetwijfeld heeft Hadewijch zich bediend van de literaire vormen van haar tijd
en haar milieu. Maar deze vormen heeft zij onttrokken aan hun profane afkomst, om
ze vol te storten met een leven dat hun van nature vreemd is. Wat zij aan haar Dietse
moedertaal heeft te danken bij het verwoorden van het onzegbare, is moeilijk te
schatten. Maar nog minder te bepalen is wat de moedertaal aan de geestkracht van
deze vrouw is verschuldigd, die haar tot op haar eigen begenadigde hoogten heeft
weten te verheffen en haar maakte tot de draagster van het diepste beleven dat aan
een mens op aarde te beleven vergund is. Hadewijch heeft geworsteld met haar taal,
zoals zij geworsteld heeft met God. Zoals zij God heeft gebannen in haar woord, zo
heeft zij haar woord gebannen in God. Daarin ligt haar literaire grootheid.
Het ontsluiten van Hadewijchs poëzie is een moeizaam werk. Het vergt een grote
vertrouwdheid met de hoofse minnelyriek, waaraan zij haar dichtvorm heeft ontleend,
maar ook nog met het historische, culturele en sociale levensmilieu waaraan deze
vormen zijn ontsproten. Vóór alles echter vergt het een meer dan gewone kennis van
het geestelijk klimaat waarin zij is opgegroeid, van de denk-, de wils- en
gevoelsvormen die op haar hebben ingewerkt, van de theologische en spirituele
stromingen, die haar leven hebben doorkruist.
De recente Hadewijch-studie van Dr. N. de Paepe1, die hier aan de lezer wordt
voorgesteld, houdt op verheugende wijze met de meeste van deze eisen rekening.
Zij verdient de bijzondere aandacht zowel van filologen en literatuur-

1

Dr. N. de Paepe, Hadewijch Strofische Gedichten, Een studie van de Minne in het kader van
de 12e en 13e eeuwse mystiek en profane minnelyriek, Leonard Willemsfonds Nr. 2, Gent,
Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1967.
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historici, als van theologen en vorsers van de Nederlandse spiritualiteit. Om de ernst
en doorwrochtheid die haar kenmerkt, mag zij als een volwaardige vrucht worden
beschouwd van de Nederlandse filologie in Vlaanderen. Niet slechts laat zij de
Hadewijch-studies van niet onverdienstelijke voorgangsters als Mej. Snellen en Mej.
van der Zeyde ver achter zich, doch zij betekent ook een ware vooruitgang op de
overigens als basis-werk onmisbaar-blijvende Hadewijch-commentaren van pater
van Mierlo. Het werk van Dr. de Paepe brengt een merkelijke verruiming en
verdieping van de Hadewijch-interpretatie. Zijn inzichten lokken misschien
tegenspraak uit op sommige punten, vragen om aanvulling op andere. Zij zijn echter
steeds waardevol en origineel en werden gewonnen uit jarenlange voorstudies. Het
is niet onze bedoeling ze hier in detail te bespreken. Dit hoort eerder te geschieden
in het vaktijdschrift Ons Geestelijk Erf. Om het boek echter nader tot de lezers van
Streven te brengen, willen we er één enkele meer centrale idee uit naar voren halen
en deze kritisch belichten.
Dr. de Paepe leidt zijn boek in met een uitvoerige schets van het geestelijk milieu
waarin Hadewijch wortelt: de Noord-Franse mystiek van Bernardus, van Willem
van St Thierry en hun Cisterciënser-volgelingen, van Hugo en Richard van St. Victor.
In deze mystiek neemt de liefde de centrale plaats in, de liefde hier niet te verstaan
als de ontologische identificatie met God, maar als die eigenschap van God waaronder,
zoals schr. zich uitdrukt, de mens de totale Godheid geopenbaard ziet, zodat
Caritas-Minne begrepen wordt als die facultas die de mens met God verenigt (p.
51). Schr. beschouwt dan deze liefde voornamelijk onder haar psychologisch aspect.
Hij ziet haar omhangen met al de psychische elementen van de gewone liefdebeleving,
waaronder het emotieve een zeer voorname plaats inneemt (ibid.). De uiteenzetting
van het mystieke Caritas-Minne-probleem in de 12e eeuw door Dr. de Paepe is
ongetwijfeld zeer inzichtelijk te noemen. Zoals gezegd, beperkt zij zich echter in
hoofdzaak tot het psychologisch vlak. De theologische zijde van het probleem wordt
vrijwel geheel buiten beschouwing gelaten. Men kan zich afvragen of dit geoorloofd
is. Dr. de Paepe meent van wel. Hij is van oordeel dat hij zich als filoloog en
literatuur-historicus niet hoeft in te laten met het theologisch, of zeggen we concreter,
met het genade-aspect van de mystieke minnebeleving. In zijn studie is hij vóór alles
getroffen geweest door bepaalde analogieën tussen de hoofse minnelyriek en de
12e-eeuwse mystiek. Zo stelt hij b.v. vast dat de diepste betekenis van de minnelyriek
ligt in het verwijlen bij de liefde als voluntaristische en vooral als emotionele
spanning, m.a.w. in het verwijlen bij de liefde als verlangen naar de geliefde, niet
als ontmoeting en vereniging met haar (p. 65). Iets analoogs nu ontdekt hij in de
mystieke minne. Ook hier ziet hij een verhoging van de liefde-spanning, van het
verlangen dat geen oplossing krijgt in de liefde-ontmoeting (p. 66). Hij concludeert
dan ook dat de menselijke beleving, psychologisch gezien, fundamenteel dezelfde
is zowel in de hoofse als in de mystieke liefde (p. 97). Hier nu zouden we een
kanttekening willen plaatsen.
Wil men de mystieke minne, zoals ze bij Hadewijch tot uitdrukking komt, volkomen
recht doen, dan behoeft o.i. deze louter psychologische kijk op het minne-probleem
een aanvulling op ontologisch vlak. Het is inderdaad juist - en de rijk gedocumenteerde
studie van Dr. de Paepe zet het argument alle kracht bij - dat de hoofse minne als
verlangen, afgezien dus van iedere mogelijke vervulling ervan, beleefd, beleden, ja
gecultiveerd wordt om het verlangen. Men kan zelfs nog verder gaan en zeggen dat
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de hoofse minne bij een werkelijke vervulling van het verlangen eenvoudig zou
ophouden te bestaan. Anderzijds kan evenmin geloochend worden dat in de mystieke
minne het uiteindelijk verlangen van de ziel niet volledig in vervulling schijnt te
gaan. Niettemin is hier een belangrijke nuance aan te brengen. Men moet, zo dunkt
ons, uitgaan van het feit dat de mystieke minne niet in eerste instantie mag ge-
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zien worden op het psychologisch vlak, als een emotionele beleving dus, zoals dit
in de profane lyriek het geval is, maar eerst en vooral onder haar ontologisch aspect
en wel als een genadeprinciep dat van God uit op de ziel toekomt en haar helpt zich
los te maken van alles wat God, de Beminde, niet is. Wat zich in de psyche afspeelt,
moet hier in hoofdzaak gezien worden als de weerslag van dit ontologisch
aangegrepen-zijn door God. Om het anders uit te drukken: de mystieke minne is vóór
alles een dynamische kracht, die de ziel in staat stelt om tot een steeds grotere
wezens-gelijkheid met de Beminde, God, te geraken; een kracht die haar bereid maakt
voor de vereniging met God, die haar, zoals de mystieken het uitdrukken,
‘godformich’ maakt.
De minne, zoals zij in de mystiek beleefd wordt, ontspringt dus in eerste instantie
niet aan de minnende ziel, maar aan God. Zoals Ruusbroec zegt: ‘Sij beghint in Gode
en gherijnt onsen gheest ende eyscht onse wederminne’. Zij komt uit God en neemt
in haar terugkeer naar God het liefde-potentieel van de ziel in zich op. De ziel bemint
weliswaar met een eigen, menselijke liefde, maar met een liefde die gewekt wordt
en gelouterd en verheven en omgevormd in en door de oorspronkelijke Liefde, die
is uit God. De ziel wordt maar minnend, doordat zij eerst bemind is.
Hieruit volgt dat de mystieke minne haar object reeds bezit van binnen, voordat
zij het genietend ervaart. Dit, in tegenstelling met de hoofse minne die haar object
slechts benadert van buiten af, ‘in der fantasien’, zoals Ruusbroec zou zeggen. Dit
bezit is weliswaar nooit volkomen. De vreugde die met de overkomst van de Liefde
gepaard gaat, wordt gevolgd door het torment teweeggebracht door haar verwijdering.
Een 12e eeuwse mysticus drukt het mystieke minneproces op zeer geslaagde wijze
uit als volgt: ‘Naar Hem (de Beminde) haakt zij (de minnende ziel), uit Hem ontvlamt
zij (in steeds nieuwe liefde), in Hem rust zij (en dit in een kringloop die hier op aarde
nooit eindigt)’.
Vatten we het voorgaande nog eens samen: In de profane minne wordt het
verlangen bezongen dat geen vervulling kent. In de mystieke minne daarentegen, en
inzonderheid bij Hadewijch, gaat het om het verlangen dat zijn vervulling reeds
inchoatief in zich draagt, geleidelijk aan meer expliciet verovert, maar nooit ten volle
verwerft, omdat God de eeuwig Andere is en blijft.
Wij meenden op dit essentieel verschil tussen de hoofse en de mystieke minne te
hebben mogen wijzen, naar aanleiding van een boek dat de grote verdienste heeft
het begrip van beide minne-vormen zoveel nader tot ons te hebben gebracht.
B. Spaapen s.j.

Nieuws in de Nederlandse literatuur
Een monumentale uitgave is P.C. Boutens' Verzamelde Lyriek (Athenaeum-Polak &
Van Gennep). Deze uitgave bevat alle gepubliceerde bundels, vermeerderd met de
‘Strofen van Andries de Hoghe’ en de nagelaten gedichten. Ruim 1200 bladzijden
poëzie, in twee delen.
Bij Desclee de Brouwer een hele serie bundels poëzie tegelijk, niet veel uitgevers
durven dat meer aan. André Dellart Enigme, André Demedts, Daarna, Gyomar
(pseudoniem) Splinters, André Spruit Het subjectief heelal en Gust Vermeille De
navelkijker.

Streven. Jaargang 21

Met de apocalyptische mocassins van Michel de Nostredame op reis door
Nederland (Arbeiderspers) is het poëziedebuut van Ad Zuiderent, die reeds door
verschillende tijdschriftpublikaties de aandacht trok.
Van de produktieve dichteres Ellen Warmond een nieuwe bundel bij Querido Geen
bloemen / Geen bezoek en bij Van Oorschot de spaarzaam publicerende maar
kwalitatief zeker niet mindere Judith Herzberg Beemdgras.
Een tenslotte, wat de poëzie betreft, een bundel van Pé Hawinkels Bosch &
Brueghel bij Ambo.
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Nog een monumentale uitgave bij Athenaeum-Polak & Van Gennep deel 1 van de
Verzamelde Werken van J. van Oudshoorn. In dit deel vindt u alle schetsen en verhalen
plus een inleiding van W.A.M. de Moor.
Bij dezelfde uitgever ook Het poëtisch programma van Tachtig van J.C. Brandt
Corstius, een vergelijkende studie over de poëziebeschouwing en de literaire
opvattingen in en buiten Nederland rond 1800.
De nieuwe Vestdijk, ditmaal een soort liefdesroman, heet De filmheld en het
gidsmeisje (Bezige Bij).
De denker in het riet (Meulenhoff) is een door Bertus Aafjes gemaakte keuze uit
de talloze impressies die hij tijdens een kwart eeuw schrijversschap noteerde.
Bob den Uyl, die voor zijn vorige verhalenbundel de Prozaprijs van de gemeente
Amsterdam kreeg, publiceerde nu bij zijn nieuwe uitgever, Querido, wederom een
verhalenbundel Een zachte fluittoon.
Van Salvador Hertog verscheen een nieuwe op de stad Maastricht geïnspireerde
roman De kleinkornelkes (Bezige Bij).
Een boek over sectarisme en manieren van geloven is de nieuwe roman van Steven
Membrecht De sektariërs en de witte vlek (Contact).
Na een ontelbaar aantal gedichtenbundels verscheen nu van de dichter Ed. Hoornik
zijn eerste prozaboek De overlevende (Meulenhoff) waarin de lezers van zijn
gedichten hen niet onbekende thema's uit zijn gedichten tegen zullen komen.
Tenslotte een nieuw boek van Remco Campert, of zoals op het omslag staat Remko
Kampurt, want Kampurt heeft dit boek, Tjeempie (Bezige Bij) genaamd, geheel in
eigen nieuwe spelling geschreven. Het boek gaat over een 15-jarig meisje dat in haar
paasvakantie bekende Nederlandse schrijvers gaat interviewen.
J. Groot
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Boekbespreking
Theologie
S.H. Hooke
The Resurrection of Christ as History and Experience
Darton, Longman & Todd, London, 1967, 210 pp., 25/-.
Opzet van dit boek is inhoud en betekenis van het mysterie van Christus' opstanding
duidelijk te maken voor de christen van vandaag. In een eerste gedeelte wordt de
ontwikkeling van het verrijzenisgeloof in de H. Schrift nagegaan: Oud-Testamentische
achtergrond, de oudste overlevering van Jezus' opstanding, de verhalen in de
Evangeliën, de theologie bij Paulus en Joannes (vreemd is het korte hoofdstukje over
‘The Mind of Jesus regarding his own Resurrection’). Een tweede deel tracht dan
met behulp van het gevondene een bijbeltheologische synthese te geven ‘for the
Christian Today’. Wanneer men toch niet aan de indruk ontkomt dat schr. in zijn
opzet niet helemaal is geslaagd, dan komt dit misschien vooral omdat hij al te kwistig
met bijbelteksten strooit, zonder de strakke lijn van zijn gedachten vast te houden.
Men raakt meermalen het spoor bijster. Dit tekort uit zich reeds in de keuze van de
teksten: in de lawine van citaten uit de H. Schrift ontbreekt b.v. een van de
belangrijkste teksten over de verrijzenis, Rom. 1, 3-4 (ook: Rom. 10, 9; Hand. 2, 36;
5, 30); ter illustratie van het verrijzenisgebeuren wordt het verhaal van het lege graf
aangevoerd (overigens ook met voorbijgaan aan de voornaamste teksten uit het Oude
Testament, die in dit verhaal gebruikt worden om Jezus' heerlijkheid te schilderen),
terwijl het juist zo pikant is dat de momenten daarin nu juist niet gebruikt worden
om de verrezen Heer te beschrijven: hier gaat het kennelijk om iets geheel anders!
Een met diep-gelovige passie geschreven boek, dat echter niet geheel bevredigt. Niet
zo heel lichte lectuur ook.
S. Trooster

Otto Betz
What do we know about Jesus?
SCM Press, London, 1968, 126 pp., 7/6.
Om maar meteen op de kern af te stappen: in dit boekje valt schr. één van de criteria
aan die de z.g. ‘vorm-kritische’ (aldus in de Engelse vertaling; is misschien bedoeld
‘Formgeschichtliche’?) methode hanteert om de eigen verkondiging van Jezus van
Nazaret en zijn handelen op te sporen. Bedoelde methode wijst - aldus schr. - ten
onrechte die woorden en handelingen als niet-authentiek af, die rabbijnse
overtuigingen ten tijde van Jezus weergeven. Het joods-rabbijnse karakter daarin is
integendeel sterke aanwijzing van authenticiteit. Met behulp van deze laat-joodse
elementen, en vooral met parallellen uit de befaamde Qumran-teksten wordt dan
aangetoond wat wij allemaal van Jezus van Nazaret zelf kunnen weten, ondanks het
feit dat de Evangeliën in eerste instantie geloofs- en heilsver-kondiging zijn. Het
doet allemaal wat vreemd aan, nu wij zo gewend zijn aan een schriftverklaring volgens
de princiepen die R. Bultmann en vooral enkele van zijn leerlingen ons aan de hand
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gedaan hebben. Duidelijk komt in dit boekje door, dat men de belijdenissen van de
eerste dagen der Kerk niet kan verstaan tenzij in het kader van de joodse
Godsbenadering en heilsverwachting; maar wil schr. niet teveel aantonen door veel
reeds te verplaatsen naar het eigen aardse leven en spreken van Jezus van Nazaret?
Ook is de voorstelling bij lange na
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niet zo boeiend als in b.v. het verrukkelijke boekje Jesus von Nazareth van Günther
Bornkamm; waarschijnlijk omdat schr. zich steeds afzet tegen de exegese van
Bultmann c.s. Men oordele zelf.
S. Trooster

Jourdain Bishop
Les Théologiens de ‘La mort de Dieu’
Ed. du Cerf, Paris, 1967, 220 pp., NF. 12.-.
Reeds het voorwoord op dit uitstekende boekje brengt een belangrijke informatie:
in enkele woorden wordt de tendens getekend waartegen de Amerikaanse ‘Radical
Theology’ in feite in opstand is gekomen, een steriel ‘salon-christendom’ zonder
enige werkelijke inzet. Vervolgens worden de gedachten samengevat van de
voornaamste vertegenwoordigers van deze nieuwe wijze van theologiseren (Vahanian,
J.A.T. Robinson, van Buren, W. Hamilton, Altizer, Cox). Omdat schr. zich zo positief
mogelijk opstelt tegenover zijn auteurs, komen de mogelijkheden in hun theologie
sterk naar voren, en vormen deze beschouwingen goede inleidingen op het lezen van
hun werk zelf (het sterkst kan men dit ervaren t.a.v. de theologie van Altizer, die je
nu graag eens, samen met Bishop, zou willen herlezen). Interessant is nog het
hoofdstukje over de ‘katholieke radicalen’, waarin gedachten van Brian Wicker,
Raymond Nogar O.P. en Leslie Dewart samengevat worden. Een goed boekje, dat
meer dan gewone aandacht verdient.
S. Trooster

Helmut Gollwitzer
Von der Stellvertretung Gottes
Christlicher Glaube in der Erfahrung der Verborgenheit Gottes. Zum
Gespräch mit Dorothee Sölle
Chr. Kaiser Verlag, München, 1967, 162 pp., DM 12.80..
Het is bijzonder interessant in dit boekje te ervaren, hoezeer een deskundig theoloog
als Gollwitzer in het voordeel is op de emotionele, ongenuanceerde en soms
aanmatigende beweringen van een avantgardistische schrijfster als D. Sölle. Het
meest merkwaardige resultaat van Gollwitzers behandeling van haar boek
Stellvertretung is wel, dat veel in haar stellingname dieper perspectief krijgt en
daardoor zelfs aannemelijker wordt dan tevoren. Niettemin wijst G. haar
beschouwingen radicaal af, waar het de kern betreft: wanneer ‘Stellvertretung’
betekent, dat Christus nu in onze plaats doet, wat wij zelf nog niet kunnen (nl. God
in deze wereld vertegenwoordigen), maar met de bedoeling terug te treden wanneer
wij ‘mondig’ geworden en wel daartoe in staat zijn, wordt in feite een leer van
zelfverlossing verdedigt, die lijnrecht tegen de heilsboodschap van het Evangelie
ingaat. Trouwens, ditzelfde Evangelie belijdt Christus niet zozeer als degene die de
‘afwezige God’ vertegenwoordigt, alswel als Degene in wie Gods waarheid en
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werkelijkheid zichtbaar en tastbaar onder ons aanwezig is, en dit als uiteindelijke
vervulling van Gods belofte God-met-ons te zijn. In dit boekje gaat G. diep in op de
door D. Sölle opgeroepen problemen, soms zo diep dat een en ander niet al te
gemakkelijke lectuur vormt (zo vooral in karakteristiek reformatorische thema's als
de toorn Gods, wet en Evangelie). Tenslotte nog een behartigenswaardige opmerking
van G.: laten wij niet alles op de ene kaart zetten van een zo vrijzinnig mogelijke
interpretatie van het Evangelie, waarmee wij gevaar lopen niet langer het onvervalste
Evangelie levend tegenwoordig te stellen in onze huidige wereld; dat zou immers
meteen al deze nieuwe wijzen van voorstellen op voorhand nutteloos maken. Een
mooi en rijk boekje, dat echter wel enige studie vraagt.
S. Trooster

Paul Hacker
Das Ich im Glauben bei Martin Luther
Styria, Graz-Wien-Köln, 1966, 356 pp., DM. 28.-, Zw. Fr. 33.25, O.S. 180.-.
De inleidingen van Joseph Ratzinger en van de schrijver maken er ons tevoren reeds
opmerkzaam op, dat de klemtoon op de onderscheidingen gelegd gaat worden.
Inderdaad wordt het introvert-noëtische element in Luthers geloofsopvatting sterk
naar voren gehaald en daarbij in tegenstelling gezet tot de traditionele katholieke
opvatting. Daarbij wordt aangegeven, hoe deze spiritualiteit bij de lutherse
protestanten heden doorwerkt. Het accent, dat de schrijver naar voren haalt, is bij
Luther stellig belangrijk. Dit te bewijzen is geen nieuwe vondst. Daar de schrijver
dit gegeven echter weinig in de historische samenhang belicht en Luther al te snel
met zijn katholieke kritiek te lijf gaat en te weinig op de bijbelse theologie ingaat,
zullen Luther en de protestanten zich in het boek maar zeer matig herkennen: zeker
de modern geëngageerde protestanten.
W. Boelens S.J.
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Alois Sustar
Gewissensfreiheit
(Theologische Meditationen), Benziger, Einsiedeln, 1967, 77 pp., DM. 3.90.
De deeltjes van deze serie zijn in het algemeen goed, maar we willen gaarne speciale
aandacht vestigen op dit deeltje over gewetensvrijheid, vanwege de heldere en reële
uiteenzettingen van de auteur, leder die iets goeds wil lezen over geweten, de
invloeden die daarop inwerken, de vrijheid van geweten en de vorming hiertoe, zij
dit boekje van harte aanbevolen.
R.S.

R.H. Fuller
Die Wunder Jesu in Exegese und Verkündigung
Patmos, Düsseldorf, 1967, 144 pp., DM 8.80.
De auteur, professor in het Nieuwe Testament aan het beroemde Union Theological
Seminary in New York, pakt in dit boekje een van de heetste ijzers aan van de
hedendaagse exegese. Na een omschrijving van wat in de Evangeliën onder ‘wonder’
verstaan wordt, onderzoekt hij met behulp van de meest moderne exegetische
methodes in hoeverre de wonderverhalen in de Evangeliën op historische feiten in
het leven van Jezus berusten. Hij komt tot de slotsom dat Jezus zeker wonderbare
genezingen en exorcismen heeft verricht; voornaamste argument: Jezus zelf heeft
zich meermalen op deze wonderen beroepen om zijn zending te legitimeren. Met de
z.g. natuurwonderen is het aanmerkelijk anders gesteld: hierop beroept Jezus zich
nergens, en bovendien zijn de verhalen hier zo dicht in theologische motieven
‘ingewikkeld’ dat men moeilijk het feitelijk gebeurde daaronderuit kan halen.
Belangrijker echter dan de vraag naar wat er nu eigenlijk gebeurd is, is de vraag naar
de functie die de wonderverhalen vervullen in het geheel van de gelovige bezinnig
op en verkondiging van Jezus' persoon en zending in de Evangeliën: schr. werkt dit
uit voor de bronnen waaruit de evangelisten geput hebben, en voor ieder der vier
Evangeliën. In het algemeen kan men stellen, dat de vraag naar de historische
achtergrond secundair is ten opzichte van de vraag naar de duidingskracht ervan ten
aanzien van leven en boodschap van Jezus. Een beetje jammer is, dat schr. alleen de
wonderen behandelt die Jezus zelf verricht heeft, en niet die in zijn leven voorkomen,
als de maagdelijke geboorte, de wonderen bij Jezus' doopsel, zijn verheerlijking op
de Tabor e.d. Niettemin sterk aanbevolen aan ieder die een gefundeerd inzicht wil
verwerven in deze moeilijke kwestie.
S. Trooster

Hans Küng
Gott und das Leid
(Theologische Meditationen), Benziger, Einsiedeln, 1967, 69 pp., DM. 3.90.
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Naar aanleiding van de eeuwenoude vraag van de mens naar de rechtvaardiging Gods
in het leed behandelt de auteur eerst de theodicee van Leibnitz, dan als antithese
Dostojewski, in Job ziet hij, dat de mens zich niet rechtvaardigen kan tegenover God,
en tenslotte vindt hij de weg naar de rechtvaardiging van het leed in het feit dat
Christus niet het leed verklaard heeft, maar tot het uiterste doorleden. Zeer aanbevolen.
R.S.

Godsdienst
W. Harrington O.P.
Hij sprak in parabels
H. Nelissen, Bilthoven, 1967, 140 pp., f 6,90.
Uitgaande van de werkelijkheid dat wij in de huidige redactie van de Evangeliën de
parabels van Jezus alleen kennnen in haar toepassing voor de gelovigen van de Kerk
der Apostelen, geeft schr. in een eerste deel aan op welke wijze de hedendaagse
Schriftverklaring de eigenlijke formulering van Jezus daarachter tracht te ontdekken.
Dit wordt bereikt door het eigen literaire genre der schriftuurlijke gelijkenissen vast
te stellen, uit de uiteindelijke redactie de - wat schr. noemt - ‘secundaire uitspraken’
weg te nemen, de ‘Sitz im Leben’ van de parabels op te sporen. Resultaat van dit
onderzoek is, dat Jezus' gelijkenissen voornamelijk gericht zijn tot zijn tegenstanders
om hen te winnen voor het ‘Koninkrijk Gods’, hen te overtuigen van de geloofscrisis
waarin zij zich bevinden door zijn verschijnen, tegen hen zijn zending tot de zondaars
te verdedigen. In een tweede deel wordt deze methode van verklaring toegepast in
een exegese van de parabels in het Lukas-Evangelie. Een nuttig en goed leesbaar
boekje, dat voor vruchtbaar lezen, overdenken en.... verkondigen van Jezus'
gelijkenissen goede diensten zal kunnen bewijzen.
S. Trooster
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Augustinus Kardinaal Bea en Dr. Willem A. Visser 't Hooft
Vrede tussen christenen
(Voorwoord van Prof. Dr. A.J. Bronkhorst), Boekencentrum N.V.,
's-Gravenhage 1967, 188 pp., f 7,90.
Een goedgekozen serie voordrachten en interviews uit de laatste 6 jaren van de twee
belangrijkste huidige promotoren der oecumenische beweging. Beiden spreken over
de aanbrekende veelvormigheid der Kerk. Daar men met verantwoordelijke
diplomaten te doen heeft, moet men tussen de regels door kunnen lezen om zich op
meer te beroepen dan op het uitdrukkelijk gezegde.
W. Boelens S.J.

N.J.M. Vendrik
Maar een half woord
Paul Brand, Hilversum, 1967, 216 pp., f 11,90.
Dat deze radiospeechjes toen ze uitgesproken werden het goed deden valt goed te
begrijpen. Maar zo samengevat in een boek wordt het een blok dat de lezer wat zwaar
op de maag ligt. Bovendien is het maar een half woord gebleven. Het riekt te zeer
naar het oude taalgebruik. Voortdurend overvalt je een gemengd gevoel, van
welwillendheid omdat het allemaal heel sympatiek gezegd wordt en van
moedeloosheid omdat er nog zo vaak woorden gebruikt worden die eigenlijk dood
zijn en omdat ze weer opdraven: god, Christus, kerk en sacramenten: een nu toch
wel afgestorven associatie, dacht ik. Neen bij het gelovig leven en opvoeden zal het
‘ik zal alles nieuw maken’ hopenlijk iets radicaler uitwerken dan in dit boek gebeurt.
N. Verhoeven

John Heijke C.S.Sp.
An ecumenical light on the renewal of religieus Community Life - Taizé
Duquesne University Press, Pittsburg, (Nauwelaerts, Louvain), 1967, 203
pp., $4.50.
Deze Nederlandse schrijver geeft, na een korte historische inleiding, zeer waardevolle
beschouwingen over de nieuwe inspiratie welke de broeders van Taizé
(reformatorisch) voor de oude kloosterlijke waarden leveren. Voor roeping en binding
belichten zij opnieuw het verticale aspect, voor armoede (beter: evangelische eenvoud)
stellen ze de onderlinge lotsverbondenheid centraal, voor het celibaat de totale
dienstbaarheid aan de Kerkgemeenschap, terwijl ze het kloosterlijke gezag sterk als
dienstbaarheid beleven. Theologische publikaties en breed georiënteerde liturgie
betekenen veel voor de oecumenische toenadering der christenen.
De schrijver beoogt en bewerkt hetzelfde resultaat als de communauteit van Taizé:
bezinning op eigen waarde via waardering van andere medechristenen.
W. Boelens S.J.
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Robert McAfee Brown
The spirit of Protestantism
Oxford University Press, New York, 1965, 270 pp.
Dit irenisch geschreven boek kan het beste gekenmerkt worden als een handboek
voor catechisatie, dat het protestantisme wil beschrijven in zijn gerechtvaardigde
eigenheid tegenover het rooms-katholicisme. Zijn bruikbaarheid ligt in de
aansprekende taal in de vorm van korte hoofdstukken, welke belangrijke onderdelen
van het christelijk beleven in het licht stellen. Eenzijdige objecties en belichtingen
van katholieke zijde wil de schrijver niet op eenzijdige frontstellingen aan protestantse
zijde laten uitlopen. Daar het boek met weinig veranderingen de uitgave van 1960
herhaalt, is de oecumenische betekenis niet zo groot als na Vaticanum II het geval
had kunnen zijn. Ook de schrijver zelf noteert dit nadeel.
W. Boelens S.J.

W.Y. Evans-Wentz, (ed.)
Tibetan Yoga and Secret Doctrines
Oxford Univ. Press Paperbacks, 19672, 389 pp., $2,50.
Eerbiedwaardige verzameling van klassieke Yoga-teksten, met uitvoerige inleiding
en commentaar. Zij bevatten de Exercitia Spiritualia van de boeddhist, waardoor hij
uit de toestand van Onwetendheid komt tot het Juiste Weten. Met veel soepelheid
incorporeert de inleider ook Christus in het stelsel. Men kan hem dankbaar zijn voor
de enorme arbeid die ons de bronnen rechtstreeks toegankelijk maakt.
J. de Wit
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Wijsbegeerte
E. Fromm
Marx' visie op de mens
manifesten
vert. Paul Rodenko, L.J.C. Boucher, Den Haag, 125 pp., f 7.50.
In de oorspronkelijke Engelse editie is dit werkje vooral bedoeld om de vele
gedeeltelijk opzettelijk veroorzaakte misvattingen in de U.S.A. over Marx weg te
ruimen. Hier kan het dienen als een eerste inleiding op het denken van Marx voor
wie daarmee volslagen onbekend is. Helder en duidelijk geeft de schrijver de nieuwste
Marx-interpretatie weer. Zeker is hij daarbij beïnvloed door moderne Duitse schrijvers
die in Marx een goed aanknopingspunt vinden om terug te keren tot de dialectiek.
De beschrijving van de persoon, zijn huwelijk en zijn vriendschapsverhouding tot
Engels aan het slot van het boek is wat te rooskleurig. Het overzicht over de
Marx-interpretatie in en buiten de Sovjetunie is bijzonder leerrijk ook voor degenen
die de theorieën van Marx zelf kennen. Merkwaardig is de overeenkomst die schrijver
vindt tussen het marxisme en het zen-boedhisme.
C.J. Boschheurne

R.C. Kwant
De stemmen van de stilte
Paul Brand, Hilversum /Antwerpen, 146 pp..
A. de Waelhens heeft Merleau-Ponty ‘de filosoof van de schilderkunst’ genoemd.
Aan dit aspect van Merleau-Ponty's oeuvre heeft R.C. Kwant een monografie gewijd.
Het meest bekende van Merleau-Ponty's geschriften over schilderkunst, L'Oeil et
l'Esprit, krijgt vanzelfsprekend de meeste aandacht. Kwant verduidelijkt dit bondige
en niet altijd even heldere essay aan de hand van andere publikaties en notities waarin
Merleau-Ponty over schilderkunst spreekt: Le doute de Cézanne, Le langage indirect
et les voix du silence, de verspreide aantekeningen, postuum gepubliceerd in Le
visible et l'invisible. Merleau-Ponty kent de schilderkunst een geprivilegieerde positie
toe, omdat de schilder aan het woord, en dus aan het geconstitueerde van de
cultuurwereld, ontkomt en de werkelijkheid, zonder die te hoeven uit te spreken en
te verengen, alleen maar aanwijst. Zonder ze te verbreken geeft hij de stilte een stem.
Kwant beperkt er zich toe in een vlotte analyse het inzicht van de Franse wijsgeer te
verduidelijken en te systematiseren. Hij neemt daarbij geen kritisch standpunt in.
G. Bekaert

Eckhard Heftrich
Hegel und Jacob Burckhardt
Vittorio Klosterman, Frankfurt, 1967, 42 pp., DM. 3.80
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In deze studie, die zich hoofdzakelijk afzet tegen Karl Löwith: Jacob Bruckhardt.
Der Mensch inmitten der Geschichte probeert de schrijver met succes aan te tonen
dat het anti-hegelianisme van Burckhardt tijdbepaald was en voortkwam uit een
verkeerd begrip van Hegel. Hegel werd door Burckhardt vooral gekend door de bril
van diens tegenstander Schopenhauer. Feitelijk was de tegenstelling tussen beide
niet groot, maar uit dit werkje blijkt weer dat Burckhardt ook in dit opzicht zoals in
zijn begrip voor de sociale positie van de kunstenaar zich zijn eigen positie
onvoldoende bewust was. In ieder geval toont schrijver aan dat het onbegrip voor
Hegel bij de kunsthistoricus eigen produktieve waarde heeft gehad. Juist nu men in
deze tijd zich weer meer gaat verdiepen in de achtergronden van het denken van
Burckhardt, die in vele opzichten een van de grondleggers van de moderne
kunstgeschiedenis is, is dit werkje belangrijk. Omdat Burckhardt tot deze grondleggers
behoorde is de achtergrond van zijn denken voor een grondslagenonderzoek van de
kunstgeschiedenis noodzakelijk studiemateriaal.
C.J. Boschheurne

Herbert Marcuse
Der eindimensionale Mensch
Luchterhand, Neuwied, 19672, 284 pp., DM. 18.
Schrijver geeft een scherpe analyse van de tegenwoordige samenleving. Hij gebruikt
daarbij een dialectische methode, hoewel hij ook gebruik maakt van Husserls en
Heideggers inzichten. Er wordt aangetoond dat Marx toch gelijk heeft gekregen waar
hij vervreemding en verelendung in steeds sterker mate verwachtte, hoewel misschien
in andere vorm als hij verwacht had. Merkwaardigerwijze blijkt uit het betoog van
de schrijver wel dat vervreemding en verelendung hetzelfde is, wat ook etymologisch
het
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geval is, maar hij verklaart dat niet expliciet. Zijn hoofdstelling is dat de mens nu
verslaafd is door de machine en het technologisch denken. Hij toont dat voor talrijke
levensgebieden aan. De bevrijding van de verslaving verwacht hij van de volledige
au-tomatisering. Hier blijkt hij echter niet geheel consequent doordat hij de formele
logica en het denken van Wittgenstein en zijn navolgers geheel verwerpt. De volledige
automatisering is namelijk zonder dat denken niet mogelijk, men denke slechts aan
de vertaalmachine en de jurimetrie. Dit houdt in dat deze vormen van denken niet
zonder meer, zoals schrijver doet, verworpen moeten worden, maar dat zij dialectisch
moeten worden opgeheven.
Schrijver bewijst in dit boek opnieuw dat hij zeker de belangrijkste van de moderne
links-hegelianen is. Hun taak is het echter om ook klaar te komen met de moderne
Angelsaksische, terecht technologisch genoemde, filosofie. Daarbij moet worden
toegegeven dat deze filosofie gebukt gaat onder het feit dat haar belangrijkste
grondlegger Wittgenstein eigenlijk net tot de rand van het dialectisch denken kwam
en zijn volgelingen deze grens niet hebben durven overschrijden.
C.J. Boschheurne

Evelina Krieger
Grenzwege
Das Konkrete in Reflexion und Geschichte von Hegel bis Bloch
Karl Alber, Freiburg, 1968, 311 pp., DM. 28.Vanuit christelijk standpunt probeert schrijfster tot een kritiek te komen op de
geschiedfilosofie zoals die zich sinds Hegel en onder de invloed van Hegel heeft
ontwikkeld. Zij betrekt daarin eschatologie en menswording. Zij meent dat de
theorieën die zij bestrijdt in wezen pantheïstisch zijn. Behalve Hegel en Bloch,
merkwaardigerwijze in omgekeerde volgorde, worden ook Heer, Camus en de
moderne Duitse idealisten in deze bundel van tussen 1961 en 1964 verschenen
opstellen bestreden.
C.J. Boschheurne

H.L.A. Hart
Punishment and Responsibility
Oxford University Press, London, 1968, 271 pp., 28/-, ing. 14/-.
Een aantal essays waarin Hart op scherpzinnige wijze een aantal Engelse en
Amerikaanse juridische instellingen behandelt. Feitelijk wijkt hij in zijn opvattingen
niet veel af van het rechtspositivisme van Kelsen. Zijn Utiliarisme is in zoverre
gemodereerd dat hij niet alleen de vraag wil stellen wat rechtvaardigt in het algemeen
dat straf wordt gegeven, maar ook wat is er in dat geval voor reden om dit speciale
geval te straffen. Het recht dient voor hem ter bescherming van de maatschappij,
waarbij hij zich niet afvraagt of er een reden is om deze maatschappij te beschermen,
en zo ja, wie er dan wel reden voor hebben en wie niet. Hij stelt dat hij de bestaande
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toestanden op juridisch gebied herwaardeert vanuit het oogpunt van een modern
sceptisme, maar hij doet dat niet met het bestaande recht als zodanig.
C.J. Boschheurne

Iris Murdoch
The Sovereignty of Good over other Concepts
Cambridge University Press, London, 1967, 37 pp., 5/-.
Een aardige studie over het verband tussen de begrippen ‘goed’ en andere begrippen
waarbij schrijfster er van uit gaat dat men van andere begrippen veelal zo niet steeds
kan zeggen of ze al dan niet goed zijn. Het is niet geheel duidelijk of zij het begrip
‘goed’ nu voor definitie vatbaar acht of niet, hoewel zij duidelijk laat uitkomen dat
het woord ‘goed’ wel door andere woorden te vervangen is. Merkwaardigerwijze
komt zij tot slot tot de conclusie dat er een verband bestaat tussen de begrippen
‘goed’, ‘dood’ en ‘kans’. Helemaal voldoen doet het werkje niet omdat geprobeerd
wordt deze begrippen tot uitdrukking te brengen buiten enig algemeen systeem.
C.J. Boschheurne

Alf Ross
Directives and Norms
Routledge & Kegan Paul, London, 1968, 188 pp., 35/-.
Een benadering van de ethiek vanuit analytisch oogpunt. Schrijvers voornaamste
stelling is, dat er ondanks het feit dat normen geen waarheidswaarde hebben toch
een de-ontische logica mogelijk is. Deze logica, die hij tot op zekere hoogte
ontwikkelt, kan zeker nuttig zijn voor een automatisering van de rechtsgeleerdheid.
Men kan niet ontsnappen aan de indruk dat de opvatting van de schrijver eigenlijk
heel dicht bij de Kantiaanse staat. De normen hebben een
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soort onafhankelijk leven en volgen niet uit het mens-zijn als zodanig. Bij deze school
die zo de nadruk legt op de taal is het telkens weer wonderlijk om te zien dat zij het
gebod om de waarheid te spreken niet funderen in de aard der taal. Als immers
iedereen ging liegen werd de taal onverstaanbaar en dus onbruikbaar niet alleen als
communicatiemiddel maar ook als middel voor het menselijk denken. Voor de praktijk
is dit werk echter zonder twijfel nuttig.
C.J. Boschheurne

Walter Schultz
Wittgenstein, Die Negation der Philosophie
Neske Verlag, Pfullingen, 1967, 114 pp..
Schrijver wil in de eerste plaats betogen dat Wittgenstein niet past in de ‘grote traditie’
van de Europese filosofie van ‘Soerates tot Sartre’. In deze filosofie is geen plaats
voor reflexie of dialectiek en dat komt allemaal omdat Wittgenstein onvoldoende op
de hoogte was van die traditie. Feitelijk dus een pleidooi voor geschiedenis van de
filosofie als leerstof voor toekomstige denkers. Schrijver benadrukt telkens dat
Wittgenstein een denker zou zijn die de indruk vestigt meer te weten dan hij zegt.
Het is de vraag of Wittgenstein ooit de bedoeling heeft gehad om die indruk te
vestigen, zeker heeft hij op sommigen die in hem een soort mysticus zien, die indruk
gewekt. Maar dat geldt in het algemeen niet voor degenen die, zoals deze schrijver,
Wittgenstein - ten onrechte - zien als een, misschien wat bijzonder, lid van de Wiener
Kreis. In ieder geval blijkt uit dit boek, dat met scherpe ironie is geschreven, hoe ver
partijen nog van elkaar staan en hoe lang het dan waarschijnlijk ook zal duren voor
van de vondsten van Wittgenstein in de traditionele filosofie gebruik gemaakt zal
worden.
C.J. Boschheurne

Wilhelm Goerdt
Die Sowjet philosophie
Schwabe & Co, Basel/Stuttgart, 1967, 366 pp., Zw. Fr. 36.-.
Deze verzameling van publikaties van wijsgeren uit de Sovjet-Unie en haar
invloedsgebied doet iedereen er van versteld staan dat er in dat land weer filosofie
mogelijk is. De stukken tonen aan dat tot omstreeks 1930 er belangwekkende
uitwerkingen van marxistische opvattingen werden gedaan, maar dat onder het
stalinistische systeem van persoonsverheerlijking er geen plaats was voor enig denken
naast dat van J.W. Stalin. Als men de rede van M. Mitin uit 1931 leest is het
begrijpelijk dat het eerstvolgende stuk dat opgenomen is, uit 1961 dateert. In de
tussenliggende jaren was geen wijsbegeerte mogelijk. Maar ook het eerdere stuk van
N. Marr over taalfilosofie getuigt van een dilettantisme vermengd met fantasterij die
niets met wetenschap te maken heeft. Het is begrijpelijk dat deze opvattingen, die
overigens in 1950 door J.W. Stalin voor nog krasser opzij gezet werden, nu als
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‘vulgär-marxismus’ te boek staan. Beter dan de redenen die de schrijver zelf aangeeft
om tot slot twee moderne Poolse publikaties op te nemen, moet men deze lezen omdat
dit soort buitenlands denken, deze verwante marxistisch geïnspireerde denkrichtingen,
voor de Russen, die feitelijk opnieuw evenals in de czarentijd dertig jaar geen filosofie
gekend hebben, de enige mogelijkheid biedt weer een eigen filosofie op te bouwen.
C.J. Boschheurne

Paul Engelmann
Letters from Ludwig Wittgenstein with a Memoir Transl. by L. Furtmüller,
Basil Blackwell, Oxford, 1968, 150 pp., 25/-.
Een aantal brieven hoofdzakelijk uit de periode 1916-1922, vaak over hoogst
onbelangrijke zaken. Belangrijk zijn de passages over de uitgave van de Tractatus
en de vele passages waaruit wij de stemming leren kennen van Wittgenstein toen hij
aan dat werk bezig was en de eerste tijd daarna. Belangrijk is ook een zin over Uhlands
‘Graf Eberhards Weissdorn’ namelijk: ‘....das Unaussprechliche ist-unaussprechlich-in
dem Ausgesprochenen enthalten’. De schrijver gebruikt deze zin om de these van
zijn Wittgensteininterpretatie te benadrukken, namelijk dat het de bedoeling van de
tractatus was datgene wat niet gezegd kon worden, maar waar de eigenlijke
belangstelling van Wittgenstein naar uit ging, zijn woordeloze geloof, te omgrenzen.
Hij ziet in Wittgenstein, die hij in die jaren zo goed kende dat aan hem het
oorspronkelijk typescript van de tractatus werd toevertrouwd, iemand die eigenlijk
van mystiek uitging. Ten slotte probeert de schrijver nog aan te tonen dat Karl Kraus
en Adolf Loos een grote invloed op Wittgenstein hebben gehad. Hij slaagt daar
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niet geheel in maar maakt wel duidelijk dat deze drie uit het zelfde geestelijk milieu
afkomstig zijn. Jammer is het dat de schrijver, die architect was, zelf niet ingaat op
de bouw van het huis voor zijn zuster, die Wittgenstein in die jaren ondernam.
Blijkbaar ziet hij daarvan geen verdere invloed op het denkwerk, wat zijns inziens
wel het geval is geweest met het werk als dorpsschoolmeester. Daarop heeft hij echter
helaas niet diep in kunnen gaan.
C.J. Boschheurne

Sociologie
God in Nederland, een statistisch onderzoek naar godsdienst en kerkelijkheid
in Nederland, ingesteld in opdracht van De Geïllustreerde Pers
Van Ditmar, Amsterdam, 1967, 312 pp., f 21,50.
Met zijn allen op de foto: oud en jong, rijk en arm, gelovig en niet-gelovig, kerkelijk
en niet-kerkelijk. In dit boek vinden we de resultaten van een enquête die gehouden
is in 1966 onder Nederlanders van 17 jaar en ouder en welke betrekking had op
geloof, kerk en geestelijkheid.
Reeds in het najaar van 1966 verschenen in het weekblad Margriet resultaten, nu
zijn hier de volledige en derhalve ook niet-gepubliceerde resultaten weergegeven in
ook voor niet-sociologen zeer overzichtelijke tabellen en voorzien van een korte,
duidelijke uitleg.
Vooraf gaat een inleiding van de hand van prof. G.H.L. Zeegers, welke de aard
van de gevolgde methode uiteenzet, een verantwoording ervan geeft alsmede de
waarde en de beperking ervan laat zien.
Aan de resultaten zijn een commentaar van drs. J.W.M. Peeters over God, geloof
en geestelijkheid in Nederland, en een verhandeling van dr. G. Dekker over de Kerk
in de branding toegevoegd. Beide commentaren zijn uiterst helder en trekken
conclusies die uit de enquête oplichten.
Het boek vormt een zeer boeiende momentopname en is een voorbeeld van de
verheldering welke een statistisch onderzoek kan geven, over meningen in Nederland
over godsdienst en kerkelijkheid in 1966.
G. Wilkens

Dr. H.C. Laan
De Rooms-katholieke Kerkorganisatie in Nederland, een sociologische
structuur-analyse van het bisschoppelijk bestuur
Bijleveld, Utrecht, 1967, 320 pp., f 16,90.
In deze dissertatie wordt de eerste omvangrijke sociologische studie geleverd over
de organisatie van het bisschoppelijk bestuur. Allereerst grenst S. de sociologische
bestudering van het bisschoppelijk gezag af tegenover wat de theologie en het
kerkelijk recht over dit thema te zeggen hebben. Vervolgens laat S. aan de hand van
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een sodologisch-historische descriptie zien hoe het bisschoppelijk gezag binnen de
kerk steeds in een spanningsveld van centralisme en decentralisme heeft gestaan, en
hoe dit bisschoppelijk gezag nu eens te sterk op eigen rechten stond tegenover de
maatschappij, dan weer haar autonomie volledig prijs gaf. Daarna geeft S. informatie
over de actuele situatie van de kerkorganisatie en het functioneren van het
bisschoppelijk bestuur. Tenslotte wordt een uitvoerige verhandeling gegeven over
de legitimiteit van het kerkelijk gezag in verandering. De tot nu toe vanuit de
kerkhistorie en in het kerkelijk recht geldende waardecomponenten van het kerkelijk
organisatiepatroon verliezen steeds meer hun legitimiteit, terwijl nieuwe waarden,
vanuit de maatschappij opgedrongen, nog niet voldoende geïntegreerd zijn. Territoriale
gezagsafbakening maakt meer plaats voor nationale eenheid in bestuur, er is een
verschuiving van bezitsdenken naar verdienend denken, het klerikalisme komt in
botsing met de toegenomen invloed van de leek, vertikalisme is niet te combineren
met voortschrijdende democratisering, uniformiteit taant in een cultureel pluriforme
maatschappij.
S. laat zien hoe deze tegengestelde waardepatronen nadelige invloed uitoefenen
op de aanpassing van de kerk aan de maatschappij en op de consensus binnen de
kerk.
Deze dissertatie is bijzonder helder en overzichtelijk geschreven. Wetenschappelijke
formuleringen vanuit de organisatie-sociologie zijn zoveel mogelijk achterwege
gelaten, de tekst is zo leesbaar mogelijk gehouden. In beide is S. bijzonder geslaagd.
De bronnen van waaruit S. tot zijn conclusies komt zijn de kerkhistorie, het kerkelijk
recht en de actuele situatie in het bisschoppelijk bestuur. Vooral de argumenten vanuit
deze laatste bron maken soms een willekeurige, anekdotische indruk, zodat de
behoefte aan een meer empirisch onderzoek op dit gebied bij de lezer opkomt.
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Een opmerking van S., gericht aan velen in het theologische milieu, dat deze toch
wel te sterk zich zouden distantiëren van een solidaire verantwoordelijkheid voor de
kerkelijke organisatie, maakt niet geheel goed dat vanuit deze sociologische
structuuranalyse, zoals S. zelf toegeeft, de vraag in hoeverre de veranderde legitimiteit
van invloed is op de uiteindelijke doelrealisering van de kerk onbesproken blijft. Is
dit toe te schrijven aan het karakter van pionierswerk, het object van het onderzoek,
de grenzen van de sociologie of de toch reeds grote omvang van deze studie?
Staan blijft dat in deze dissertatie voor het eerst op systematische wijze een terrein
is betreden, waarbij volgend onderzoek de vruchten kan plukken van deze zeer heldere
analyse.
G. Wilkens

Terzake
I: Presentie en Pretentie
Ambo, Utrecht/Bosch & Keunig, Baarn, 1967, 190 pp., f 8.90.
De samenstellers van deze nieuw opgezette serie cahiers zien in het streven een
samenwerking te realiseren tussen theologen en sociologen de belangrijkste aanleiding
een aantal cahiers te publiceren waarin deze samenwerking uitdrukkelijk
gethematiseerd wordt. Naast dit interdisciplinair gesprek vinden de samenstellers de
vernieuwingsproblematiek in de kerken te urgent om niet op zijn minst moeite te
doen de praktijk een eindweegs tegemoet te komen. De cahiers handelen over de rol
van de kerken in onze samenleving, waarbij deze kerken met het evangelie als grond
in hun presentie steeds een pretentie naar voren behoren te brengen. In de
verschillende artikelen van het eerste cahier wordt aangegeven hoe deze kerkelijke
pretentie op de verschillende terreinen wordt gepresenteerd: de territoriale gestalte
van de kerk (Drs. W. van den Ende), het opbouwwerk (Dr. W. Zwanikken), het
bijzondere jeugdwerk (Ds. K. Schippers), het legerpastoraat (Drs. L. Thomas), de
kerk in de industriële context (Ds. B. van der Wal), de kerk in de
Noord-Zuidverhouding in de wereld (Drs. J. Pronk) en het kerkelijk werk in de
ontwikkelingslanden (Dr. F. Houtart). Het gehalte der verschillende bijdragen is
verschillend. Naast bijdragen welke op luciede wijze aan bovengestelde doelstelling
beantwoorden, zoals de bijdrage van Drs. W. van den Ende over de territoriale gestalte
der kerk zijn er een aantal waarin de pretentie van een kerk als te dwingend
noodzakelijk wordt voorondersteld en met teveel pretentie, gemeten naar criteria in
de sociologie, over de presentie van de kerken wordt geoordeeld. Deze verschillende
bijdragen over verschillende soorten kerkelijke presenties worden besloten met een
aantal sociologische kanttekeningen van Drs. L. Laeyendecker en theologische
kanttekeningen van Dr. J. Beusekom en Dr. F. de Grijs. De socioloog eindigt zijn
artikel met de opmerking dat de vraag naar de identiteit van de kerken er niet toe
mag leiden dat aanpassing aan mens en milieu zo ver gaat dat de noden van de mens
in alle opzichten normerend worden voor de presentie van de kerken. Wanneer het
‘horende mensbeeld’ verdwijnt dreigen de kerken hun identiteit te verliezen. Waar
het niettemin de socioloog mogelijk is ook iets te zeggen over de presentie en pretentie
van de kerken met betrekking tot het Heil, leidt toch de bezinning op de structuren

Streven. Jaargang 21

tot de vraag wat de kerk eigenlijk is, iets, waarover ‘de theologen hun licht moeten
laten schijnen’. De theologen vragen zich in de laatste zin van hun betoog af ‘hoe
de kerkstructuren eruit moeten zien die ons in staat stellen in zelfvergetenheid ons
als kerken totaal in te zetten voor de dienst aan het nieuwe Verbond’. Een vraag die
zij stellen aan de socioloog. Dit eerste cahier doet ons met nieuwsgierigheid uitzien
hoe in de nog te verschijnen cahiers de vragen, die de socioloog en de theoloog nu
nog aan elkaar ter beantwoording lijken over te laten, gesteld en beantwoord worden
opdat men de kerken zo kan begrijpen dat men er zelf aan moet geloven.
G. Wilkens

Howard Jones
Misdaad in een veranderende samenleving
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 189 pp.
Schrijver toont in de eerste hoofdstukken wel begrip voor de opvatting dat misdaad
steeds een vorm van opstand is tegen de gevestigde orde. In het latere deel van zijn
werk baseert hij zich echter in hoofdzaak op een pragmatische psychologie en houdt
hij minder rekening met de aard van de bestaande samenleving. Het boek is voor
hen die zich in de criminologie verdiepen nuttig, maar er moet voortdurend bij bedacht
worden dat de schrijver vrijwel uitsluitend denkt aan de Engelse samenleving zodat
zal moeten worden onderzocht of zijn conclusies ook voor andere landen van
toepassing zijn.
C.J. Boschheurne
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Prof. Dr. I. Gadourek
Sociologische onderzoekstechnieken inleiding tot de werkwijze bij het
sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1967, 387 pp., f 19,50.
In de reeks Sociologische Monografieën verschijnt van de hand van prof. Gadourek,
uitgaande van het door hem gegeven onderwijs in de sociologische methodologie,
een praktisch en algemeen oriënterend werk in de methodieken die in de sociologie
aangewend worden. Het werk is het eerste in het Nederlands taalgebied op dit terrein
verschijnend en geeft een duidelijk en helder overzicht van de gebruikte methodieken
tot de meest recent ontwikkelde toe, als de multivariabele technieken en
computerbewerking.
S. houdt door zijn uitgebreide oriëntatie in de verschillende methodieken een
impliciet pleidooi voor pluralisme in de wetenschapsbeoefening, waar eenieder zijn
eigen talent moet verkennen en met zelfkennis dat gebied van onderzoek kiezen waar
hij een optimale bijdrage kan leveren. Daarvoor is nodig dat de in opleiding zijnde
socioloog het geheel der wetenschappelijke bedrijvigheid leert overzien, waarbij het
werk van prof. Gadourek een uitstekende gids vormt.
G. Wilkens

Dr. J.M.M. de Valk
Maatschappelijk Verantwoordelijkheidsbesef
Openbare les
Universitaire Pers, Rotterdam, 1967, 20 pp., f 2.95.
In zijn Openbare Les, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de
theorie en de geschiedenis van de sociologie heeft Dr. J.M.M. de Valk het begrip
‘Maatschappelijk Verantwoordelijkheidsbesef’ nader beschouwd en is vervolgens
de rol welke het geven van onderwijs in de sociologie hierbij speelt, nagegaan.
Naarmate de moderne mens deel gaat uitmaken van grotere maatschappelijke
verbanden is een toenemende mate van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
meer dan ooit nodig. De sociologie kan zich niet afzijdig houden door zich te beperken
tot nauwkeurige detail-studies of algemene abstracte theorieen. Sociologische
verbeeldingskracht wordt gevraagd om het bestaan van deze maatschappelijke
verantwoordelijkheden in het bewustzijn te laten opkomen. De reikwijdte en de
mogelijkheden dienen hiervan te worden nagegaan, alsmede de alternatieven van
een te volgen maatschappelijk beleid, waarvoor men kiest. Tenslotte wordt gewezen
op de steeds belangrijker geworden rol van de collectieve verantwoordelijkheden.
Het houden van deze Openbare Les is in de huidige sociologie een opmerkelijk
voorbeeld van datgene waarvoor het inhoudelijk met veel overtuiging pleit.
G. Wilkens

Vervolgonderzoek, R.K. Lyceum St. Bonaventura, Leiden 1927-1967
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64 pp., f 5.-.
Ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van het St. Bonaventura Lyceum te
Leiden werd, in de plaats van het traditionele gedenkboek, een onderzoek ingesteld
naar de carrières van oud-leerlingen, welke met goed gevolg het einddiploma hebben
behaald. Het onderzoek wil een ‘zeker inzicht’ geven in het verband tussen
schoolprestaties en schoolopleiding enerzijds en latere beroepen en de grootte der
inkomens anderzijds, alsmede nagaan welke van de socio-economische factoren,
geldend ten tijde van de schoolopleiding, invloed hebben gehad op de later gekozen
opleidingen en beroepen. Het verslag van dit onderzoek met de uiteindelijke resultaten
is overzichtelijk en gemakkelijk leesbaar samengesteld.
G. Wilkens

Dr. M. Albinski
Survey-research. Een methode van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Aula, Utrecht, 1967, 200 pp., f 2.90.
In dit pocketboek wordt een beschrijving gegeven van alle fasen welke een
survey-research doorloopt: vanaf het formuleren van de probleemstelling, het
voorbereiden van het onderzoek, het verzamelen van de gegevens tot de uiteindelijke
rapportering. De auteur schrijft uiterst helder en overzichtelijk en weet met tal van
goed gekozen voorbeelden duidelijk te maken wat deze sociaal-wetenschappelijke
methode inhoudt. Aan degenen die niet-ingewijd zijn in sociologische
onderzoeksmethodes zal het van nut kunnen zijn om zich enigszins een oordeel te
kunnen vormen over de sterke en zwakke zijden van een dergelijk soort onderzoek.
Voor de geïnteresseerde buitenstaanders van harte aanbevolen.
G. Wilkens
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Klaus Roghmann
Dogmatismus und Autoritarismus, Kritik der theoretischen Ansätze und
Ergebnisse dreier westdeutscher Untersuchungen
Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1966, 440 pp., DM. 49,-.
Deze sociologische, strikt empirisch opgezette studie valt uiteen in twee delen. In
het eerste deel wordt een methodische en theoretische analyse gegeven van de theorie
van ‘de autoritaire persoonlijkheid’, ontwikkeld door Adorno en zijn school, en van
de theorie van het Dogmatisme naar voren gebracht door Rokeach en zijn leerlingen.
Ondanks de vele onderzoekingen die in de sociologie en sociale psychologie gedaan
zijn met betrekking tot het vooroordeel en de stereotypie, blijft de reikwijdte en de
adekwaatheid van beide theorieën aangevochten. S. probeert daarin nu verheldering
te brengen door de originele onderzoekingen van Adorno en Rokeach te analyseren
met betrekking tot de gevoerde onderzoeksprocedures en door de ‘construct-validity’
van de gebruikte attitude-schalen na te gaan. In het tweede deel van zijn studie
vermeldt S. twee onder de Westduitse en in de ‘Bundeswehr’ gehouden
onderzoekingen, waarbij zowel modificaties als bevestigingen van de oorspronkelijk
gevonden verbanden ten aanzien van dogmatisme en autoritarisme aan het licht
kwamen. Daarna geeft S. een verslag van een onderzoek naar de invloed van
‘response-set’ in de in het Duits geformuleerde negatieve F-schaal. Tenslotte geeft
deze studie de resultaten weer van een in de ‘Bundeswehr’ gehouden
organisatie-sociologisch onderzoek, waarbij een interne analyse van de resultaten
een verband liet zien tussen Autoritarisme en Dogmatisme met de sociale context
van het individu, waarmee een belangrijke aanvulling werd verkregen op de
psychologisch, op de persoonlijkheid georiënteerde theorieën van Adorno en Rokeach.
Deze studie vormt de eerste band in de ‘Kölner Beitrage zur Sozialforschung und
Angewandte Soziologie’ waarvan de opzet is empirische onderzoeken in de volledige
‘Protokollsprache’ te publiceren en tegelijk voor de geïnteresseerde niet-socioloog
toegankelijk te blijven. Valt het te betwijfelen dat in dit laatste deze studie geslaagd
is, aan de eerste doelstelling is in elk geval volledig beantwoord. Deze studie geeft
een uitstekend overzicht van de stand van zaken op het onderzoeksgebied van
Dogmatisme en Autoritairsme en geeft een aantal vruchtbare aanzetten voor
toekomstige empirisch onderzoek.
G. Wilkens

Anna Freiin van Elverfeldt Gt. von Beverfoerde - Werries
Die Fürsorgeerziehung in Deutschland und den Niederlanden Ein Vergleich
Aschendorff, Münster (Westfalen), 1966, 258 pp., DM. 37,-.
Onder deze titel verscheen de handelsuitgave van een paedagogisch proefschrift van
Anna Freiin von Elverfeldt Gt. von Beverfoerde - Werries, die zelf in de Duitse
kinderbescherming werkzaam was.
Het werk bestaat uit drie delen. Het eerste behandelt de ontwikkeling en de structuur
van het Duitse kinderrecht en de Duitse kinderbescherming. Het tweede geeft een
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overzicht van dezelfde materie in Nederland en het derde deel trekt vergelijkingen.
De vergelijking valt vrijwel geheel ten voordele van de Nederlandse verhoudingen
uit. De auteur verwijt haar landgenoten dat zij, geleid door een Pruisische
staatsopvatting, een gecentraliseerde, sterk door de overheid bepaalde,
gelijkschakelende kinderbescherming hebben geschapen. Vooral de zorg voor
voogdijkinderen is hier aan de orde. Het systeem acht de schrijfster in strijd met
gezonde paedagogische principes. Zij is goed geïnformeerd over de geschiedenis
van de Nederlandse kinderwetten. Bij het beschrijven van de Nederlandse praktijk
blijkt zij - ondanks alle moeite - toch niet altijd geheel op de hoogte. Mede hierdoor
heeft zij een te hoge dunk van de Nederlandse situatie, (vgl. pp. 162, 203, 216).
Toch kunnen wij volkomen instemmen met de grondgedachte dat plaatselijke
instellingen, goed gesteund door de overheid en voorzien van deskundig personeel,
beter de voogdijkinderen kunnen plaatsen dan een verre overheidsinstantie. In
Nederland is er inderdaad op dit gebied meer ruimte voor het particulier initiatief.
De auteur kent veel Nederlandse litteratuur op paedagogisch, sociaal en juridisch
terrein. Jammer is dat publikaties uit de laatste jaren ontbreken. Perquin en Langeveld
zijn geliefde auteurs. Het boek heeft grote betekenis voor de verspreiding van kennis
van Nederlandse toestanden, organisatiepatronen, recht en praktijk op het gebied van
de kinderbescherming in Duitsland.
J.A. Nota
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Wetenschap
Tam Alexander
Het Apollo-project
De eerste reis naar de maan?
Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1967, 224 pp., f 2,50.
Dit boekje geeft een vaak levendige beschrijving van de bereikte resultaten en de
toekomstverwachtingen van het Amerikaanse project om mensen op de maan te laten
landen. Het verschaft op compacte wijze veel gegevens van technische en ook van
politieke aard. Het blijft zich steeds baseren op deze gegevens en verliest zich niet
in romantische fantasieën. Het geeft de stand van het Apollo-project weer ongeveer
drie jaar geleden, bijgewerkt tot medio 1967 door enkele noten van de vertaler en
een kort nawoord van Tjomme de Vries.
P.G. van Breemen

James A. Coleman
Moderne Theorieën over het Heelal
Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1967, 184 pp., f2,90.
De moderne theorieën over het ontstaan van het heelal kunnen in twee groepen
worden ingedeeld: de evolutie-theorieën en de theorieën van de voortdurende
schepping. Beide soorten theorieën worden in zeer vereenvoudigde vorm uiteengezet
in dit boekje. Hier komt veel bij kijken: niet-euclidische meetkunde,
relativiteitstheorie, kernfysica, astronomie, en ook filosofie. Met ingenieuze analoga
worden moeilijkere punten toegelicht. Het boekje is met kennis van zaken en sterk
populariserend geschreven. Het Amerikaanse origineel verscheen in 1963.
P.G. van Breemen

Gunter Schmidt und Volkmar Sigusch
Zur Frage des Vorurteils gegenüber sexuell devianten Gruppen
(Beiträge zur Sexualforschung Heft 40), Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart,
1967, 52 pp., DM. 16.-.
Met behulp van de door Osgood en Hofstälter uitgewerkte methode van het
polariteitsprofiel werden aard en inhoud van leken vooroordelen t.a.v. tien categorieën
van sexueel afwijkende mensen onderzocht en ter vergelijking ook t.a.v. tien andere
menstypen. De 643 mannelijke en vrouwelijke proefpersonen, aan wie in totaal 1845
polariteitsprofielen werden voorgelegd, gaven blijk van uitgesproken negatief
gekleurde vooroordelen t.a.v. de homosexuele man, de exhibitionist, de voyeur, de
paedofiel, de sadist, de sexuele delinquent, de souteneur en de sodomist. Minder
negatief kwamen de lesbische vrouw en de prostituée er af. Deze vooroordelen lieten
zich na factoranalyse van de intercorrelaties terugvoeren op vier
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houdingscomponenten, welke nader worden besproken. Het viel de schrijvers op dat
geslacht en schoolopleiding van de proefpersonen weinig verschillen opleverden in
hun antwoorden op de vraagstelling. Het onderzoek werd afgesloten met dezelfde
vraagstelling aan homosexuele mannen, zodat een zelfportret van deze proefpersonen
en hun vooroordelen t.a.v. andere sexuele deviaties te voorschijn kwamen.
Vooral psychologen zullen zich voor deze originele studie interesseren.
J.J.C. Marlet

Politiek
D.R. Elston
Israël
De wording van een moderne staat
Vertaling: W.H. Hueting-Dittlof Tjassens. Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1967, 158 pp., f 1.90.
Zoals in ieder uitgebreid encyclopedie-artikel worden hier al de geijkte onderwerpen
behandeld: van ‘historische achtergrond’ en ‘flora en fauna’ tot en met ‘openbaar
vervoer’ en ‘volksdansen’. Alleen het wapen, de vlag en het volkslied ontbreken.
Maar encyclopedische helderheid mist men soms toch wel, bijvoorbeeld bij de
uiteenzetting van het staatsstelsel. Dat blijft onduidelijk. En de zin: ‘Het kabinet staat
tot de Knesset in vrijwel dezelfde relatie als dat van de Britse of Nederlandse regering
tot de twee kamers van afgevaardigden....’ is niet alleen grammaticaal niet juist, maar
gaat gladweg voorbij aan de grote verschillen tussen het Britse en Nederlandse
parlementaire systeem en maakt dus niet duidelijk wat er bedoeld wordt (ik kan het
hoogstens vermoeden). Nu zou de inhoudelijke fout ook wel eens aan de vertaalster
te danken kunnen zijn. Moet men dus ook zeggen dat het boekje opper-
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vlakkig is, informatief is het zeer zeker. In zijn inleiding heeft schr. de oorspronkelijke
gegevens van 1963 bijgewerkt tot en met de juni-oorlog van 1967. Er is bewust geen
stelling genomen ten opzichte van de problematieken van en rond Israël, maar al
neemt schr. niet deel aan de discussie, hij geeft voldoende materiaal voor ieder die
op de reële basis der feiten de brandende problematiek van het Nabije Oosten wil
benaderen.
M. Chappin

Heinz Brahm
Pekings Griff noch der Vormacht
(Reihe aktuelle Studien), Wissenschaft und Politik, Köln, 1966, 256 pp.,
DM. 19,80.
Vroeger heb ik hier reeds Harry Hamm & Joseph Kun, Das Rote Schisma besproken:
met analysen en documenten werd daarin het conflict tussen China en de Sovjet-Unie
van 1962 tot 1963 (juli) behandeld. Onderhavig boek zet dat werk nu voort. De
opvatting is dezelfde. De auteur geeft een reeks documenten, die de periode bestrijken
van november 1963 tot maart 1965. Daarnaast een persoonlijke commentaar. Vooral
dit tweede deel is belangrijk. Uit de talloze documenten en teksten die China en
Rusland in die periode elkaar naar het hoofd hebben geslingerd, heeft Brahm een
degelijke en gefundeerde selectie gemaakt. Hij licht deze niet alleen tekstkritisch toe
maar ook in het breder perspectief van het wereldcommunisme in het algemeen en
van de Chinese en Russische belangen afzonderlijk.
A. Van Peteghem

Andreas Hillgruber
Probleme des zweiten Weltkrieges
(Neue wissenschaftliche Bibliothek, Geschichte). Kiepenheuer & Witsch,
Köln, 1967, 455 pp., DM. 22,80.
Onder de leiding van de befaamde Duitse specialist voor de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog, Andreas Hillgruber, wordt hier een aantal grondige artikelen
over bepaalde aspecten van de Tweede Wereldoorlog gebundeld. Vijf delen: 1) de
oorlog in Europa 1939-1941; 2) de wending in de oorlogskansen met het uitbreken
van de werkelijke wereldoorlog; 3) vernietigingsoorlog, weerstand en collaboratie;
4) triomf en tragedie; 5) het einde van de oorlog in Europa en Oost-Azië. In totaal
21 artikelen, geschreven door de belangrijkste historici die zich met de oorlog hebben
beziggehouden. Natuurlijk gaat het hier niet om feiten. Wel om analyses van bepaalde
aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Vandaar heel moeilijke en gespecialiseerde
lectuur, die sterk vatbaar is voor discussie (bijvoorbeeld G. Moltmann over het begrip
en de inhoud van het woord ‘unconditional surrender’). Elk artikel wordt gevolgd
door een bibliografie. Daarnaast nog een grote bibliografie op het einde van het boek.
A. Van Peteghem
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Jens Hager
Die rebellen von Berlin
Studentenpolitik an der Freien Universität
Kiepenhauer & Witsch, Köln, 1967, 195 pp., DM 7.80
Dit boek geeft de documentatie over de gebeurtenissen in Berlijn tot en met de dood
van de student Ohnesorge. De feitelijke achtergronden worden vrij duidelijk, zoals
die ook duidelijk zijn geworden van de Amsterdamse rellen in 1966 door het rapport
Enschede. Maar ook hier komt de ideologische achtergrond, die door de van rechts
zo toegejuichte demonstratie voor vrijheid en vrede pas in het middelpunt van de
belangstelling kwam, niet helemaal uit de verf. In hoeverre spelen hier, zoals bij de
S.V.B. in Amsterdam, de ideeën van de kritische universiteit een rol? In hoeverre
gaan deze opvattingen terug op die van de Frankfurterschule en met name op Herbert
Marcuse. Vast staat dat Marcuses optreden als gastdocent in Berlijn een overweldigend
succes is geweest. Aan de vruchten kent men de boom. Dat wil zeggen de kwaliteit
van de boom, rotte peren kunnen nooit van een appelboom komen en goede kastanjes
niet van een mispelboom. Dit boek laat ons de kwaliteit van de vruchten maar niet
hun aard kennen, zodat de boom ons nog onbekend blijft.
C.J. Boschheurne

Hans Kroll
Lebenserinnerungen eines Botschafters
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 19676, 611 pp., DM. 25.
Hoe is dit boek te beschrijven? Het is niet goed mogelijk, in enkele woorden er de
rijkdom van te schetsen. Een echte ‘Fundgrube’: 1) een interessante beschrijving van
het leven van een diplomaat; 2) een levendige schets van de internationale politieke
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verwikkelingen vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog tot 1963 (uiteraard vanuit
het Duitse standpunt); 3) openhartige beschrijvingen van de politieke persoonlijkheden
met wie Kroll te maken had in zijn diplomatieke carrière; 4) belangrijk is, dat de
auteur zich niet beperkt heeft tot een louter feitelijk rapport, maar ook zijn persoonlijke
opinie geeft over de evolutie van de internationale politieke verhoudingen. Wel zijn
tegen deze door Krolls sterke persoonlijkheid gekleurde opvattingen nogal wat
bedenkingen in te brengen. Maar voor studenten in de diplomatieke en de consulaire
wetenschappen bijvoorbeeld zijn deze memoires onmisbare literatuur. Verzorgd
uitgegeven en geïllustreerd.
A. Van Peteghem

Ilse Spittmann und Gisela Helwig
Reise noch drüben
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1967, 415 pp., DM. 28.
Reeds bijna twintig jaar geleden werden de Bondsrepubliek en de DDR van elkaar
gescheiden. Voor vele Duitsers van middelbare leeftijd heeft deze scheiding
ontegensprekelijk diepe emotionele wonden geslagen. Alhoewel de kansen op
hereniging gering zijn, kunnen de Duitsers van beide zijden elkaar toch niet vergeten.
De twee auteurs die onderhavig boek hebben samengesteld, willen een overzicht
geven van de geografische, historische, culturele, literaire en economische kenmerken
van de verschillende staten van de DDR. Besproken worden: Mecklenburg-Pommern,
Brandenburg (Berlijn), Saksen-Anhalt, Saksen en Thüringen. Het is geen studie in
de eigenlijke zin, maar een bloemlezing uit geschriften van historici en literatoren.
Uiteraard een boek dat vooral voor Duitsers bedoeld is, maar het kan ook de student
van Duitse en Oost-Europese problemen veel dienst bewijzen.
A. Van Peteghem

Peter Nichols
The Politics of the Vatican
Pall Mall Press, London, 1968, 373 pp., illustr., 40/-.
Goede journalisten zijn vormers van het wereldgeweten en tegelijk ook de stem
ervan. Als romeins correspondent van de Londense Times heeft Peter Nichols die
taak sinds tien jaar vervuld ten opzichte van de pausen, het concilie en het Vaticaan.
Als een geschoold waarnemer beziet hij personen en verschijnselen met respect en
met de noodzakelijke sympathie, en als vertegenwoordiger van de wereldopinie
oefent hij ook de nodige kritiek, die hij opbouwend zou willen.
De aanwezigheid van de pausen en van hun vertegenwoordigers, die toch allereerst
godsdienstige leiders willen zijn, op politiek terrein, is geenszins vanzelfsprekend.
De eerste hoofdstukken schetsen het ontstaan en de ontwikkeling daarvan vanaf
Constantijn over de Middeleeuwen tot in de nieuwste tijd. Het optreden van Pius
XII, Joannes XXIII en Paulus VI vormt de hoofdschotel; en daarin als voornaamste
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punten de bestrijding van het Communisme, de houding tegenover het
Nationaal-Socialisme, het concilie, de vredesactiviteit en het demografisch probleem.
Ook de verhouding van de romeinse curie - vaak bestempeld als de ‘civil service’
van de pausen, waarmee Nichols de verwantschap aanduidt met de hoge Engelse
ambtenarij, - tot de pausen wordt voortdurend belicht. Misschien omdat hij Engelsman
is, toont Nichols zich hier bijzonder scherpziend. Maar ook in zijn waardering van
de pausen weet hij een simplistische zwart-wit schildering te vermijden. Wat de meer
godsdienstige aspecten betreft, ziet hij minder scherp. Anders had hij, in de korte
behandeling van de nieuwe volken, het missie-onderwijs en de opbouw van inheemse
clerus en hiërarchie niet onvermeld gelaten, die vaak een onmiskenbare rol hebben
gespeeld in het proces van de nationale bewustwording. Maar misschien is Nichols
toch weer teveel Engelsman om die functie van zending en missie in de vroegere
Franse, Belgische en Nederlandse koloniën te beseffen.
P. Smulders

Literatuur
Adriaan van der Veen
Spelen in het donker
(Salamander), Querido, Amsterdam, 19672, 156 pp., f 2.25
Er zijn in dit boek heel wat problemen door elkaar gemengd, waardoor men sterk
het gevoel krijgt dat de auteur er veel theorieën in heeft willen verwerken. Bovendien
is er weinig ontwikkeling in de personen; er wordt vooral veel ‘gespeeld in het
donker’. Geen sterk boek.
R.S.

Streven. Jaargang 21

829

Philip H. de Pillecijn
Sociaal probleem en verhalend proza 1830-1886
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, 1967, 195 pp., 195
Fr..
In deze ‘sociografische literatuurstudie’, een doctorale dissertatie, gaat S. na, op
welke wijze de sociaal-maatschappelijke realiteit in België tussen 1830
(onafhankelijkheid) en 1886 (sociale opstand in Wallonië) geprojecteerd ligt in de
nederlandstalige epische literatuur van België. In logische hoofdstukken (de
standenhiërarchie, de volksmens en het staatsleven, de volksmens en het bedrijfsleven,
de volksmens en de sociale gedragingen, de volksmens in het familieleven) weet hij
uit de diverse romans en novellen die historisch-relevante gegevens te halen die de
conclusie rechtvaardigen dat deze literatuur (weliswaar doorgaans van derde of vierde
rang) inderdaad een spiegel van de maatschappij is geweest. Twee betwistbare punten
springen daarbij in het oog. S. laat aan zijn onderzoek een sociaal en politiek overzicht
voorafgaan, waardoor al zijn verdere bevindingen a.h.w. in een historische lijst
worden opgehangen. M.a.w. de individualiteit van de literaire neerslag en/of reactie
wordt uitsluitend gezien met het oog op historische aanwijsbaarheid. Er werd slechts
gezocht naar die elementen die in de geschiedenis van België reëel zijn aan te wijzen.
M.i. diende een literatuurstudie ervan uit te gaan, dat de autonomie van de auteur
wordt gerespecteerd, dat er wordt gezocht naar de persoonlijke relatie tot de
werkelijkheid en de tijd; pas daarna kan een bundeling van deze individuele visies
iets wezenlijkers opleveren voor een collectieve verhouding tot het vooropgestelde
thema. Misschien zou de conclusie niet anders uitvallen, maar zeker zou een
bevestiging rechtvaardiger worden voor de literatuur zonder het sociografische
fundament ervan aan te tasten. En ten tweede is S. geneigd elke rimpel van reactie
bij welk auteur ook meteen te aanvaarden als een objectief standpunt zonder zich af
te vragen vanuit welke al dan niet wereldbeschouwelijke hoek deze overtuiging bij
de auteur is gegroeid. M.a.w. de basis waarop deze secundaire auteurs hun realiteit
hebben beoordeeld (b.v. hun demofilie, hun reactionaire progressiviteit, hun ethische
beoordelingsmanie, hun liberalistisch optimisme) is in deze studie uitgespaard
gebleven. Mij komt dit voor als een vertekening van de 19e-eeuwse waarheid. Niet
dat S. bewust deze fundering heeft vervalst, wel dat hij niet ver genoeg is
doorgedrongen tot de ethisch-ideologische verantwoording van het wereldbeeld van
waaruit deze mensen hebben geschreven.
C. Tindemans

De Lektuur van de middelbare schooljeugd.
Onderzoek naar het lezen van de leerlingen van de derde klas en hoger van
een aantal katholieke middelbare scholen, in opdracht van het Katholiek
Lectuur Centrum
Deel B. De analyse van de kwalitatieve gegevens.
Hoogveld Instituut, Nijmegen, 1967, 3 banden, 135, 116 en 134 pp., f 25,-.
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Aan de hand van het omvangrijke materiaal is men een aantal conclusies gaan trekken
waarbij interessante gegevens naar voren komen. Bv. dat het keuzepatroon in het
zuiden geavanceerder, in het oosten kinderlijker en in het westen oppervlakkiger is;
dat de jongens meer rationeel en onderzoekend zijn en de meisjes gevoelsmatiger;
dat de gymnasiast meer literair is dan de HBSer. Over het algemeen blijken de
gegevens met het verwachtingspatroon overeen te stemmen. Verder probeert men
de verschijnselen ook te verklaren. Nu is het prettig dat men zich niet op speculatieve
paden heeft begeven, maar aan de andere kant komen er soms zulke voor de hand
liggende verklaringen dat ze vaak overtollig zijn, of we krijgen geen verklaring omdat
men het niet weet. Wie kunnen er nu wat met dit onderzoek aanvangen? Naast de
wetenschap enigermate bibliothecarissen, maar dat is niet zo duidelijk: moeten die
aanschaffen overeenkomstig de smaak van de lezers of juist - om pedagogische
redenen - datgene propageren waarin ze minder smaak vinden? Het meeste zullen
docenten van dit onderzoek kunnen leren. Het is prettig voor hen een aantal
waardeoordelen over concrete genres en boeken onder ogen te krijgen. Daarbij zal
dan de weinige waardering voor de oudere Nederlandse literatuur misschien
alarmerend zijn, zoals het voor het gymnasium troostend is te weten dat het tot grote
literaire belangstelling opvoedt, voor de ouders het geruststellend is dat hun kinderen
niet zonder kritiek staan tegenover vrijmoedige literatuur en het voor Godfried
Bomans een reden tot troost zal zijn de hoogst gewaardeerde schrijver te zijn.
M. Chappin
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Job A. van de Wael
Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616
Ingel. en van aantekeningen voorzien door dr. R. Bromberg O.P.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1967, 87 pp., f 5,-.
De inleiding verschaft enige gegevens over de auteur van het hier genoemde
toneelspel, alsook over de rederijkerskamer te Vlaardingen in de eerste decennia der
17e eeuw; om vervolgens het volle licht te laten schijnen op de rederijkersintrede te
Vlaardingen in 1616, en met name en in het bijzonder op 't welkomstspel van de
Vlaardingse kamer zelve, gemaakt door Job A. van de Wael. Verder vermeldt de
inleider welke kamers aan dit festival deelnamen en welke fraaie (!) vaerzen er werden
uitgesproken bij de verwelkoming, e.d. Dr. Bromberg doet ons weten wie de auteurs
der verschillende spelen geweest zijn (van enkele spelen zijn de schrijvers niet bekend)
en welke vernieuwingen in versvorm deze spelen te zien gaven. Daarna volgt de
tekst van Van de Wael's spel, van verklarende voetnoten voorzien. In een aanhangsel
geeft de inleider de korte inhoud (met vermelding der toneelpersonagiën) van de
stukken die de mededingende kamers hadden vervaardigd en moesten spelen. Menig
interessant detail over de toenmalige rederijkerij komt de vakman te weten.
Joh. Heesterbeek

Dr. G.J. Vis
Johannes Kinker en zijn literaire theorie
Tjeenk Willink, Zwolle, 1967, 396 pp., f 50.
Feitelijk bestaat dit boek uit een heruitgave van drie voorrede's van bundels van
Kinker, voorzien van commentaar. De heruitgave is nuttig omdat Kinker, als de
belangrijkste vertegenwoordiger van het doodgelopen kantianisme in Nederland, een
belangwekkende figuur was, die ook internationaal bijgedragen heeft aan de
verspreiding van de denkbeelden van Kant. De schrijver is echter niet opgewassen
gebleken tegen de taak die het commentaar hem stelde. Hij mist duidelijk een
filosofische vorming, zodat hij ook niet in staat is om te onderzoeken in hoeverre de
theorieën van Kinker overeenkomen met de esthetica van Kant. Die esthetica heeft
de schrijver ook onvoldoende begrepen, zeker heeft hij niet ingezien dat het sluitstuk
daarvan in belangrijke mate de transcendentale grondvesting van het smaakoordeel
is. Er had onderzocht moeten worden wat hiervan bij Kinker te vinden is. Kants
kunstkennis was vrij theoretisch. Gezien heeft hij vrijwel niets, maar de
rococo-schrijvers bewonderd. Op de Sturm und Drang doet hij aanvallen, maar het
belang van Goethe zag hij in. De vraag is nu wat blijft er over van een esthetica op
deze kennis opgebouwd in handen van een man als Kinker die de kunst van zijn tijd
grondig kende. Welke kritiek zal die er op uitoefenen? Men mag zich bijna afvragen
of Kinker in zijn Kritiek op Kant niet min of meer de richting van de fenomenologen
is opgegaan. Om te beoordelen of hij daarvan werkelijk een voorloper is zou men
echter zijn hele werk moeten bestuderen. In plaats van zich daarin te verdiepen haalt
de schrijver Chomsky er bij, maar weet dan niets anders te zeggen dan dat de
taalopvatting van Kinker met deze moderne vergeleken moet worden. Maar hij doet
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het niet. Wel geeft hij een uitvoerig betoog over de verhouding van letteren en kunsten.
Omdat hij echter de scherpzinnige analyse van de ontwikkeling van deze begrippen
door Tatarkiewicz niet kent, doen deze passages verouderd aan. Voor een boek van
deze prijs zijn 87 errata een schandaal; men kan dit echter niet zonder meer aan
uitgever of drukker verwijten, want een groot aantal zijn slordigheden van de schrijver.
Ernstig is dat een deel van de errata betrekking heeft op de uitgegeven teksten.
C.J. Boschheume

B. Roest Crollius
Het alibi van egidius
Heynis, Amsterdam, 1967, 126 pp., f 8.90.
Het onderwerp van dit boek is dezelfde obsessie als in de vorige: de gezamenlijke
schuld voor wat een individu overkomt. Hier is dat de identificatie met een dominee
die zelfmoord heeft gepleegd. Wat de problematiek betreft, is dit boek sterker dan
bv. ‘De Tomatenplukster’, maar het is jammer dat de auteur niet veel kritischer is
op zijn stijl. Hij herhaalt zijn vondsten voortdurend en zijn wijze van schrijven doet
vaak opstelachtig aan. Men moet de onwrikbare wil hebben het boek uit te lezen,
anders houdt men er na de zoveelste repetitie mee op. Een eerlijk probleem, slecht
verteld.
R.S.
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Dr. M.C.A. van der Heijden
Spectrum van de Nederlandse letterkunde
Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen; een serie van 25 delen van elk
300 à 400 pp., per deel f 3,50.
Een bloemlezing uit het gehele bezit van de Nederlandse letterkunde, reikend van
de Middeleeuwen tot en met het eerste kwart van de 20e eeuw, is wel iets waarover
men zich mag verheugen. Vooral wanneer het om zulke aantrekkelijke pocketboeken
gaat, waarmee Het Spectrum zijn fonds nu bezig is te verrijken. De nieuwe serie, die
onmiddellijk de aandacht trekt door het prettige formaat van de deeltjes, de
voortreffelijk kleurrijke omslagen en de boeiende titels, vormt een bibliotheek van
literatuur die eigenlijk in geen enkel Nederlands huis-van-enige-cultuur mag
ontbreken. Oud èn jong kunnen ervan profiteren. Hier worden integrale tekstuitgaven
geboden, met zorg en wijsheid verzameld door dr. M.C.A. van der Heijden. Het is
niet altijd gemakkelijk, de taal van eeuwen geleden te begrijpen; de samensteller
heeft daarom talloze annotaties aangebracht die de moeilijkheden oplossen en meteen
een belangrijke bijdrage leveren tot het inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandse
spraakgebruik.
Elk deeltje vertegenwoordigt zoveel mogelijk een op zichzelf staand afgerond
geheel. Nu eens maken wij kennis met een bepaald genre, dan weer met een schrijver
of dichter (dan wel een groep van schrijvers of dichters), een periode, een gebied
van herkomst of een tijd, (b.v. Amsterdam in de 17e eeuw). Inleidingen tot de teksten
verstrekken de nodige achtergrondinformatie.
De vier boekjes, die het eerst versohenen, zijn:
Fraaie historie ende al waar, ridderverhalen uit de middeleeuwen. Het bevat het
Roelantslied; Karel ende Elegast; Lancelot en het Hert met de witte voet; Tprieel
van Troyen; en het onvergankelijke ‘verhaal voor verstandige mensen met de gave
des onderscheids’: Floris ende Blancefloer.
Hoort wat men u spelen zal, een collectie middeleeuwse toneelstukken waaronder
Esmoreit; Lanseloet van Denemarken; de klucht van Nu Noch; Mariken van
Nieumeghen; de Spieghel der Salicheit van Elckerlyc; Esbatement van den
Appelboom; en Hanneken Leckertant.
De ziel van den poëet, lyriek van vier 17de eeuwse Amsterdamse dichters, nl.
Bredero (een keuze uit zijn Liedtboeck), de sonnetten van Hooft, kleine gedichten
van Vondel en tenslotte Jan Luyken's Duytse Lier (met de daarbij behorende
arcadische prentjes).
Profijtelijk vermaak, moraliteit en satire uit de 16de en 17de eeuw, verzen van
Cornelis Crul (de historie van Heynken de Luyere), Hoofts Emblemata amatoria, de
derde ‘schock’ van Roemer Visschers Sinnepoppen; voorts 't Kostelijk mal en
zedeprinten van Constantijn Huygens; Vondels hekeldichten Roskam en Harpoen;
en een fragment uit het eerste boek van het Bancketwerk van Goede Gedachten van
Johan de Brune. Ook in dit deel (no. 10) staan veel bekende illustraties afgedrukt.
Deze vier boekjes (het verkleinwoord heeft alleen betrekking op het formaat; naar
inhoud zijn ze volwassen boeken om de hoed voor af te nemen) wettigen de
verwachting, dat de volledige serie een groot succes zal worden.
H. Besselaar
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Martien J.G. de Jong
Twintig poëziekritieken
A.W. Sijthoff, Leiden, 1966, 152 pp., f 6,90.
De auteur, die hoogleraar is te Namen, verantwoordt de keuze van zijn kritieken in
deze bundel als volgt: ‘Het ging mij om kritisch respect en begrip voor afzonderlijke
dichtbundels van tijdgenoten, die ik te recenseren kreeg in de jaren 1961-1965’.
Daarop zegt hij, de aard van zijn respect toelichtend: ‘Dit verklaart.... waarom niet
nóg uitdrukkelijker stelling wordt genomen tegen de overheersing van zelfgenoegzaam
geknutsel met binnenkamer-spitsvondigheden, boven wat ik de durf van een
alomvattend levensgevoel zou willen noemen’. Hierin spreekt de J. een duidelijke
voorkeur uit, en die is uiteraard aan zijn keuze merkbaar. Van de Vijftigers bv. worden
alleen Lucebert en Elburg behandeld, terwijl toch ook Kouwenaar in de door de J.
aangegeven periode twee dichtbundels liet verschijnen. Een artikel over Wim Gijsen,
dat terloops enkele andere dichters van diens generatie behandelt, draagt als titel:
‘Naar een sociaal dichterschap?’. Dat het bezitten van ‘de durf van een alomvattend
levensgevoel’ door de dichter bepalend was voor de samenstelling van deze bundel,
is iets dat men op zich moeilijk kan laken. Ook kan men aan de J. kritische zin niet
ontzeggen. Toch krijgt men de indruk, dat in deze verzamelbundel aan sommige
dichters teveel eer werd aangedaan. Het beste en lezenswaardigste stuk is dat over
Ed Hoornik, onder de titel ‘voltooid door Dachau’.
T. van der Stap
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Toneel
E. de Jong
Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama
(Studia Litteraria Rheno-Traiectina), J.B. Wolters, Groningen, 1967, 156
pp., f 14.90
In deze doctorale dissertatie draagt S. stof aan om te bewijzen dat H. Heijermans
niet alleen een Nederlandse klassieke toneelauteur is maar tevens, mét mensen zoals
H. Ibsen, A. Strindberg, A. Tsjechov, G. Hauptmann en M. Maeterlinck, een van de
vernieuwers van het moderne Europese drama. Uitgaand van en vaak ingaand tegen
de (in aantal te zeer beperkte) Heijermansexperten (B. Hunningher, S. Flaxman),
weet S., zonder het oeuvre dramatologisch te herbepalen, toch een systematische
indeling aan te brengen in situatiedrama en ontwikkelingsdrama. In het situatiedrama
(vooral hier werkt Maeterlincks statische structuur door) zou dan Heijermans'
blijvende waarde liggen, die door S. echter te weinig in reliëf wordt geplaatst tegen
de gelijktijdige vernieuwingsdrang op het Europese vlak. Herhaaldelijk suggereert
S. de breukimpulsen van een tijd waarin het vertrouwde ‘held’-begrip zijn interne
dynamiek kwijtraakte; maar precies op dit aspect, nochtans fundamenteel voor S.'s
boeiende stelling, was meer nadruk en uitvoerigheid, vooral meer principiële
verantwoording geboden. Niettemin draagt deze studie ertoe bij om een levendige
analyse van Heijermans' historische én actuele betekenis opnieuw te activeren.
C. Tindemans

William Shakespeare
Verzameld Werk. Deel 1. Tragedies
vertaald door Willy Courteaux
De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1967, 1205 pp., 495 F. (na
verschijnen van deel 2 per deel 550 F.)
Wat sedert de beroemde én beruchte one-man-show van Burgersdijk ondenkbaar
leek, is door Willy Courteaux met goed gevolg waar gemaakt: een integrale
vernederlandsing van Shakespeare. Dit 1e deel (van de geplande 4), reeds als editie
een imponerend werkstuk, bevat de tragedies. Een absoluut oordeel over het welslagen
blijve de Shakespearoloog voorbehouden die het hallucinante werk van het
overbrengen van 16-17e-eeuws Engels naar 20e-eeuws Nederlands met de wijsvinger
dient na te gaan. Courteaux (voor deze monumentale inspanning reeds - schamel beloond met de Koopalprijs) bewijst op de hoogte te zijn van de vakliteratuur (de
inleiding tot iedere tragedie is in al haar beknoptheid telkens een model van zakelijke
duidelijkheid en gecomprimeerde volledigheid) en enkele steekproeven bewijzen de
vindingrijkheid in de metrische techniek en de metaforische oplossingen. Het enige
vraagteken dat blijft, is of deze prachtige arbeid van achter de schrijftafel meteen
ook telkens de finale oplossing biedt voor de scène. Enkele van deze vertalingen
werden daar reeds uitgetest en - het verschil tussen vroegere edities in de ‘Klassieke
Galerij’ en deze tekst bewijst het - gecorrigeerd naar de theatraliteit toe. Deze laatste
bevinding is een garantie die meteen de dubbele waarde van deze vertaling
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onderstreept: als tekst voor de opvoering en dus een bijdrage tot onze theatercultuur,
én als tekst voor de lezer die zijn Shakespeare bij de hand wil hebben in eigen taal.
Een sieraad voor de Zuidnederlandse uitgeverij en een stimulans voor onze culturele
groei.
C. Tindemans

Eduard Devrient
Geschichte der deutschen Schauspielkunst. 2 Bde
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1967, 632 en 776 pp., 175 Bilder, MDN 43.In de vakliteratuur staat dit historische werk (verschenen tussen 1848 en 1874) hoog
aangeschreven en het opnieuw ter beschikking stellen van deze belangrijke visie op
de ontwikkeling van het speelvak (maar daarnaast ook van het Duitse theaterwezen
en van de nationale toneelliteratuur) door een van Duitslands meest bekende acteurs
is een daad van rechtvaardigheid. Tevens ligt het belang van deze nieuwe editie in
de uitgebreide annotaties (door R. Kabel) die alle historische reliëf bezorgen, en in
het bewonderenswaardige beeldmateriaal dat tot co-argument is gepromoveerd. De
interpretatie van S.'s historische én actuele betekenis en bijdrage (door C. Trilse)
gaat uiteraard in de marxistische richting, maar ze is tevens zo
wetenschappelijk-accuraat en theaterhistorisch-rechtvaardig dat deze ideologische
fundering een boeiende visie oplevert die én het thema van S.'s werk én de betekenis
voor vandaag uitstekend dient.
C. Tindemans
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Peter G. Phialas
Shakespeare's Romantic Comedies
The Development of Their Form and Meaning
The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1966, 314 pp., $7.50
Met rustige zelfzekerheid de onoverzichtelijke literatuur over de ‘romantic comedy’
(komedie met als hoofdactie een liefdesverhaal) beheersend én terzijde schuivend,
onderneemt S. de zware taak, uit te maken wat het comedy-karakter en het
romantic-gehalte precies te betekenen hebben, wat voor specifieks Shakespeare aan
dit in zijn tijd druk beoefende genre heeft toegevoegd en welke essentiële trekken
zijn komedies onderscheiden van de andere. S. argumenteert aanschouwelijk de
volgehouden groei in Shakespeares vorm, waardoor tevens het komische gehalte
geleidelijk gewijzigd raakt, waardoor meteen ook het verschil met de ‘problem
comedies’ scherper wordt gesteld. Het werkargument haalt S. uit de analyse van
liefdesactie zelf, waaruit hij dan alle verdere formele evolutie afleidt. Tussen de eigen
discussie in poneert hij nieuwe dateringen, werpt hij licht op de problematiek van
het individu binnen de komedie en slaagt erin de structuur te waarderen als een vitale
expressie van de spirituele behoeften van de totale Shakespeare.
C. Tindemans

Harley Granville-Barker
The Collected Plays. Volume 1
Sigdwick & Jackson, London, 1967, 203 pp., 17/6
S. (1877-1946), als regievernieuwer van Shakespeare een pionier van het Britse
theater, wordt de jongste jaren met enige weemoed ook als toneelauteur opgefrist en
de uitgeverij heeft dus op deze belangstelling ingehaakt. Dit eerste deel bevestigt de
dialoog-waarde in The Voysey Inheritance, waarin de personages sterk op de handeling
ageren met nogal eenzijdige karakterisering maar met voldoende gaaf gebleven
uitdieping en verantwoording. Minder homogeen is The Marrying of Ann Leete,
waarin de nostalgie voor een pikante bovensfeer zorgt, maar de personen onafgewerkt
blijven, terwijl het eenaktertje Rococo, mits oneerbiedig overbelicht, nog wel absurde
lol kan brengen. De historische ontdekking en rehabilitatie waarop kennelijk gegokt
werd, zit er toch echt niet in.
C. Tindemans

Donald Haberman
The Plays of Thornton Wilder A Critical Study
Wesleyan University Press, Middleton, 1967, 162 pp., $7.00
Volgens de stevige motieven van levensbeeld, religieus-metafysisch fundament,
tijdsexpressie, karakterexploratie, epische demonstratie, taalmanipulatie en al-dan-niet
mythevorming onderzoekt S. het vrij omvangrijke toneeloeuvre van deze Amerikaanse
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auteur. Het is een uitstekende studie waarin visie en overleg, begrip en intuïtie,
verering en evaluatie prachtig gedoseerd liggen. Aangezien de structuur niet
chronologisch maar thematisch en compositorisch verloopt, slaagt S. er voorbeeldig
in de grondbeweging, de constanten, de evolutie, de technische variatie en de
fundamentele ideeën te achterhalen en te bespreken. Overigens is deze exegese niet
tot Wilder zelf beperkt en komt de waardenscala die op het ontstaan en het richten
van dit oeuvre van enige invloed is geweest (G. Stein, A. Jarry, S. Kierkegaard, Th.
Dreiser, J. Joyce) uitvoerig in de discussie terecht. Het aspect dat Wilder in eerste
instantie om zijn Amerikaansheid (in tegenstelling tot de gangbare interpretatie als
de meest Europese van alle Amerikaanse toneelauteurs) dient gewaardeerd, wordt
zeer overtuigend betoogd. Om deze accentverschuiving van vorm naar inhoud zal
dit werk blijven behoren tot de basisbibliografie over een overigens beslist niet
gemakkelijk auteur.
C. Tindemans

Margret Dietrich
Jupiter in Wien
H. Böhlaus Nachf., Graz/Wien/Köln, 1967, 267 pp., geïll., DM. 30.
De Weense ordinaria voor theaterwetenschap onderzoekt in dit boek de manier
waarop de ‘Götter und Helden der Antike im Altwiener Volkstheater’ voorgesteld
en geïnterpreteerd werden. Dat is de periode der laat-18e en de eerste helft der 19e
eeuw. Uitgaande van laat-renaissancistische vormen die classicistische godenfiguren
mondgemeen hadden gemaakt, ziet S. de popularisering in karakter en gedrag, de
aansluiting bij typologische kenmerken van maatschappij en ethiek tot stand komen,
eerst nog met een zeker ontzag, daarna met regelrechte spotzucht. Behalve het feit
dat klassiek erfgoed op die manier opgaat in het volkse theater en dienstbaar wordt
gemaakt aan posse en revue, raakt de evolu-
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tie ook de vorm, die van eerbiedige imitatie van het grootse drama geleidelijk overgaat
in de epische demonstratiezucht van het veeltaferelige theater en het spektakelstuk.
Tot staving van deze beweging heeft S. enkele modellen van bewerkingen van
klassieke mythen afgedrukt: J. Richter, Das Urtheil des Paris (1802), J. Perinet, Die
neue Alzeste (1806) en K. Meisl, Orpheus und Euridice (1813).
C. Tindemans

Max Frisch
Biografie. Ein Spiel
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1967, 111 pp., DM. 11.
Als een ingenieuze variant op S.'s bekende probleem van de zoektocht naar de ware
identiteit van het individu, verloopt dit toneelstuk, ‘als Komödie gemeint’, over
Kürmann, die in staat wordt gesteld, als uitgangspunt van een toneelhandeling, zijn
leven te herdoen, vooral te herplannen, wijzigingen aan te brengen aan wat het
historische verloop is geweest. Bijgestaan door een ‘registrator’, die zowel een
technisch regisseur, een gepersonifieerde God, het autonome geweten, als het kritische
bewustzijn van elk mens kan zijn, wil Kürmann bepaalde details wel een andere
richting uitsturen, maar in wezen beseft hij uiteindelijk dat het overdoen toch neerkomt
op een kopie van het vorige leven. De vrijheid van handelen van de mens wordt nu
eenmaal beperkt door de omgang met de evenmens. Frisch heeft dit stuk in ontelbare
korte taferelen verknipt, die i.p.v. versnippering en verwarring te provoceren,
integendeel de niet te ontlopen samenhang van de details demonstreren. Bovendien
is andermaal de dialoog puntig en gevat, komisch en schrijnend,
maatschappelijk-kritisch en metafysisch-suggestief. En het stuk, pas gecreëerd,
verdient beslist een lange speeltijd, overal ter wereld.
C. Tindemans

Kunst
F. van der Meer
Onbekende kathedralen in Frankrijk
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1967, 327 pp., 134 ill., f 22.50.
Ergens in dit boek, n.a.v. de kathedraal van Clermont-Ferrand, citeert F. van der
Meer Gregorius van Tours, van wie hij zegt: ‘Gregorius is altijd onbetaalbaar, wanneer
hij iets vertelt.... wij zien het voor ons’. Dit geldt ook voor Van der Meer zelf. Men
vraagt zich af wat al die anecdoten, die vrijwel toevallige beschrijvingen erbij komen
doen, maar men luistert verder, geboeid, en op het einde - men is dan al veel vergeten
- weet men dat men een stukje verleden herwonnen heeft, dat men een stuk meer
mens is geworden. Het verhaal van Gregorius is echter op nog een ander punt
toepasselijk. Er wordt namelijk in verteld hoe de gemalin van bisschop Namatius in
de basliek die ze gesticht had, placht te zitten lezen uit de bijbel. Het boek van Van
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der Meer is de bijbel van de kathedralen. De auteur deed als het ware niets anders
dan te boek stellen wat de oude stenen hem influisterden. Het is een wonderlijke
geschiedenis, maar zoals Van der Meer ze vertelt, ook een geschiedenis van onze
tijd. Het verhaal wordt op de letter gevolgd door foto's van Hans Sibbelee (eigenlijk
zou men hier oude gravures verwachten), de fotograaf die men overal waar de auteur
in de ik-vorm spreekt, in de buurt weet.
G. Bekaert

Ottokar Uhl
Moderne Architektur in Wien. Von Otto Wagner bis Heute
Schrollverlag, Wien/München, 130 pp., 80 ill., geb. DM. 28.
Van verschillende steden bestaan reeds gespecialiseerde toeristische gidsen voor de
moderne architectuur. Ook voor Wenen bestaat er een uitstekende, uitgegeven door
Karl Schanzer. Wat O. Uhl heeft willen maken, gaat hier boven uit. Het blijft een
gids, maar dan bestemd voor wie van de moderne architectuur in Wenen een grondige
studie wil maken. Het boek bevat drie hoofdstukken 1. Otto Wagner en zijn school
2. 1918-1938 3. 1945-1965, telkens geografisch ingedeeld. Na een algemene inleiding
over elk van deze perioden, wordt elk werk in een uitvoerige notitie toegelicht en in
één of meerdere illustraties afgebeeld. Het besef van de historische traditie, dat bij
vele jongere architecten herleeft, is in Wenen wel bijzonder krachtig. De armoede
van de actuele architectuur ten overstaan van haar beginperiode is ook té opvallend.
G. Bekaert
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F. Gerke
Het late Rome, het vroege Christendom
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1967, 272 pp., 60 klpl., 24 pl., 21 tek.
De bekende auteur F. Gerke, die zelf veel tot de opheldering van de oorsprong van
de christelijke kunst heeft bijgedragen, is toch wel iets te stellig, wanneer hij zijn
studie inzet met de bewering: ‘Pas onze generatie heeft klaarheid gebracht in het
onderzoek naar de oudste christelijke kunst’. Dat is alleen waar, wanneer men dit
onderzoek beperkt tot de positieve gegevens en de diepere vraag naar de
oorspronkelijkheid van de christelijke kunst buiten beschouwing laat. Als men de
kunstgeschiedenis wil opvatten zoals bijvoorbeeld een Karl Schefold dat doet (zie
Klassiek Griekenland in dezelfde serie) als een inclusieve benadering van het hele
kunstfenomeen, dan gaat de bewering van Gerke niet meer op. Het onderzoek naar
de oudste christelijke kunst moet nog beginnen, of minstens, telkens opnieuw
beginnen. De divergentie tussen het boek van Gerke en het ongeveer tegelijk
verschenen Le premier art chrétien van A. Grabar is relevant. In hoofdzaak beperkt
Gerke zich tot een iconografische studie. Deze is belangrijk genoeg om dit boek te
verantwoorden. Ze is verdeeld in vijf hoofdstukken: de beginperiode voor Constantijn,
de perioden van Constantijn tot Gratianus, van Theodosius, van Justinianus, het einde
met de dynastie van Heraclitus. Hoewel beeldhouwkunst en architectuur niet zijn
verwaarloosd, ligt de nadruk toch sterk op de schilderkunst. De vertaling is wat stroef.
Het boek verschijnt in dezelfde verzorgde uitvoering van de serie ‘Kunst van Europa’,
waarvan vroegere delen hier vroeger al zijn besproken.
G. Bekaert

architektur wettbewerbe
S Universität Bremen
120 pp., 140 ill., 19,80 DM.
52 Städtebau-Gestaltung von Zentren
126 pp., 205 ill., 19,80 DM.
Karl Krämer Verlag, Stuttgart.
Een speciaal, belangrijk nummer van de a.w. is gewijd aan de voorbereiding en de
resultaten van de prijsvraag voor de nieuwe universiteit Bremen. Opmerkelijk is, dat
de inplanting van de universiteit niet van toevallige factoren afhankelijk werd gesteld,
maar dat werd gezocht, ten koste van zware inspanningen, naar een optimale
urbanistische situatie, dichtbij de stad, met goede verbindingen met de autobanen,
temidden van de natuur. Ook het programma werd met veel zorg ingestudeerd. De
vijfentwintig ontwerpen worden uitgebreid voorgesteld. Opvallend is de strekking
om van de universiteit één flexibel geheel te maken, waarin de verschillende functies
en afdelingen zich gemakkelijk kunnen inpassen. Al gaat het hier dan slechts om één
geval, de studie is als case-story belangrijk genoeg om er kennis van te nemen, niet
alleen met het oog op de planning van universiteiten, maar van alle mogelijke grote
ensembles. In die zin sluit het nr 52 van de a.w. bij het speciaal nummer aan. Het
zwaartepunt vormt de internationale prijsvraag voor Espoo, een nieuwe stad in Finland
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van 300.000 inwoners. Verder komen nog enkele prijsvragen voor van centra uit
Duitsland (Ingoldstadt, Felbach, Castrop-Rauxel), Israel (Naharia) en Finland
(Helsinki) aan bod. Belangrijk is die voor Castrop-Rauxel met ontwerpen van Aalto,
Jacobsen, Eiermann. De inleiding op dit nummer is een studie van Carl-Frederik
Ahlberg, directeur van het planningsbureau van Stockholm.
G. Bekaert

Prof. Dr. A.N. Zadoks-Josephus Jitta e.a.
Roman Bronze Statuettes from the Netherlands I
Statuettes Found North of the Limes
J.B. Wolters, Groningen, 1967, 140 pp., rijk geill., f 37.50.
Als eerste uitgave van een serie Scripta archeologica groningana is dit eerste deel
verschenen van de Roman Bronze Statuettes from the Netherlands. In de inleiding
wordt de opzet van de serie verantwoord. Het gaat alleen om beeldjes in brons en
wat ermee gelijkgesteld kan worden, en wel om beeldjes gevonden in het gebied van
het huidige Nederland, al was dit dan geen afgelijnd gebied in de Romeinse tijd. Het
eerste volume beperkt zich tot een verzameling van de informatie over de vondsten
gedaan benoorden de limes, voor het grootste deel afkomstig uit Friesland en
Groningen. Van elk beeldje worden verschillende foto's en een technische beschrijving
gegeven. Er zijn drie delen in dit Corpus voorzien. De commentaar komt in het derde
deel.
G. Bekaert
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Nicolai Jansen
Bauzeichnung und Architekturmodell
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 100 pp., 310 ill., geb. DM. 19,80.
Voor allen die met plannen en maketten te maken hebben, in de eerste plaats
architecten, tekenaars en fotografen, vormt het werk van Jansen een goed handboek.
Het eerste deel is gewijd aan de bouwkundige tekening in al haar facetten, van
uitvoeringsplan tot perspectief. Het tweede deel besteedt aandacht aan de bouw en
de presentatie van maketten.
G. Bekaert

J. Hillier
Japanische Farbholzschnitte
Phaidon Verlag, Köln, 88 pp., 50 klpl., geb. 17,80 DM.
Vroeger reeds heeft J. Hillier een uitvoerig werk gepubliceerd over de Japanse
houtsnede (Phaidon, 1954). Zijn nieuw boek onderscheidt zich hiervan alleen door
de nieuwe keuze van de illustraties. De inleiding werd uit vorige uitgave overgenomen.
Op enkele na zijn de kleurreprodukties nieuw en van een veel betere kwaliteit. Ze
geven een goed overzicht zowel van de ontwikkeling van de Japanse houtsnede als
van het klassieke werk van de grootmeesters. Wie niet vertrouwd is met deze kunst,
heeft meestal een zekere drempelvrees te overwinnen. Maar voor die kleine moeite
wordt men in dit boek ruimschoots beloond.
G. Bekaert

Italo Cremona
Die Zeit des Jugendstils
Langen Müller, München, 215 pp., 197 ill..
Il tempo dell'Art Nouveau van Italo Cremona, nu in het Duits vertaald, is een van de
levendigste evocaties van de kunstwereld tussen 1890 en 1910, die nu zozeer in is.
Een beetje wijdlopig, maar toch boeiend, vertelt de auteur van zijn persoonlijke
kennismaking met het extravagante, exotische, maar ook coherente van ‘deze laatste
van de europese stijlen’. Alle uitingen ervan, in alle landen, worden erbij betrokken,
van affiche tot architectuur. Bijzondere belangstelling wordt besteed aan Italië dat,
zoals de auteur laat zien, in de Art Nouveau een groter aandeel had dan meestal wordt
aangenomen. Een uitvoerige en oorspronkelijke illustratie sluit aan bij de tekst.
G. Bekaert

Carl Linfert
Über die Zuschauer der Maler. Bild eines Jahrzehnts

Streven. Jaargang 21

Kiepenheuer & Witsch, Keulen, 168 pp., 14 pl..
Van de amateurs van hedendaagse kunst zegt de criticus Carl Linfert: ‘Sie betrachteten
auch diese Werke der Maler, wie sie früher ihre Bilder betrachtet hatten, und merkten
vermutlich kaum, dass sie Zuschauer geworden waren’. De thesis die Linfert
formuleert, of beter, de vraag die hij zich stelt, kan als volgt geresumeerd worden:
is het schilderij nog in de echte zin van het woord een schilderij te noemen? Is het
nog een voorstelling van die aparte wereld tegenover ons, die we rustig kunnen
beschouwen, waarin we ons kunnen herkennen en veilig voelen? Zijn conclusie is
geen ja of nee. Het is evident dat het schilderij in de traditionele zin van het woord
achterhaald is. Hij spreekt niet meer van ‘Bilder’ maar van ‘Werke’. Maar dit betekent
nog niet dat de schilderkunst heeft opgehouden te bestaan. En in die schilderkunst
blijven nog altijd sporen van het oude schilderij over. Wijzen ze naar een nieuwe
renaissance? Linferts essayistische denkwijze laat zich niet gemakkelijk samenvatten.
Zin voor zin moet men ze mee voltrekken. Vijf van de zes essays werden reeds
gepubliceerd in Jahresring en vormen als het ware een jaarlijkse, kritische terugblik
van de geëngageerde criticus op zijn taak. Het laatste essay, ‘Ob Bilder noch gesehen
werden’, wordt hier voor het eerst gepubliceerd.
G. Bekaert

Enno Patalas
Stars-Geschichte der Filmidole
Fischer Bucherei, Frankfurt a.M., 1967, 168 pp..
Een nogal ontgoochelende studie over de filmacteurs, die nergens uitgroeit boven
de biografische en historische opsommingen onder genre-steekwoorden als
‘Jungfrauen’, ‘Männer der Tat’, ‘Die Mondäne’, enz.... De ontgoocheling is des te
sterker, omdat je in de laatste bladzijden merkt dat de auteur ook méér kan dan
gewoonweg intelligent opsommen: zijn uiteenzetting van de redenen waarom de
‘star’ een verjaard verschijnsel aan het worden is (en eigenlijk al is) geeft blijk van
een originele en interessante kijk op de hedendaagse - en dus ook voorbije filmevolutie.
Eric de Kuyper
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Adrian Stokes
Reflections on the Nude
Tavistock Publications, London, 1967, 64 pp.
Feitelijk geeft dit werk geen reflexie maar een dogmatisch psycho-analytische
benadering van het naakt in de kunst. Deze houding brengt mee dat de schrijver het
naakt in de kunst niet kan zien in het kader van een algemene historische ontwikkeling
van de kunst. Ook zal het hierdoor niet bij hem opkomen om denkend aan de rol van
het naakt in de kunst rekening te houden met de rol van de kleding in het dagelijks
leven. Toch dringt zich deze vergelijking op als men denkt aan de ‘onnatuurlijke’
kleding in de renaissance. Feitelijk is deze kunstbenadering er een die het sociale
karakter van de kunst niet zien kan. Dan echter komt de kunst voort uit persoonlijke
behoeften, waardoor het stijlverschijnsel onverklaarbaar wordt. De schrijver kan dus,
bij alles wat hij aan de kunst verklaart, ook niet verklaren waarom nu juist in de
renaissance, de periode dat in ieder geval in Florence de feodaliteit definitief was
opgevolgd door het vroeg-kapitalisme, het naakt in de kunst verschijnt, en waarom
in onze tijd de door hem ook behandelde collage opkomt. Om een begrip van de
psycho-analytische kunstbenadering te krijgen waarover veel sprookjes in omloop
zijn, onder andere dat men daarbij in ieder kunstwerk alleen maar sex-symbolen zou
zien, is deze studie nuttig.
C.J. Boschheurne

Georg A. Mathéy
Hellas
Bruckmann, München, 1967, 200 pp., 12 klpl., 120 pl., geb. 38 DM.
Een boek als dit is niet geschreven, het is gegroeid. Een nieuw boek over Griekenland,
merkt de uitgever op, is slechts verantwoord als het iets nieuws te bieden heeft, als
het weet door te dringen tot de wezensbanden die oud en nieuw met elkaar verbinden.
Dat is hier het geval. Meer voor de foto's dan voor de tekst en de aquarellen van de
auteur. De tekst is al te zeer getekend door een hölderiaans heimwee. De foto's, ook
al zijn ze niet alle van de auteur, ontsnappen hieraan. Foto's zijn maar foto's. Maar
door foto's op een bepaalde manier bij elkaar te zetten, worden ze opgeladen. Daarin
ligt de verdienste van dit boek.
S. Heester

Thomas Neumann
Sozialgeschichte der Photographie
Luchterhand, Neuwied, 92 pp., 8 ill..
In een rijk gestoffeerd essay beschrijft Neumann de plaats van de fotografie in de
moderne cultuurgeschiedenis. Niet de ontwikkeling van de techniek wil hij nagaan,
maar die van de ‘Rezeption von Techniken, und das ist ihre Sozialgeschichte’. In
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een eerste hoofdstuk wordt de idee van de fotografie beschreven. In de drie volgende
wordt de ontwikkeling geschetst van de fotograaf als ‘Praktikant’, ‘Kompositeur’,
‘Interpret’. Het slothoofdstuk analyseert de fotografische realiteit. De conclusie is,
dat de fotografische realiteit slechts in zoverre de werkelijkheid in het beeld laat
komen, als die door de mens herkend wordt. De opname, waarin de objectwereld
aan het vrije gebaar geadapteerd wordt of omgekeerd, is op de bestaande sociale
normen gebaseerd.
G. Bekaert

L. Bouyer
Architecture et Liturgie
Les Editions du Cerf, Paris, 1967, 110 pp..
Dit boekje geeft een beknopte, verhelderende uiteenzetting van de historische
ontwikkeling van de liturgie. Het woord architectuur in de titel is er echter te veel.
Het gaat hoogstens over de plattegrond en dan nog niet als plattegrond van een
gebouw, maar als liturgische schikking. Het wordt bedenkelijk als de auteur uit zijn
onvolledige en onjuiste premissen regels gaat distilleren voor de liturgie en de
kerkbouw van vandaag.
G. Bekaert

Genie en wereld
Rembrandt
Heideland, Hasselt, 1967, 295 pp., 164 ill., 375 Fr.
In een achttal hoofdstukken en een zestal illustratiereeksen wordt de figuur van
Rembrandt op een voortreffelijke wijze voorgesteld door een aantal belangrijke
Franse kunsthistorici: M. Brion, P. Zumthor, J. Paris, Cl. Roy, Cl. Roger-Marx, E.
Berl, M. Rheims, R. Huyghe. De eindredactie van het boek lag bij een team van de
Franse revue Réalités. Dat verklaart de bijzonder vlotte stijl en de aantrekkelijke
presentatie. Ook in de Nederlandse vertaling van
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H.C. Kool is het briljante, dat het Franse origineel kenmerkt, overgekomen. Alleen
de kleurenreprodukties vallen uit de toon. Als op één boek het gezegde toepasselijk
is ‘het leest als een roman’, dan op deze hier en daar wat geromanceerde, maar over
het algemeen exacte Rembrandtstudie.
G. Bekaert

Varia
W.H. Groffen
Gedrevenheid of Keuze
Openbare les
J.B. Wolters, Groningen, 1967, 16 pp., f2.25.
Deze openbare les is volgens S. ‘een proeve van inleiding in de begripsvorming der
psychologie en der sociale psychologie’. Uitgaande van stellingen die door resp.
Linschoten, Kouwer en Duijker betrokken zijn t.a.v. de problematiek of het menselijk
gedrag sociaal-wetenschappelijk adekwaat verklaard kan worden vanuit het
‘aandriften’-model of het ‘keuze’model, probeert S. op basis van een onvoldoende
empirische basis voor het ‘aandriften’model een pragmatische motivering te vinden
voor het invoeren van de keuzeproblematiek binnnen een sociaal-psychologische
horizon. Groffen meent dat als indicatie voor een keuzeproces een helder
psychologisch kosteninzicht noodzakelijk is, waardoor het individu kan kiezen uit
de verschillende gedragsalternatieven, die de sociale realiteit hem ter beschikking
stelt en ‘die onderling verschillen in gunstigheid en op korte en lange termijn
beschouwd kunnen worden’. Keuzeprocessen waar bij opschorting van activiteit het
overwegen van de alternatieven een effectieve determinant van het handelen is,
kunnen slechts daar verwacht worden waar voldoende kosteninzicht en kosteninteresse
aanwezig is. Wanneer men echter het keuzeproces op deze wijze afhankelijk stelt
van het helder inzicht in de kosten die een beslissing met zich mee brengt, dan is het
consequent van S. dat bij ‘keuze-situaties, waarbij men, op een bepaalde leeftijd
gekomen, moet kiezen tussen een aantal fundamentele levensinhouden, nauwelijks
iets te voorspellen zal zijn over de inspanning, die deze alternatieven zullen
vragen’.Het valt dan echter niet in te zien waarom S. bij dergelijke keuze-situaties
nog men ‘op de ingeslagen weg maar zal moeten zien voort te leven’. Het lijkt minder
waarschijnlijk dat de keuze in de ‘existentiële situaties’ afhangt ‘van de innerlijke
aandriften, die op het moment van kiezen de boventoon voeren, van de kracht van
de sociale normen die op dat moment misschien voelbaar zijn en mogelijk van
toevalligheden: kennissen die men onverwacht krijgt of het beschikbaar komen van
een maatschappelijk belangrijke plaats’. Vooralsnog lijken de baten, die het aansnijden
van de problematiek gedrevenheid of keuze oplevert, groter te zijn dan de kosten die
gevraagd worden bij de hier aangeboden weg tot oplossing.
G. Wilkens
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Chris Marker
Commentaires 2
Ed. du Seuil, Paris, 1967, 169 pp., geïll..
Chris Marker is een grote bewonderaar van Giraudoux, aan wie hij overigens een
schitterende studie heeft gewijd. Hij heeft diens geraffineerde,
intelligent-kaleidoscopische schrijftrant overgeërfd en op eigenaardige wijze
aangevuld door zijn sterk (ook politiek) geëngageerd temperament. Hij is een van
de (laatste?) grote reizigers en leidde gedurende enkele jaren de uitzonderlijke reeks
bij Le Seuil, Petite Planète. Tenslotte is hij een van de meest interessante - en
waarschijnlijk ook de minst gekende - hedendaagse Franse cineasten. Zijn films
vallen buiten de bekende patronen: het zijn mengelingen van reportage en poëzie,
document en fictie, enquête en essay. Je zou het subjectivistische documentaires
kunnen noemen. In films zoals Le Mystère Koumiko (1965) en Si j'avais quatre
dromadaires (1966) heeft hij de meest gedurfde pogingen gedaan om woord en beeld
tezelfdertijd zo onafhankelijk en toch zo afhankelijk mogelijk tegen elkaar te zetten.
Zijn films zijn meditaties: beeld- en woordmeditaties, maar ook beeld-woord- en
woord-beeldmeditaties. Het is waarschijnlijk alleen aan de heel grote literaire
traditie-inbreng te danken dat deze teksten ook zonder beeld de moeite waard zijn.
Daarvan getuigt deze tweede bundel film-commentaren, waarin je de volledige teksten
voor de reeds geciteerde films vindt (naast een ongewoon uitvoerig beeldmateriaal)
en het commentaar voor een film van François Reichenbach, Soy Mexico (1967).
Het is merkwaardig maar in de grond vanzelfsprekend, dat deze laatste tekst het
kwalitatief niet haalt tegen de andere: Marker schrijft geen commentaar op beelden
(afgezien of die beelden van hem of van een andere zijn), maar schrijft in beeld en
tekst.
Eric de Kuyper
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Communications
10/1967 Vacances et Tourisme
Ed. du Seuil, Paris, 1967, 191 pp..
Het toerisme is een van de heel belangrijke verschijnselen in onze hedendaagse
maatschappij; het blijkt echter ook een van de moeilijkst te analyseren fenomenen
te zijn. Een objectieve appreciatie en analyse is volgens O. Burgelin (Le tourisme
jugé) tot nog toe niet geleverd. De vakantie wordt gedeprecieerd zowel door de
toeristen als door de cultuurfilosofen en sociologen. Daarenboven zijn de pogingen
van een H.M. Enzensberger, een E. Morin en een R. Barthes volgens S. niet vrij te
pleiten van vooringenomenheid en simplificatie. ‘Ce n'est pas en plaquant sur des
pseudo-faits ou sur des faits sélectionnés une théorie passe-partout de l'aliénation
moderne que l'on fera avancer une réflexion dont les progrès depuis un siècle,
paraissent somme toute très modestes’ (p. 96). Naast dit basisartikel vindt men in dit
nummer interessante gegevens en analyses van enkele feiten, zoals de taal van de
Guide Bleu (J. Gritti), de manier waarop de Fransen hun vakantie nemen (C. Goguel),
en de functie van het zonne-symbool in de vakantiepubliciteit (A. Laurent).
Eric de Kuyper

Herzogin Viktoria Luise
Ein Leben als Tochter des Kaisers
Göttinger Verlagsanstalt, Göttingen, 19653, 381 pp., DM. 24.-.
Als dochter van Keizer Wilhelm II en als grootmoeder van Koning Konstantijn der
Hellenen is schr. met heel wat hooggeplaatsten in contact geweest. Met machthebbers
van voor de eerste wereldoorlog, met die van tussen de eerste en de tweede
wereldoorlog, met die van onze tijd. Die contacten zouden interessante beschouwingen
hebben kunnen opleveren. Maar waar schr. zich iedere pretentie in die richting heeft
ontzegd, heeft zij ons enkel een oppervlakkig en soms naïef, maar wel sympathiek
boek geschonken. Zo vader, zo dochter! Niet een belangrijk boek dus, maar toch wel
interessant. Want we krijgen inside-information over de laatste Duitse Keizer, zowel
tijdens zijn regering als tijdens zijn ballingschap in Doom. Dat de dochter in alles
partij kiest voor haar vader is te begrijpen, maar dat doet aan de waarde van de
inlichtingen niets af. Interessant is ook wel de blik die ons geworpen wordt op dat
dubbelslachtige leven dat de Hohenzollerns in het Derde Rijk hebben geleefd. Het
kan helpen de houding van Hitler c.s. ten opzichte van de monarchie weer wat beter
te leren kennen. Het is met dit boek als met een kreeft, veel aan te eten is er niet,
maar het is wel lekker.
M. Chappin

Jan Verhoef
Iemandsland
Dick Steenkamp
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Het koninkrijk raakt uit de tijd
Nico Verhoeven
De eendere dingen
Inge Tielman
Deelbaar licht
H. van Teylingen
De baron fietst rond
Maria de Groot
Rabboeni
De Windroos, U.M. Holland, Haarlem, 1966, f 3,90 (bij intekening f 2,90).
De Windroos is gestart in 1950, onder redactie van Ad den Besten, die de duidelijke
bedoeling had meer een soort vrije poëzie-tribune op te zetten dan een serie poëtische
bestsellers. Hij gokte meer op de toekomst dan op bewezen talent. Dat hield in dat
hij meer dan eens de kans gaf aan dichters die nooit ergens anders een kans gekregen
zouden hebben. Zijn serie heeft zich in de loop van de jaren een zekere reputatie
opgebouwd, gebaseerd op enkele namen die het bleken te houden. De Windroos is
een tijdsdocument: het vertoont de achtergrond van ruim 15 jaar poëzie-ontwikkeling,
juist omdat modeverschijnselen en persoonlijk talent gelijkelijk gebundeld werden.
Toch manifesteert de serie tegelijk de voorkeur van de redacteur voor poëzie met
een levensbeschouwelijke inslag. De ‘diepzinnigheid’ van sommige verzen verleidt
hem vaak tot opname van veel wat kwalitatief eigenlijk niet door de beugel kan. Dit
is ook weer het geval met de laatste reeks deeltjes. Een redelijk goede bundel is
Iemandsland van Jan Verhoef. Het is nogal zwaartillende belijdenislyriek, die
hoofdzakelijk gaat over de tijd, het voorbijgaan en de dood. Op iedere pagina klinkt
de boodschap ons tegen, maar die boodschap behelst tenmin-
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ste iets - dat maakt deze verzen verdraagbaar. Toch is dit geen blijvende poëzie: er
staat nooit iets anders dan er staat, en dat wordt dan nog vele malen herhaald.
Veel meer verkondigend, op het pretentieuze af, is de toon van Dick van
Steenkamps bundel Het koninkrijk raakt uit de tijd. In zijn poëzie hanteert hij
voortdurend een beeldspraak die een geweldige dubbele bodem suggereert, maar
ook al leest men een vers drie, vier maal over, het blijft zo vlak als de pagina waarop
het staat. Wel betekent ieder woord iets binnen de context van het gedicht, maar hun
betekenis is niet evocatief, alleen maar rationeel. Een gedicht volgestopt met
betekenissen wordt er niet beter op.
In de bundel De eendere dingen van Nico Verhoeven komen nog een paar verzen
voor van het genre waarmee hij debuteerde, zo'n tien jaar geleden, en dat hij lang
heeft volgehouden: wat romantische, lyrische verzen in een klassieke vorm, zangerig.
Het zangerige is gebleven in de latere verzen, die van vorm veel losser zijn, maar
misschien niet de vorm zijn waarin V. zich het meest eigen uitdrukt. In de
ongebondener lange verzen ontbreekt de tucht van de eerste verzen, en de weelderige
beeldspraak die V. hanteert wordt daardoor teugelloos. Het ene beeld valt over het
andere, en ze verduisteren de klaarheid van het gedicht. Inge Tielman heeft een kleine
stem, en daarmee wil ze nogal eens grote dingen over onze tijd zeggen, ‘zet de dieren
maar wat voor / als het maar hard smaakt en naar geld’ zegt ze ergens, en zo'n zin
typeert haar kleine agressie. Die is haar gegund; een tweede is of ze die ook in poëzie
kan omzetten. Haar bundel Deelbaar licht overtuigt op dit punt niet. Het beste zijn
de zachte poëtische notities, zonder veel pretentie, zoals het titelgedicht. Toch is deze
poëzie te weinig, te gemakkelijk, om als publikatie voor zich in te nemen.
De baron fietst rond van H. van Teylingen is eigenlijk een boeiende bundel. De
afdeling ‘Onder de luchtspiegel’ bestaat uit een groot aantal drie-regelige versjes,
die nu eens telkens iets meer zijn dan alleen maar de notitie van een waarneming.
Van T. is een meester in het korte gedicht. Het blijft altijd aan de anekdotische kant,
het is niet als bij bv. Willem Hussem een zo weinig mogelijk zeggen om zo veel
mogelijk op te roepen, het is met de woorden die er staan helemaal gezegd, maar het
zijn wel iedere keer kostelijke pointes. Ook de langere gedichten - gelukkig altijd
kort genoeg - hebben meestal dezelfde verrassen-de, ontnuchterende wendingen.
Geen poëzie voor de eeuwigheid, maar wel een tijdlang intrigerende lectuur.
Over Rabboeni van Maria de Groot valt niet veel te zeggen. Van haar religieuze
bewogenheid raakt de lezer niet onder de indruk. Toch is dat de enige drijfkracht in
haar gedichten. Op de golven daarvan praat de dichteres verzen vol. Waarom werd
deze poëzie niet bewaard voor degenen die de dichteres kennen, en de verzen lezen
omwille van de relatie? Nu ze voor het voetlicht komen, maken ze de lezer alleen
maar verlegen. Omdat niet de overtuiging de taal inspireert en schept, maar de
woorden de overtuiging dragen.
T. van der Stap

Michael Scriven
Primary Philosophy
McGraw-Hill Book Company, New York, 320 pp., $5,75.
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Voor al degenen die menen dat de Verenigde Staten het beloofde land voor filosofen
is, is dit verplichte literatuur. Een mengsel van een aantal populaire opvattingen met
een heel klein tikkeltje Kant. Honderdvijftig pagina's worden besteed aan een
uiteenzetting dat het bestaan van God niet te bewijzen is en dat we dus maar moeten
aannemen dat hij niet bestaat. De moraal krijgt meer dan honderd bladzijden.
Belangrijke opvattingen worden in een zin afgedaan als naieve blunders. Daaruit
bestaat voor deze schrijver zelfs de opvatting dat filosofische verschillen voortvloeien
uit een onnauwkeurig taalgebruik. In dit boek, dat bestemd is en gebruikt wordt om
de gemiddelde Amerikaanse student wat van filosofie bij te brengen, is dit de reactie
die we vinden op de leer die zovelen hier zo bewonderen als de Amerikaanse filosofie.
Het blijkt zelfs niet nodig met meer dan een zin in te gaan op dit aspect van de
analytische school. Het motto van het boek is ontleend aan Wittgenstein, maar als
men het leest begrijpt men dat hij verder nergens meer wordt genoemd of aangehaald:
Wat is het nut van de filosofiestudie indien alles wat het voor je doet is het je mogelijk
maken over sommige diepzinnige logische vragen met een zekere waarschijnlijkheid
te spreken en het je denken over de belangrijke dingen van het dagelijks leven niet
verbetert....?
Het is te vrezen dat dit werk in Amerika voor velen nog gevaarlijk modem is.
C.J.R. Boschheurne
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261 pp., 165 Fr..
Kasper, Walter, Die Methoden der Dogmatik. - Kösel-Verlag, München, 1967,
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Drs. H.W. Tromp, geboren 1935. Studeerde sociologie en politiek te Nijmegen
en Berlijn. Sinds 1964 verbonden aan het Polemologisch Instituut van de
Rijksuniversiteit te Groningen. Publikaties o.a. in ‘Streven’, ‘G-3’,
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Prof. Dr. H. Robbers S.J., geboren 1894. Studeerde wijsbegeerte aan de
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en promoti. Adres: Houtlaan 4, Nijmegen.
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(hindoeisme) in Kurseong, was werkzaam in het Oriental Institute SJ. te Calcutta.
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[1968, nummer 9]
[Bespreking inhoud]
Tsjechische studenten luchten hun hart, p. 843
De auteur was in Praag kort na de verandering van regiem. Hij was erbij tegenwoordig
toen Tsjechische studenten een uitvoerig en grondig gesprek hadden met de
deelnemers aan de Derde Christelijke Assemblee voor de Vrede.

De verschuiving in de Belg. politieke verhoudingen, p. 851
In 1965 publiceerde Pater De Clercq in Kuituurleven een opmerkelijke analyse van
de verkiezingen, die uitliep op de prognose: ‘Als er binnenkort opnieuw verkiezingen
plaats moeten hebben, menen wij dat de tendensen welke we hebben trachten bloot
te leggen, zich nog duidelijker zullen bevestigen’. De redactie van Streven vroeg
hem nu of hij die prognose in de verkiezingen van 1968 al dan niet gerealiseerd zag.
Het antwoord vindt u hier.

Pragmatische federalisering in België, p. 858
Vooral voor Nederlandse lezers kan het interessant zijn iets meer te vernemen over
de lange geschiedenis van de taalwetten in België, die veel kan verklaren van de
huidige moeilijkheden. Ook voor Vlaamse lezers zijn er boeiende parallellen te
ontdekken tussen dertig jaar geleden en nu. Al was het maar om hen, ten overvloede,
nog eens bewust te maken van de tergend trage gang van zaken, waardoor zoveel
energie die beter aan andere dingen was gewijd, verloren is gegaan.

De revolutie als onvermijdelijkheid, p. 868
Een analyse van de fundamentele oorzaken van het probleem der onderontwikkeling
leidt de auteur tot de conclusie dat een revolutie onvermijdelijk is. Het is de enige
mogelijkheid om de starre welvaartbelemmerende structuren in de onderontwikkelde
wereld op te ruimen. Voorts wordt uit het gecompliceerde karakter van de hele
problematiek duidelijk, dat er op dit punt meer samenwerking tussen de diverse
wetenschappen noodzakelijk is en bovendien dat het onderwijs meer dan ooit heeft
te zorgen voor een aan de eisen des tijds aangepaste kennisoverdracht, opdat zich
bij het grote publiek een revolutie in het denken kan voltrekken.

Eucharistie, een wijze van eten, p. 879
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Veel disputen ontstaan door de uitdrukkelijke bekommernis om de duiding van de
eucharistie. Gaat men uit van de gewone daad van eten en bezint men zich daarop,
dan blijkt het mogelijk een zinvolle uitdrukking te vinden voor het mysterie zonder
dat men valt over de controversen.
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Cumbernauld new town, p. 888
Niet de technische of economische problemen staan het ontwerp van nieuwe steden
in de weg, maar het stereotiepe denken, dat niet aan de werkelijkheid van zijn object
toekomt, doch zich tevreden stelt met overgeleverde schema's, voornamelijk uit de
negentiende eeuw, die nooit op de gegeven situatie hebben gepast en er nu minder
dan ooit op passen. Ook de ontwerpers van Cumbernauld New Town, gelegen ten
noorden van Glasgow, hebben hun tol aan deze traditie betaald. Ze waren echter
eerlijk genoeg om te erkennen dat ze niet meer aan het leven van vandaag
beantwoordde. In het ontwerp van het stadscentrum gaan ze dan ook van resoluut
nieuwe ideeën uit.

La Bimara, p. 897
Nu de vakantietijd nadert, lijken ons de apulische impressies van deze reiziger zeer
geschikt om ons te brengen in een sfeer waarin we niet alleen uitrusten, maar tegelijk
het land, de cultuur en de mensen als een verrijking en verfrissing ondergaan.

Publicistiek, p. 902
Leo Geerts schrijft over Harry Mulisch' engagement naar aanleiding van diens
‘Wenken voor de jongste dag’, een verzameling gelegenheidsstukjes, omlijst door
een dagboek. Tot een fundamentele afrekening komt het voorlopig nergens: het valt
uiteen in machteloze reacties van een consument-tegen-wil-endank. Maar Mulisch
schuift de grenzen van zijn werk steeds verder op, als wilde hij de hele wereld erin
binnen halen. In die zin is schrijven voor Mulisch een nog te voltooien project, en
niet een voltooid en afdoend te verklaren object.

Week-End van Jean-Luc Godard, p. 912
Weer eens zet J.L. Godard zijn toeschouwers een film voor die zij slechts met tegenzin
op kunnen nemen. Eenmaal die wrevel overwonnen, zien zij echter dat zij te maken
hebben met een werk dat helemaal niet intelligent genoemd kan worden, maar dat
naklinkt als een kreet: een kreet uitgelokt door de idiotie van de hedendaagse burger,
‘bête et méchant’. De naar rust jagende week-end-toerist gaat zijn medemens gewoon
opvreten: wij leven in een tijd van neo-kannibalisme. Het is een gruwelijke film, niet
zozeer door wat er in te zien en te horen is, maar omdat hier een cineast bezig is zijn
greep op de werkelijkheid te verliezen.
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Tsjechische studenten luchten hun hart
Peter Hebblethwaite S.J.
Begin april was Praag een stad van tegenstellingen tussen het oude en het aarzelend
nieuwe. Er hing een gevoel van opwinding in de lucht - ‘we kunnen weer ademhalen’
- en tegelijkertijd een voorzichtige bezorgdheid, hoe lang dit zou kunnen duren.
‘Voor het eerst in twintig jaar’ - een andere zin die je voortdurend hoorde - ‘had er
geen bloed behoeven te vloeien in de straten om een verandering van regering en
een omkeer van richting tot stand te brengen’. De Tsjechen hadden hun reputatie
waargemaakt de ‘rekenmeesters’ te zijn onder de Slavische volkeren. Hun lag de
prachtige, heldhaftige, tot ondergang gedoemde daad niet: zij handelden op het
ogenblik dat ze wisten dat ze konden slagen. En het lijkt wel dat ze geslaagd zijn.
Maar de tegenstellingen blijven. De politie patrouilleert nog steeds in de stad met
grimmig uitziende herdershonden aan de lijn. De grenzen worden nog even
nauwkeurig bewaakt als altijd, met dit verschil dat er nu ook wachten zijn aan de
grens met Oost-Duitsland. Men heeft nog steeds de keuze tussen The Morning Star,
L'Humanité, de Pravda of (de meest hopeloze van het stel) Neues Deutschland. Er
zal tijd voor nodig zijn om deze resten van de laatste twintig jaar uit te wissen, maar
de Tsjechische kranten zijn nu al interessant en worden van hand tot hand doorgegeven
in de trams. De mensen willen praten met de buitenlander (en zijn geld wisselen).
In de kerken waren er na de installatie van Generaal Svoboda als president preken
die overliepen van vreugde (het was Passie-zondag). De priester waar ik logeerde
zei, dat hij die avond ‘voor het eerst in twintig jaar’ jongens bij zich thuis kon
uitnodigen die wilden leren misdienen: vrijheid ligt in de onopvallende kleinigheden.
Ik hoorde dat een andere priester er op wees dat Generaal Svoboda vaak in zijn kerk
naar de Mis was geweest. Er ging bovendien een gerucht, dat de Generaal een neef
heeft die franciscaan is. De franciscanen kunnen evenmin als alle andere mannelijke
religieuze ordes leven als gemeenschap en zij moeten onderduiken in de wereld van
de arbeiders. Allemaal randverschijnselen eerder dan wezenlijke verandering
misschien, maar ze tekenen een sfeer.
Maar de benoeming van de Generaal verliep niet zonder kritiek. Tijdens zijn
beëdiging demonstreerden studenten in de binnenhof van het paleis van de President.
Vergeleken met de slag op Grosvenor Square leek het meer op de avond van de cup
final. Hun algemeen motief was, dat Svoboda te oud was.
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Ze hadden niets tegen hem persoonlijk, maar ze waren van mening dat hij ofwel
speeches zou houden van een saaie alledaagsheid, of dat hij eenvoudig de spreekbuis
zou zijn van iemand anders. De naam van de Generaal betekent ‘vrijheid’; dus
protesteerden zij met een geniale ironie tegen ‘vrijheid’ en zongen ‘Leve Cesar’ Cisar was de naam van de vroegere minister van Onderwijs en de kandidaat van hun
voorkeur. Wanneer delegaties aankwamen om de nieuwe President hun hulde te
betuigen, floten of juichten de studenten al naar gelang hun opvatting over de
nieuwaangekomenen. De Oostduitsers met name kregen een bijzonder koele
ontvangst. Cisar werd overreed om een speech te houden en daarna werd hij op de
schouders van de studenten gehesen.
De organisatoren van de Derde Christelijke Assemblee voor de Vrede kunnen
nauwelijks vermoed hebben dat men op zo'n dramatisch en lastig moment in Praag
zou samenkomen. Praag is tenslotte vanaf de oprichting het centrum geweest van de
Christelijke Conferentie voor de Vrede. Al de samenkomsten ervan zijn daar
gehouden. De voorzitter was een Tsjech, J.L. Hromadka. Hoewel Praag eens
beschouwd werd als het natuurlijke toevluchtsoord van fellow travellers, heeft het
met groot nut Christenen van Oost en West samengebracht (hoewel de katholieke
deelname gering was en nog is).
Maar het geluk was niet met deze derde conferentie. Ze werd gehouden in het
Congresgebouw, een geweldige modillon constructie die me deed denken aan het
St. Pancras Station en een journalist aanleiding gaf om te zeggen ‘een en al soft
drinks, loze versterkers en een houding alsof het de wereld van zijn pijlers zal
verzetten’. Men kon er komen door een kermis waar burgers in de rij stonden voor
snoepgoed en de botsautootjes. Bovendien werd de grond voortdurend onder de
Conferentie weggetrokken door de elkaar in snel tempo opvolgende gebeurtenissen
in de wereld. Nog maar net had ze een telegram opgesteld aan President Johnson om
er bij hem op aan te dringen onderhandelingen aan te knopen met Noord-Vietnam,
of de President deed het aanbod om dit te doen. Nauwelijks had een afgevaardigde
gezegd dat het dwaas was om te suggereren dat de volgende stap van Hanoi moest
komen, of Hanoi zette de volgende stap. En zo verder. Voeg hier nog bij, dat de
procedure zo traag was als een olifant en dat de Christelijke Conferentie voor de
Vrede beslist byzantijns is in haar interne structuur, en men kan althans enig idee
krijgen van de moeilijkheden waaronder de conferentie manmoedig voortploeterde.
Toch was de discussie vrij genoeg en alle eer aan de Westduitsers die pleitten voor
een meer delicate benadering van het Arabisch-Israëlisch conflict dan de Russische
partijpolitiek. ‘Ga maar naar het Joodse kerkhof in Praag’, zei een van de Westduitsers,
‘en je zult zien wat de Joden hebben doorgemaakt’.
Maar het was de Jeugdcommissie die de meeste onafhankelijkheid en het grootste
elan toonde. Tegen de wensen van het Leidende Comité van de Conferentie in nodigde
zij een aantal Tsjechische studenten uit om een verklaring te geven van hun rol in
de recente gebeurtenissen. (Een officiële zegsman verklaarde later dat er geen
principieel bezwaar was tegen zulk een bijeenkomst, maar dat het gewoon een kwestie
was van zich aan de dagorde te houden. Honi soit qui mal y pense). Als privépersonen
waren sommigen van de afge-
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vaardigden uit het Oosten, vooral de Oostduitsers, woedend. Een van hen betoogde
tijdens een koffiepauze dat de Christelijke Conferentie voor de Vrede het recht niet
had een moreel oordeel te vellen over wat de ‘interne aangelegenheden van
Tsjechoslowakije’ waren. Dit hield geen rekening met het feit dat de Conferentie het
grootste deel van haar tijd besteedde aan het vellen van morele oordelen en dat het
begrip ‘interne aangelegenheden’ geen werkelijk recht van bestaan heeft in een wereld
waarin men zo van elkaar afhankelijk is.
In ieder geval kon de Jeugdcommissie heel wat argumenten aanvoeren om de
Tsjechische studenten wel uit te nodigen. Op de eerste plaats wensten de Tsjechen
die aanwezig waren, een dergelijke ontmoeting en zodoende kon iedere zinspeling
op een gebrek aan tact tegenover de gastheren terzijde worden geschoven. Bovendien
verlangden de vertegenwoordigers van de ‘derde wereld’ zulk een ontmoeting: ‘wij
zijn gekomen om te achterhalen hoe de dingen in werkelijkheid zijn, niet om jullie
ideologieën te slikken’, was hun motief. Ook was er nog het precedent van de
samenkomst van de Jeugdcommissie in Berlijn, waar ook plaatselijke studenten
waren uitgenodigd. En tenslotte loste men het probleem van de dagorde op door
eenvoudigweg langer te werken.
Nu was toevallig de voorzitter van de Jeugdcommissie Milan Opocensky, een
Tsjech (hoewel hij in Genève werkt als een fulltime bestuurslid van de Wereld
Studenten Federatie). De Tsjechische televisie had haar camera's opgesteld,
ongetwijfeld omdat men vuurwerk verwachtte. Ze gingen nogal geprikkeld weg toen
ze te horen kregen dat ze alleen het eerste en meest saaie stuk van de vergadering
mochten filmen. De Tsjechische studenten kwamen in groten getale aan om half vijf
en gingen pas weg om zeven uur. Milan Opocensky probeerde de ontmoeting zo min
mogelijk betekenis te geven: ‘Er is niets spectaculairs aan. Het is volkomen
vanzelfsprekend. Wij willen in het bijzonder graag weten hoe u er toe kwam in het
politieke leven van uw land betrokken te raken’.
Znenék Zbordil, aangekondigd als lid van de Academische Raad en student in de
Indonesische geschiedenis en cultuur, gaf eerst de achtergrond van de deelname der
studenten. Het begon in werkelijkheid vorig jaar herfst met de gebeurtenissen in
Strahov, een cité universitaire met een 5 à 6000 studenten. Al een jaar lang had de
elektriciteitsvoorziening veel te wensen overgelaten. Er was vaker geen stroom dan
wel. Studeren bij kaarslicht leek een niet al te beste oplossing. De eerste demonstratie
ging heel eenvoudig hierover en had geen enkele verdere politieke bedoeling. Maar
de politie kwam zeer hardhandig tussenbeide en vijf studenten werden ernstig gewond.
Hiermee zou de zaak afgedaan kunnen zijn geweest, als niet het Centrale Partijcomité
geprotesteerd had tegen de actie van de studenten en hun ‘revisionistische’ politieke
motieven had toegeschreven. ‘Vanaf dat ogenblik’, zei Zbordil, ‘begrepen we dat al
de verklaringen over “het nieuwe waardensysteem” onder het socialisme en al het
gepraat over “sociale rechtvaardigheid” niets dan lege woorden waren’. Ze besloten
nieuwe methoden te gebruiken en werden het meest actieve element in de politieke
herstructurering van het land. Wat hen nog sterkte in hun besluit, was de publikatie
van een regeringsrapport over de gebeurtenissen in
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Stahov. Geen enkele student geloofde ook maar een woord van het rapport en de
meesten kwamen in opstand tegen de cynische wijze waarop de feiten verdraaid
werden. Maar de studenten waren het onderling niet eens over de te volgen methoden:
de ene groep wilde een ononderbroken serie demonstraties op straat, de anderen
waren meer voor vredelievende methoden, en weer anderen zagen gewoon niet wat
men kon doen. Maar allen waren diep teleurgesteld en ontevreden.
Het keerpunt was de bijeenkomst van het Centrale Comité op 3-4 januari, dat een
gunstig antwoord gaf aan de studenten die een request hadden ingediend. Ze zagen
in, dat ze nu, als ze efficiënt wilden werken, eerst de officiële studentenorganisaties
moesten vernietigen en nieuwe stichten. Het was niet te verwonderen dat de studenten
die het meest intensief deelnamen, spoedig uitgeput raakten, ‘wrakken van mensen’,
zei Zbordil. Hij zelf zag er erg vermoeid uit.
Op dat ogenblik werd de uiteenzetting vervangen door een
vraagen-antwoord-methode. De vragen werden niet altijd beantwoord door dezelfde
student en soms moeten we de herkomst van de vraag er duidelijk bij zetten. Wat nu
volgt is een direct verslag.

In hoeverre heeft de oorlog in Vietnam u geholpen in uw eigen zaak?
(antwoord 1). Helemaal niet. U kunt het vreemd vinden, maar wij zijn niet zo erg in
beroering door Vietnam. Sinds 1954 zijn er zoveel officiële demonstraties geweest
en zoveel protesten in de pers dat ze voor ons alle geloofwaardigheid verloren hebben.
(antwoord 2) (van een student in militair uniform). Wij zijn officiële protesten
moe. Jarenlang hebben we geprotesteerd tegen het gebrek aan vrijheid in Spanje,
Portugal, Griekenland en ga zo maar door - maar we hebben nooit naar onze eigen
situatie gekeken. We hebben geprotesteerd tegen de hele wereld, maar nu willen we
zelf vrijheid en we willen alle mensen die vrijheid wensen in dit land, mobiliseren.
Ik ben er van overtuigd, dat onze situatie beter zal worden. Dan zouden ook onze
protesten tegen wat elders gebeurt, geloofwaardiger worden. Als we zelf geen vrijheid
hebben, is het huichelarij om te pleiten voor de vrijheid van anderen.

Voelt u zich als studenten geïsoleerd van de rest van de bevolking?
Men heeft het dikwijls over de ‘geïsoleerdheid’ van de studenten in Tsjechoslowakije.
Die werd al vastgesteld in de jaren 1850. Vanaf 1950 was het probleem opgelost
zowel theoretisch als organisatorisch, toen de studentenbeweging opgenomen werd
in de algemene jeugdbeweging. Maar de ervaring van zestien jaar eenheidsorganisatie
heeft aangetoond, dat die een groter obstakel is voor de integratie van de studenten
dan een afzonderlijke organisatie zou zijn. Dat is onze ervaring - het hoeft voor
anderen niet op te gaan.
Op dit punt werd de gang van zaken onderbroken door een man uit Dresden. Hij
hield een speech. Het is de moeite waard hier de aandacht op te vestigen, niet alleen
vanwege de onheilspellend dreigende toon ervan (hoezeer hij die
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ook probeerde te camoufleren), maar ook omdat er een krachtig Tsjechisch antwoord
op kwam.
Wij zijn blij (zo zei de man uit Dresden) naburen te zijn van Tsjechoslowakije. In
feite zijn we al eeuwen lang naburen geweest, maar wij Duitsers hebben alles gedaan
om goede nabuurverhoudingen onmogelijk te maken. Sinds 1945 is de situatie
veranderd. Wij zijn, net als jullie, ‘bevrijd’ van de Duitsers. Wij weten dat het moeilijk
is die vrijheid op te bouwen waarvan de naam socialisme is. Een van jullie grote
schrijvers, Julius Fucik, werd vermoord in mijn land. Er staat een standbeeld voor
hem in Dresden niet ver van waar ik woon. Daar zijn zijn laatste woorden ingebeiteld:
‘Menschen, ich habe euch geliebt: sei wachsam’. Als buurman wens ik u succes bij
de opbouw van het socialisme..... Na deze merkwaardige interventie ging de spreker
weg. Jammer.

Is U er zich van bewust dat aller ogen op U gericht zijn? Tot nu toe is het
nogal moeilijk geweest om te zien wat socialisme werkelijk inhield, aangezien
Uw situatie niet beter leek dan de onze. Velen hebben gezocht naar een
‘derde weg’ Daarom heeft de wereld zoveel belangstelling voor u. Zelfs de
meest conservatieve kranten in het Westen zeggen dat U voor de vrijheid
vecht. Is U zich van uw eigen situatie bewust en van de hoop op verzoening
die in U gesteld wordt?
Wat de meest conservatieve kranten in het Westen zeggen is waar. We hebben al
een hele tijd voor de vrijheid gevochten. We hebben het ene program na het andere
naar voren gebracht om onze maatschappij te democratiseren; de ene resolutie na de
andere werd aangenomen. We hebben ze aan het Centrale Comité doorgegeven.
Maar al onze voorstellen werden brutaalweg verworpen. Toen begon in januari het
Centrale Comité te zeggen wat wij al die tijd al gezegd hadden.
We hebben over de toekomst nagedacht. We laten niet meer los wat we gewonnen
hebben. Het spijt ons zeer onze vrienden uit Oost-Duitsland te horen, die ons willen
voorschrijven wat vrijheid is en wat democratie. Tenslotte hebben zij een muur
gebouwd. We weten dat zij als een ‘progressief’ volk beschouwd willen worden.
Maar wat is vooruitgang? Alleen een maatschappij die verdraagzaam is en open, kan
vooruitgang bevorderen. En waar geen verdraagzaamheid is, daar zijn slechts ruïnes.
Thans worden wij bekritiseerd om onze verdraagzaamheid, maar wij zijn niet bang
voor verdraagzaamheid. Wij geloven in de botsing der meningen, in de welwillende
en constructieve botsing der meningen. En dit is onze toekomst. Wij hebben een
geweldige historische kans om te laten zien wat werkelijk socialisme is. We willen
onze opvattingen aan niemand opleggen. Deze vrijheid die wij zoeken, is nergens
verwezenlijkt in de naburige socialistische landen, maar wij hebben goede hoop voor
hen....

(Vraag van een Oostduitser) Wat is uw opvatting van socialisme, van
marxistisch socialisme, als verdraagzaamheid er het eerste beginsel van is?
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lisme gegeven. Als slechts de helft ervan waar was, zouden we nu in het paradijs
leven. Ik kan u niet vertellen wat het socialisme van Oost-Duitsland zou moeten zijn.
Maar voor ons, Tsjechen, betekent socialisme een manier van leven waardoor iedere
Tsjech kan leven in voorspoed, vrij en zonder vrees voor zijn veiligheid. Wij willen
alle angst uitbannen die voortkomt uit de persoonsverheerlijking en de overheersing
door bepaalde individuen. Tsjechisch socialisme betekent, dat Tsjechoslowakije een
autonoom, onafhankelijk deel zou moeten zijn van wat wij kennen als de socialistische
wereld. En vooral, dit is gebaseerd op de Tsjechische tradities, die altijd democratisch
geweest zijn. Hier zijn de produktiemiddelen genationaliseerd en dat is een van de
eerste stappen naar het socialisme. Maar de maatschappij die er uit voortkomt, moet
een maatschappij van vrije mensen zijn - dat was de bedoeling van Marx.

(Vraag van iemand uit India) Wat is de verhouding van U als socialistische
staat tot de derde wereld?
(Antwoord 1). Ik ben geen officieel vertegenwoordiger van de socialistische wereld
of van de socialistische staat. Ik ben niets meer dan een burger. Wij zijn tegen
imperialisme en we hebben een lange traditie van verzet daartegen. Tsjechoslowakije
is vaak het slachtoffer geweest van imperialisme. Het was het slachtoffer van het
Oostenrijk-Hongaarse Keizerrijk. Na de Eerste Wereldoorlog werd het land een
veiligheidsgordel voor Europa; na de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als
bufferstaat om Rusland te beschermen. Wij weten dus iets van imperialisme af. De
moeilijkheid van hulp aan de derde wereld is, dat men er nooit zeker van is dat de
hulp ook daar terechtkomt. Ik heb eens bloed gegeven voor Vietnam, maar het enige
resultaat was, dat ik er achter kwam dat het voor dollars verkocht werd aan het
Westen.
(Antwoord 2, van een student die tot dan toe nog niet gesproken had). Ik ben een
socialist, een christen en een Tsjech. Twintig jaar lang hebben we geleefd in een
atmosfeer waarin we voortdurend hoorden over imperialisme, kapitalisme, enzovoort.
Wij zijn deze taal moe. Deze woorden hebben alle inhoud voor ons verloren. We
hebben een diepere bezinning op al deze uitdrukkingen nodig. Een woord als
‘socialisme’ bv. is zo misvormd en misbruikt, dat we nu allergisch zijn voor het
gebruik ervan. Het is eenvoudig een kwestie van zindelijk taalgebruik. Misschien is
voor u ‘socialisme’ nog steeds een woord dat een verwachting aangeeft: wij moeten
teruggaan naar het begin en achterhalen wat het betekent. We weten dat er heel wat
gesproken wordt over de uitbuiting van de derde wereld. Maar ook wij zijn uitgebuit
en geringeloord geworden en we moeten uit deze tragische situatie ontwaken. Daarom
zullen wij u niet altijd de antwoorden geven die u verwacht.

Wat denkt U dat er aan de hand is in China?
Ik denk dat er een culturele revolutie heeft plaats gehad, maar ik weet niet wat dat
betekent. Jammer genoeg heb ik meer over China gehoord tijdens een kort verblijf
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vraag te beantwoorden.
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Wat is het verband tussen de nieuwe situatie en economische hervormingen?
De economische situatie hier is zo ingewikkeld dat zelfs professor Ota Sik het u niet
zou kunnen uitleggen. Maar iedereen is het erover eens dat de situatie catastrofaal
slecht is. Dat is een van de redenen waarom wij ons politiek hebben geëngageerd.
We weten dat veel mensen hier een consumentenmaatschappij willen, zoals in het
Westen, maar wij zijn daar tegen. Dus onze politieke houding hangt van deze twee
feiten af: de slechte situatie hier en de overtuiging dat een consumentenmaatschappij
onaanvaardbaar is.

(Vraag van een Oostduitser, enigszins geëmotioneerd). Wij willen ons niet
met uw zaken bemoeien en U zou zich ook niet met onze zaken moeten
bemoeien. Elke verdeeldheid tussen ons dient er slechts toe de vijanden van
het socialisme te helpen. Er bestaan krachten in Europa die het socialisme
vernietigen willen. Welke grenzen stelt U aan verdraagzaamheid en vrijheid?
Geeft U vrijheid aan tegenrevolutionairen? Zou U geweld gebruiken tegen
tegenrevolutionairen? Beseft U wel dat U echt niet veel tijd meer heeft?
We zijn voor verdraagzaamheid in de discussie, maar we beseffen heel goed, dat
verdraagzaamheid zijn grenzen heeft. Ze is niet onbeperkt. We kunnen tenminste
zeggen dat we tegen liquidatie zijn op grond van het feit dat men anders denkt. Een
oudere generatie hier is eenvoudigweg uitgeroeid. Aan dit soort zaken willen we een
eind maken. De fundamentele rechten van de burgers zijn niet geëerbiedigd. Er is
geen poging gedaan in onze maatschappij om agressieve machten in bedwang te
houden. Daaraan willen wij paal en perk stellen.

(Nog een vraag van een Oostduitser). Denkt U dat de opbouw van het
socialisme gegarandeerd wordt door de Sowjet-Unie?
Ik weet niet wat u bedoelt met ‘gegarandeerd’. En ik weet niet wat u bedoelt met ‘de
Sowjet Unie’. Bedoelt u misschien het Rode Leger? In dat geval zou mijn antwoord
zijn, dat het socialisme in Joegoslavië op geen enkele wijze gegarandeerd wordt door
het Rode Leger. Zo wordt ook het Tsjechische socialisme niet gegarandeerd door
het Rode Leger noch door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar alleen door
de vriendschappelijke betrekkingen op voet van gelijkheid tussen de verschillende
landen.

Wat is er voor positiefs geweest in de situatie die U in de laatste twintig jaar
gehad hebt? Wat zou U niet op willen geven?
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Het is niet bij toeval dat de partij zich ertoe gezet heeft de godsdienst in dit land aan
te vallen. Ze heeft dit gedaan met een consequente doorvoering waarvan de
geschiedenis geen parallel kent. Dat was een teken dat de partij niet slechts bezig
was de maatschappij te veranderen, maar de mens zelf.... Deze poging is mislukt. Ik
ben zelf geen christen, maar ik kan begrijpen dat christenen naar totale,
allesomvattende oplossingen zoeken. Het communisme als ideologie slaagt er echter
niet in iemand een existentiële basis voor zijn leven
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te geven. Al uw vragen zijn er naast geweest. Uw vragen zijn allemaal sociologisch
geweest, en al onze antwoorden waren existentieel, persoonlijk, gebaseerd op ons
geloof, wat dit dan ook moge zijn. Onze twintigjarige ervaring heeft ons duidelijk
gemaakt dat er een onoverbrugbaar verschil is tussen mens en maatschappij en dat
de mensen niet gereduceerd kunnen worden tot hun sociale werkelijkheid. Wij willen
niet ontkennen, dat mensen in de maatschappij tot ontplooiing en vervulling komen,
maar je kunt de mensen niet aan de maatschappij ondergeschikt maken.
Commentaar is overbodig. Drie postscripta lijken ons nog de moeite waard. Hebben
de studenten werkelijk de rol gespeeld die zij menen vervuld te hebben? Men moet
hun belang niet overschatten en ook niet onderschatten, maar er is iets voor te zeggen
dat de actie van de schrijvers van beslissender betekenis was.
Toen in de herfst van het vorig jaar het Ministerie van Cultuur en Voorlichting de
Literarni Noviny overnam, weigerden alle schrijvers zonder uitzondering om er aan
mee te werken en hun verzet werd een symbool. Op het ogenblik, in het nieuwe
tijdschrift Literarni Listy, schrijven ze weer vrijuit.
Vervolgens, een van de belangrijkste katalysatoren voor het nieuwe denken waren
de werkcolleges door Milan Machovec gehouden over ‘Christendom en Marxisme’.
Door deze werkcolleges waren de Tsjechen, marxisten zowel als christenen, in staat
Westerse theologen te horen zoals Johann Baptist Metz. Toen men hem vroeg of hij
er bang voor was dat enigen van zijn studenten, wanneer ze hieraan werden
blootgesteld, gelovig zouden worden, antwoordde Machovec: ‘Ik ben bang voor veel
dingen. Ik ben bang voor het bestaan van de mens in deze verschrikkelijke tijd van
kernwapens; ik ben bang voor de bureaucratisering van het leven en voor het
manipuleren met menselijke wezens; ik ben bang voor de consumentenmaatschappij.
En ik ben bang voor mensen die niet nadenken - wat ook hun geloofsovertuiging
moge zijn. Ik ben niet bang voor een dialoog onder mensen die denken. Dat kan
alleen maar nuttig zijn’1.
Machovec speelde een belangrijke rol in de bijeenkomst van de Paulus Gesellschaft
vorig jaar in Marienbad. Degenen die aan de waarde van zulke bijeenkomsten
twijfelden, hebben nu een antwoord. Erika Kadlecová, die nu ambtenaar is,
verantwoordelijk voor de kerkelijke zaken in Tsjechoslowakije, maakte in haar
verslag van de bijeenkomst te Marienbad de volgende opmerking, welke, als we
terugkijken, profetisch blijkt te zijn geweest: ‘Er werd veel geklaagd over de
machteloosheid van de intellectuelen die wonderschone ideeën kunnen uitwerken
maar geen macht bezitten om ze te verwerkelijken. Dat is waar en tegelijkertijd niet
waar. De intellectueel heeft geen legers of gevangenissen, hij kan geen bevelen geven
of verbieden. Maar hij kan een intellectuele sfeer scheppen - of helpen scheppen die de richting van hen die de macht hebben, kan veranderen, of daarin
tekortschieten’2.

1
2

Czechoslovak Life, Praag, september 1967.
Die Gespräche in Marienbad, in Dialog 1, p. 108.
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De verschuiving in de Belgische politieke verhoudingen
B.J. De Clercq
Versterking van een nieuwe trend
‘Als er binnenkort opnieuw verkiezingen plaats moeten hebben zullen de tendensen,
die wij trachtten bloot te leggen, zich nog duidelijker bevestigen’. Dit was mijn
prognose aan het slot van een artikel over de Belgische verkiezingsuitslagen van 23
mei 19651. Werd deze prognose door de nieuwe wetgevende verkiezingen
geconfirmeerd? Om hierop te kunnen antwoorden, moet eerst even herhaald worden
over welke nieuwe tendensen het precies gaat.
Sommigen schijnen het intussen vergeten te zijn: in 1965 gebeurde er een electorale
omwenteling zonder voorgaande in de Belgische geschiedenis (uitzonderlijke
omstandigheden niet te na gesproken). De drie zogenaamd traditionele partijen kregen
door de kiezers een plaats in de kamer van volksvertegenwoordigers toegewezen die
ze voordien nooit hadden bezet. De CVP en de BSP bereikten qua parlementaire
gestalssterkte een dieptepunt, de PVV vermeerderde haar aantal zetels van 20 - thans
door haar voorzitter enigszins smalend het aantal van een ‘kleine partij’ (de Volksunie)
genoemd - tot 48, terwijl de VU reeds het aantal Vlaams-nationale zetels van 1932
overtrof. In totaal betekende dit een verschuiving van 80 zetels t.o.v. de vorige
verkiezingen. De externe mobiliteitsindex, een coëfficiënt die de globale verschuiving
van de stemmen tussen de partijen uitdrukt, bedroeg ongeveer 15.5, meer dan het
dubbele van de gemiddelde naoorlogse index.
De Belgische kiezers waren dus wel zeer duidelijk buiten hun gewone doen
getreden. Was de heel nieuwe parlementaire situatie die ze hebben geschapen
abnormaal en uitzonderlijk, dus van voorbijgaande aard? Of manifesteerden zich
hier de tekenen van een structuurwijziging in de politieke opinie? De stem van de
Belgische kiezer is altijd veeleer een ‘acte d'appartenance politique’ dan wel een
‘acte de gestion’ geweest2. ‘L'immense majorité du corps électoral est

1
2

Kultuurleven, 1965, p. 416.
Zelfs op crisismomenten, zoals ten tijde van de koningskwestie, de laatste schoolstrijd en de
algemene staking van 1960-1961 blijken zijn beslissingen nog veel meer genomen te worden
in functie van een toebehoren tot een bepaalde groep - zijn toegeschreven positie - dan wel
in functie van het omstreden probleem in kwestie.
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restée fidèle à ses partis traditionnels’, zelfs in abnormale omstandigheden (W.
Fraeys). Dezelfde auteur moest constateren dat de stemmen van 1965 echter wel een
‘acte de gestion’ waren. Maar hij bleef erbij dat de Belg politiek stemt zoals hij
sociaal is. Dit uitzonderlijke kiesgedrag meende hij grotendeels te kunnen verklaren
als een afkeuring van de innovaties van het voorbije CVP-BSP-bewind. ‘Cette volonté
réformatrice (du gouvernement) ne correspondait pas a Pesprit conservateur de la
majorité de la population’3. Van deze ‘esprit conservateur’ heeft de PVV zeer handig
gebruik gemaakt, maar ook de VU heeft erop ingespeeld, en beiden hebben er
overvloedige vruchten van geplukt. De verkiezingsuitslag van 1965 was dus een
uitzonderlijke ‘ruk naar rechts’ die - mede door de oppositie van de BSP tijdens de
nieuwe legislatuur - opnieuw tot normaler proporties herleid moest worden.
De interpretatie van mijn Kultuurleven-artikel sloeg tamelijk resoluut een andere
richting in. Daar werden de resultaten gezien als een expressie in het politieke vlak
van een onomkeerbaar proces dat reeds langer aan de gang was en waarschijnlijk
verder zou doorlopen. Duidelijker nog dan in het geciteerde artikel heb ik dit
uiteengezet in mijn onlangs verschenen Kritiek van de verzuiling4. Kort samengevat:
de confessioneel - a-confessionele tegenstelling, die tot nu toe als sterkste
kristallisatielijn van de antagonismen in de Belgische samenleving heeft gefungeerd,
verliest haar politieke relevantie; twee nieuwe lijnen gaan nu de tegenstellingen
kristalliseren: die tussen de conservatieven en de progressieven, in de eerste plaats
door de vorming van een krachtige ‘rechtse formatie’, en die tussen de
unitaristisch-centripetale en de centrifugale, federaliserende strekking. Opgemerkt
werd hierbij dat een oplossing van de conflicten rond unitarisme en federalisme als
voorwaarde beschouwd moet worden voor een kristallisering van de verhoudingen
rond een progressieve en conservatieve pool.
Van de jongste verkiezingen kan men nu zonder enige twijfel zeggen dat ze de
nieuwe, in 1965 geschapen verhoudingen gestabiliseerd hebben. Laten we dit eerst
door enkele ruwe nationale cijfers bewijzen.
De CVP ziet haar kiezers verder slinken: haar stemmenverlies van 7% in 1965
wordt nog met bijna 3% vermeerderd. Het verlies van de BSP, 8,4%, neemt lichtjes
toe. Van de spectaculaire stemmenwinst van de PVV, bijna 9,5%, wordt slechts 0,6%
afgeknaagd. De communisten zien, tegen de verwachtingen in, hun winst van 1,3%
praktisch verdwijnen. Van dit alles profiteren vooral de federalistische partijen: de
vooruitgang van de VU, in 1965 reeds 3,2%, wordt nog eens met 3% vermeerderd
en het Rassemblement Wallon behaalt eveneens een flinke winst. Doch ook het
Brusselse, centralistische Front Démocratique des Francophones profiteert van de
verschuiving (samen met de Waalse partij totaliseert het 5,9% van de stemmen).
De samenstelling van de kamer van volksvertegenwoordigers ziet er thans uit als
volgt:

3
4

W. Fraeys, Les élections belges du 23 mai 1965, in Socialisme, 1965, p. 410.
Verhandelingen van de KVHU, no. 505 (Campusreeks), Van In, Lier, 1968, p. 111 en vlg.
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partij

% der stemmen

aantal zetels

CVP

31.77

69 (-8)

(CVP 20.03, PSC 7.13,
VDB 4.57)
BSP

27.99

59 (-5)

(BSP 27.1, Bruss. BSP
0.89)
PVV (liberalen)

20.87

47 (-1)

VU (volksunie)

9.97

20 (+8)

RW/FDF

5.9

12 (+7)

KP (communisten)

3.3

5 (-1)

Vertalen we deze cijfers in enkele slagzinnen: stabilisatie van het ‘rechtse blok’,
aftakeling van het traditionele socialisme, toenemende politieke ontzuiling, doorbraak
van de federaliserende strekking. Bekijken we dit even nader.

Het probleem België
Rond dit probleem heeft zich alles toegespitst. Op een ongunstig moment, zeggen
sommigen: de economische situatie is van zodanige aard dat zij meer dan ooit de
voornaamste aandacht en energie zou moeten opeisen. België staat er, in Europees
perspectief gezien, allesbehalve gunstig voor. Maar het is nu wel duidelijk geworden
dat het probleem van de Belgische structuren en instituties niet zo maar een
taalkwestie is. En de regeringscrisis heeft bewezen dat de Leuvense kwestie geen
intern katholieke of beperkt universitaire aangelegenheid is. Leuven heeft de bal
voorgoed aan het rollen gebracht, en het werd een enorme sneeuwbal. De Franstaligen
hebben het voortdurend over de Vlaamse expansie met imperialistische neigingen.
Zij noemen zich getraumatiseerd. Indien er al een trauma is, kan dit objectief gezien
enkel maar voortkomen uit een vermindering van de aloude Waalse en Brusselse
voorsprong. Het moet toch opvallen dat de zogenaamde Vlaamse actie in feite meestal
een reactie is. De kwestie Leuven is twee keren acuut geworden door een Vlaams
verzet tegen een Franstalig initiatief. De Vlaamse CVP heeft zich afzonderlijk voor
de kiezers gepresenteerd omdat de PSC geen duimbreed wilde wijken. De Vlaamse
socialisten reageerden te Brussel tegen een flagrante minorisatie. De Franstaligen
hebben in dit land nog steeds het initiatief.
We staan hier wel voor een zeer paradoxale situatie: een ‘unieke nationale
driehoeksverhouding van een verdrukte (Vlaamse) meerderheid en twee (althans
subjectief) verdrukte (Waalse en Brusselse) minderheden’5.
De grote politieke partijen hebben sinds 1965 ingezien dat de zogenaamde
communautaire problemen niet meer te ontlopen zijn. Omdat het federalisme taboe
schijnt, produceerden zij een oplossing die zij als ‘Belgischer’ beschouwen: de CVP
werkte een soort provincialisme uit, de BSP houdt het bij een soort regionalisme.
5

V. Lorwin, in De Maand, 1965, p. 599.
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Maar het valt niet te loochenen dat de Belgische reflex niet meer werkt, de PVV
heeft het tot haar schade moeten ondervinden.
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Wel kan men zeggen dat Vanden Boeynants erin geslaagd is een Brussels-nationale
reactie los te slaan, d.w.z. de Brusselaars te doen stemmen voor België en niet voor
zichzelf. Twee bemerkingen passen hierbij. Velen hebben gestemd voor de persoon
van de eerste minister, getuige het veel geringer aantal stemmen dat de lijst VDB
behaalde voor de senaat. En als men kritiek heeft tegen de liberale barnum-reclame
mag men zeker niet vergeten dezelfde kritiek tegen Van den Boeynants te richten.
Wie de PVV financiert schijnt men te weten, maar aan wie heeft de Brusselse vedette
zich schatplichtig gemaakt? Een groot aantal kiezers wordt dus geacht tegen België
gestemd te hebben. Het succes van de VU is in ieder geval merkwaardig. Zij bezet
meer zetels dan de Vlaams-Nationale partij voor de oorlog ooit heeft gehad. In
Vlaanderen wordt zij sterker dan de PVV. De provincie Antwerpen bv. gaf haar
18.7% der stemmen, tegen 13.4% aan de liberalen; ook in Limburg overtreft ze de
liberalen en in het arrondissement St.-Niklaas zelfs de BSP (23.7% tegen 22.9%).
De Waals-nationale partij evenaart in Namen, met haar 14.6%, bijna het gemiddelde
van de VU in Vlaanderen. Elders ligt zij even beneden de 10%, behalve in Luxemburg
waar zij slechts 5% der kiezers aantrekt. Te Brussel werd de opmars van het FDF
door de lijst VDB gestuit, maar het behaalde toch nog 8.3% der stemmen en, samen
met Nijvel (19.2%), 6 zetels.
Th. Luyckx zei, in een radio-debat kort na de verkiezingen, dat hij als historicus
in de huidige samenstelling van het parlement een sterke parallel met de situatie van
1936 meent te mogen zien. Ik geloof dat hij zich hierin vergist. Rex en VNV bezetten
toen 37 zetels op 202 en dit wordt door de huidige extremistisch genoemde partijen
min of meer benaderd: 32 op 212. Maar de positie van de andere partijen was toen
heel anders: de socialisten waren veel talrijker (70 zetels, de grootste partij) en de
katholieke partij had een veel duidelijker rechts karakter omdat de liberalen een flink
stuk beneden hun huidige aantal bleven (23). Het essentiële verschil ligt echter hierin
dat VNV en Rex op verre na niet met de huidige zogenaamde extremisten vergeleken
kunnen worden. Ook nu spreekt men wel over een crisis van het parlementarisme,
maar het is een crisis van een heel andere aard, die de parlementaire democratie zelf
helemaal niet ter discussie stelt. De nationalistische partijen hebben het thans enkel
tegen de huidige Belgische vorm van het politiek regime. Men kan ze niet van rechts
extremisme beschuldigen.
Het zou dan ook een deerlijke misrekening kunnen zijn als men verwacht dat de
opmars van deze ‘kleine’ partijen, zoals in 1936, zeer vlug ongedaan gemaakt zal
worden. Doch anderzijds kan niemand ontkennen dat de parlementaire situatie
momenteel ongezond is: de drie staatspartijen kunnen met moeite nog aan de grondwet
raken en de mogelijkheden der tweeledige regeringscoalitie zijn sterk ingekrompen.
Als zij die men de grote partijbonzen noemt blijven maneuvreren zoals ze na 31
maart weer begonnen zijn, zou het federalisme waarvan ze niet willen weten hun
weieens door de kiezers weldra in de vorm van een voldongen feit opgedrongen
kunnen worden. Willen de grote partijen werkelijk nationaal blijven, d.w.z. in staat
om België te regeren, dan zullen zij zich als gefederaliseerde partijen moeten gaan
presenteren.
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Rechts en links
Wat men ook tegen de politieke opvattingen van de heer Van Audenhove mag hebben,
voor één ding verdient hij gelukwensen: hij heeft een bedding gegraven die de stroom
van de politieke ontzuiling in gang heeft gezet6. Het is een stroom naar rechts,
inderdaad, maar ook aan de linkse kant begint men juist daarom aan de dijken te
tornen. Vermelden we enkel twee feiten die tussen 1965 en de jongste verkiezingen
in Vlaanderen enig gerucht hebben gemaakt: het ‘Manifest van progressieve gelovigen
en ongelovigen’, waaruit het D.A.K. is gegroeid, en de grote enquête in Volksgazet
over de kansen van een travail-lisme. Tot een of andere vorm van linkse concentratie
is men intussen nog niet gekomen, terwijl het ‘rechtse blok’ stand blijkt te houden.
In het licht van de onmiddellijke verwachtingen en haar electorale inspanningen
heeft de PVV een zware nederlaag opgelopen. Maar op enige afstand bekeken leverde
zij toch een merkwaardige prestatie. Al leed zij een groot prestige-verlies,
gedetailleerde cijfers tonen aan dat zij zelfs in Vlaanderen op vele plaatsen haar
positie verstevigde. In de meeste arrondissementen van West-Vlaanderen boekt ze
winst, evenals in het Gentse (+ 3.3%) en in Mechelen. Het kanton Leuven, waar men
een liberale vloedgolf verwachtte, schenkt haar niet meer dan 1% winst en bedenkelijk
is ook dat Van Audenhove in het kanton Diest bijna 5% stemmen verliest. Het
arrondissement Brussel bracht haar echter de zwaarste slag toe: zij wordt opnieuw
kleiner van omvang dan de CVP (maar blijft sterker dan de verenigde socialisten).
In Wallonië had de PVV reeds in 1965 relatief de grootste sprong gemaakt. Nu
boekt zij bijna overal (uitgezonderd in de provincie Luxemburg) een nieuwe, soms
niet te onderschatten winst. In Namen wordt zij de sterkste partij, in Luxemburg
behoudt zij bovenhand op de BSP en in verschillende traditioneel rode
arrondissementen zit zij de BSP op de hielen. Men krijgt werkelijk de indruk dat
Wallonië steeds blauwer (en conservatiever?) aan het worden is. In 1965 namen de
socialistische verliezen vooral in de oude industriële centra bijna catastrofale gevolgen
aan, voor ongeveer de helft ten voordele van de liberalen. Het huidige verlies van
socialisten en communisten gaat waarschijnlijk naar de Waalse partij, maar men kan
niet zeggen dat Wallonië meer naar links heeft gestemd.
Het Belgisch socialisme is oud en versleten en dit vormt wel een der meest trieste
aspecten van de Belgische crisis. Vlaanderen heeft roder gestemd dan de vorige keer,
maar bij nader onderzoek blijkt dat dit enkel een noemenswaardige omvang aanneemt
in enkele sociaal-economisch bedreigde streken: Limburg (+ 2%), enkele
arrondissementen in Oost-Vlaanderen, Turnhout, de Westhoek. In sommige stedelijke
kantons (bv. Gent, Mechelen) gaat de BSP achteruit. Men kan rustig zeggen dat de
BSP er niet in slaagt de ‘anti-kapitalistische’ ontevredenheid van de jongere generatie,
die toch naar links schijnt te neigen, in haar kaders een politieke expressie te geven.
En vooral wat Wallonië

6

Gewoonlijk ziet men het over het hoofd en toch mag ook dit niet vergeten worden: de
Volksunie was reeds op haar manier met deze ontzuiling begonnen.
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betreft meen ik de bedenking te mogen hernemen die ik drie jaar geleden maakte:
zoals vroeger het liberale kapitalisme het socialisme heeft verwekt, schijnt nu uit een
oud geworden socialisme opnieuw een liberalisme zijn krachten te putten.
Men klaagt erover dat de reactie tegen de conservatieve blokvorming geen linkse
repliek kan vinden, dat de ontzuiling in één richting blijft werken. Men zoekt hiervoor
allerlei oorzaken. Zou echter de voornaamste oorzaak niet kunnen zijn, dat de
progressieve aspiraties machteloos gemaakt worden omdat er, wegens het verstek
van de BSP, geen echte linkse aantrekkingspool is die de krachten kan
samenbundelen?

De CVP op zoek naar een nieuwe bestaansreden?
Voor velen stond het op voorhand vast dat de CVP, ook in Vlaanderen, het grote
slachtoffer van de nieuwe verkiezingen zou worden. Haar verlies is niet zo groot als
men voorspelde. Vooral de PSC heeft, alles samen genomen, betrekkelijk goed stand
gehouden. De achteruitgang blijft op nationaal vlak vrij beperkt dank zij vooral de
winst die de lijst VDB te Brussel aan de CVP heeft bezorgd (meer dan 6.5%), maar
in Limburg bv. geraakt zij 6.5% van haar stemmen kwijt en in enkele
arrondissementen 7 à 8%. Dergelijke percenten worden in Wallonië enkel in de
provincie Namen geëvenaard en overtroffen (wegens de enorme sprong van de Waalse
partij naar 14.6%).
Mag men zeggen dat het, sinds haar - als voorlopig te beschouwen? - splitsing,
helemaal duidelijk is geworden dat de christelijke beginselen niet langer het criterium
kunnen zijn van een politieke formatie? M.i. lijkt het er in ieder geval sterk op dat
niet meer zoveel katholieken voor de CVP hebben gestemd formeel omdat zij de
christelijke partij is. J. Van Eynde heeft zijn commentaar op haar nederlaag in een
nogal plastische zinsnede samengevat: De katholieke scholen en organisaties hebben
de luizen gekweekt waardoor de CVP thans duchtig gebeten wordt. Wellicht beseft
hij niet helemaal welke spijker hij hiermee heel precies op de kop slaat. Het betreft
nl. niet enkel de overheveling van katholieke stemmen naar de VU, maar, veel
grondiger, het feit dat de progressieve stroming die het christelijk geloof heeft verwekt,
de christelijke partij ondermijnt. Eigenlijk moest hij zich in de eerste plaats afvragen
waarom de inkrimping van de CVP zijn socialistische partij niet ten goede komt.
De politieke ontzuiling van de katholieken gaat langzamerhand evident blijken
uit het aanmerkelijk verschil tussen de stemmen voor de CVP en de omvang van de
katholieke organisaties en instellingen. Enkele zeer globale cijfers kunnen dit
verduidelijken7.
31.5%

CVP kiezers

40 %

zondagsmispraktijk

44 %

stemmen voor ACV (= Ned. NKV)
kandidaten v. ondernemingsraden

45 %

lezers katholieke pers

7

Zie Courtier hebdomadaire du C.R.I.S.P., 10 febr. 1967.
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Hierbij valt dan nog op te merken dat niet enkel katholiek georganiseerden voor de
CVP stemmen en dat het per se niet de slechtste katholieken zijn die hun stem aan
een andere partij geven8.
Zijn dan de katholieken bezig de verzuiling te doorbreken? Inderdaad, en wel
vooral de katholieken, maar voorlopig nog maar op het psychologische vlak, wat de
mentaliteit betreft. De structurele verzuiling blijft nog goeddeels intact. Hiermee
bedoel ik het feit dat de CVP in structureel opzicht nog steeds de politieke emanatie
is van de grote christelijke organisaties. Men kan dit haar macht noemen, maar het
is ook een politieke handicap waardoor ze in menig opzicht aan banden wordt gelegd.
Haar bewegingsvrijheid wordt erdoor belemmerd, bijvoorbeeld wat de recrutering
van haar politiek personeel betreft: iedere organisatie heeft recht op een proportionele
vertegenwoordiging op de lijst der kandidaten en der gekozenen. Haar ideologie
schijnt niet meer zo expliciet christelijk, maar haar macht ontleent ze verder aan dit
christelijke blok. Om het eens straf te formuleren: de hogere en lagere geestelijkheid
oefent nu wel geen CVP-druk meer uit op de beminde gelovigen, maar de Boerenbond
en het ACV schijnen deze rol overgenomen te hebben.
Van een werkelijke ontzuiling kan men eerst dan gewagen als er kruisverbindingen
tot stand komen, als christelijke groepen een niet-CVP standpunt gaan steunen of
een kandidaat van een andere partij als hun kandidaat gaan beschouwen, en omgekeerd
natuurlijk. Zoiets moge sommigen misschien absurd lijken. Toch zal het gebeuren:
het ligt in de lijn van de huidige dynamiek.
Uit dit alles nu de conclusie halen dat de CVP geen reden van bestaan meer heeft,
is theoretisch juist. Maar het zou vermetel zijn te voorspellen dat ze zichzelf over
niet al te lange tijd zal opheffen, zoals de Franse MRP heeft gedaan. De praktijk ligt
toch nog anders dan de theoretische conclusies. Vooreerst: de interne CVP - PSC
verdeeldheid van dit ogenblik kan op langere termijn zeer positieve resultaten
opleveren, voor het land èn voor de partij. Positief in deze zin, dat zij een vruchtbare
aanzet kan zijn van een tamelijk grondige ommekeer in de partijpolitieke
verhoudingen die een ‘nieuw België’ scheppen. Men ziet trouwens haar
sneeuwbaleffect reeds duidelijk aan het werk in de andere nationale partijen. Als dit
effect zich doorzet heeft de CVP, achteraf gezien en misschien tegen wil en dank,
het initiatief genomen tot een vernieuwing waarvan ze later kan profiteren. En
vervolgens: indien de BSP nog langer links verstek laat gaan (en daar is ze momenteel
- 1 mei - nog altijd aan toe), is het helemaal niet uitgesloten dat een
(gedeconfessionaliseerde) CVP de functie van de socialistische partij overneemt en
in een links alternatief een nieuwe en geldige bestaansreden vindt.

8

Uit een Nederlands onderzoek blijkt bovendien dat ontzuilde katholieken de KVP verkiezen,
niet omwille van haar confessioneel karakter maar, ondanks dit karakter, omwille van haar
politieke oriëntatie. Zie Sociologische Gids, 1968, p. 103. Dit zal bij ons ook wel het geval
zijn.
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Pragmatische federalisering in België
Rigo De Nolf
Het federaliseringsproces in België is begonnen met de taalwetten van 1932. ‘Door
het indelen van het land in twee strikt eentalige gebieden werd in feite een begin
gemaakt met het verdelen van België’ (J. Verroken). Ik zou hier even de trage, maar
steeds voortschrijdende gang van die taalwetten in herinnering willen brengen,
vervolgens herinneren aan verschillende oude plannen tot hervorming van de
staatsstructuren en de schaarse verwezenlijkingen op het gebied van de
cultuurautonomie, om ten slotte aandacht te vragen voor enkele federaliserende
maatregelen die in de naaste toekomst genomen kunnen worden, ook zonder
herziening van de Grondwet.

Trage, maar steeds voortschrijdende taalwetten
Bij de voorbereidende debatten over de taalwetten in 1932 gingen de Vlaamse
kamerleden nog akkoord om de tweetaligheid te aanvaarden, de liberalen wilden
immers de Franstalige minderheden in Vlaanderen niet opgeven; logisch zou dan
ook Wallonië tweetalig zijn (er woonden op dat ogenblik naar schatting ongeveer
een half miljoen Vlamingen, arbeiders met hun gezinnen, in Wallonië). De Walen
wilden van die tweetaligheid echter niet weten. Het antwoord van de Vlamingen
was: ‘Alors pour les Flamands la même chose’. Aan de oorsprong van de strikt
eentalige gebieden liggen de Walen, niet de Vlamingen.
De toestand in het land die daar onmiddellijk aan voorafging, was goed
vergelijkbaar met die in 1968. Sinds november 1927 was de katholiek-liberale regering
Jaspar aan het bewind. De verkiezingen van 29 mei 1929 brachten een verrassing:
de socialisten verloren 4 zetels, de communisten 1, de katholieken 2 zetels; al de
winst ging naar de liberalen (+ 5) en de Vlaams-Nationalisten (10 zetels), de twee
partijen die inzake het Vlaamse vraagstuk de meest extreme standpunten innamen.
Voor het eerst behaalden de Vlaams-Nationalisten meer zetels dan de liberalen in
Vlaanderen.
Na de verkiezingen, in juni 1929, verklaarde Jaspar dat de regering zelf aan de
Kamers een plan zou voorleggen voor de totale oplossing van het Vlaamse vraagstuk.
Voor de eerste maal werd de Vlaamse kwestie een regeringszaak. Het kabinet was
echter verdeeld: niet alleen de Vlaams-Nationalisten maar
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ook de Vlaamse ‘minimalisten’ onder leiding van F. Van Cauwelaert eisten dat de
liberalen de Franstalige minderheden in Vlaanderen zouden prijsgeven. Nadat de
liberalen eerst nog de regering hadden doen vallen (25 november), maar dezelfde
ploeg enkele dagen later (4 december) hersteld was, kon Jaspar alleen de
vernederlandsing van de Gentse Rijksuniversiteit ten uitvoer leggen, die op 5 maart
1930 in de Kamer werd aanvaard1. Verder raakte hij niet. De taalontwerpen voor
lager, middelbaar en normaalonderwijs stootten op verzet van de liberalen en de
regering viel.
In januari 1932 diende het katholiek-liberaal kabinet Jules Renkin (5 juni 1931 18 oktober 1932) haar ontwerpen in voor het taalgebruik in bestuurszaken en
onderwijs. Het ontwerp op het taalgebruik in bestuurszaken bracht de minste
verwikkelingen mee. Het kwam op 20 januari voor de Kamer en werd op 2 maart
aanvaard met 122 stemmen tegen 19, bij 24 onthoudingen. De centrale bestuurlijke
diensten zouden in de mate van het mogelijke gegroepeerd worden in Vlaamse en
Waalse afdelingen; iedere eentalige hoge ambtenaar zou een adjunct van de andere
taalgroep naast zich krijgen; de Brusselse agglomeratie, de gebieden op de taalgrens
en streken met een taaiminderheid van tenminste 30% kregen een tweetalig plaatselijk
regime; bij een eventuele wijziging van de taalverhoudingen konden de gemeenten
geen eigen initiatief nemen, ze moesten zich schikken naar de tienjaarlijkse
talentellingen.
De wet op het taalgebruik in lager en middelbaar onderwijs (14 juli 1932) kende
meer moeilijkheden. Bij de liberalen waren alleen P. Hymans en F. Cocq verwoede
verdedigers van de Franse minderheden in Vlaanderen (altijd met de logische
tegenhanger: ook tweetaligheid in Wallonië). F. Bovesse daarentegen was een
aanhanger van het regionalisme: als overtuigd Wallingant, wilde hij voor alles de
Franse integriteit van Wallonië veilig stellen. Reeds de regering Jaspar had het
algemene beginsel ‘streektaal is onderwijstaal’ in haar ontwerpen opgenomen, maar
het verzet van de liberalen was te groot geweest. En ook in 1932 bleken de
standpunten van sommige liberalen en van de Flaminganten nog onverzoenbaar. Op
18 mei bood Renkin het ontslag van zijn regering aan zonder dat hij in de Kamer
een nederlaag had geleden. Op die manier kwam hij echter af van het taaicompromis
op basis waarvan zijn regering was samengesteld: hij kreeg onmiddellijk een nieuwe
regeringsopdracht en reeds op 23 mei was hij klaar, nu niet meer gebonden door het
taalcompromis.
De nieuwe wetten voor het lager en middelbaar onderwijs bleven trouw aan het
principe ‘streektaal is onderwijstaal’. De vrije keuze van het gezinshoofd werd dus
in de eentalige streken afgewezen; zij bleef alleen bestaan in de Brusselse agglomeratie
en aan de taalgrens. De wet was zowel op het vrij als op het rijksonderwijs
toepasselijk, zodat de Franstalige vrije scholen in Vlaanderen voortaan geen wettelijke
diploma's meer konden afleveren2. Dit was een uit-

1

2

De in 1923 opgerichte tweetalige universiteit, naar de toenmalige minister van Onderwijs,
P. Nolf, de Nolf-barak genaamd, gaf in de Vlaamse afdeling 2/3 van de colleges in het
Nederlands, 1/3 in het Frans; in de Franse afdeling 2/3 in het Frans, 1/3 in het Nederlands.
De wet De Vigne-Cooremans (1883), twee vakken in het Nederlands in het middelbaar
onderwijs, was in het katholieke onderwijs nooit toegepast.
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drukkelijke eis van de liberalen geweest: zij vreesden dat anders de vrije scholen de
verfranste liberale jeugd uit de rijksscholen zouden trekken.
De regering Renkin realiseerde dus twee belangrijke taalwetten, twee definitieve
stappen in de richting van de eentaligheid in Vlaanderen, doch daarmee waren niet
alle Vlaamse eisen ingewilligd. De regeling van het taalgebruik in gerechtszaken liet
nog volle drie jaar op zich wachten (wet van 15 juni 1935). De volgende twee
regeringen (de Broqueville, 22 oktober 1932 - 13 november 1934, en Theunis, 20
november 1934 - 19 maart 1935) zouden in hun onvermogen om de economische
crisis te keer te gaan, ook op taalgebied niets verwezenlijken.
De wet op het taalgebruik in gerechtszaken werd eindelijk goedgekeurd tijdens
de eerste drieledige regering Van Zeeland (25 maart 1935 - 26 mei 1936). Het
wetsvoorstel van de christen-democraat Hendrik Marck dateerde reeds van juni 1931.
Het principe ervan was hetzelfde als dat wat ten grondslag lag aan de taalwetten van
1932: de streektaal moest ook de voertaal voor het gerecht worden, Brussel zou als
een tweetalig gebied worden beschouwd. Het verzet van de Franse minderheid in
Vlaanderen, van Wallonië en vooral van de Brusselse advocatenkringen had tot
gevolg dat het voorstel-Marck slechts na allerlei amendementen werd goedgekeurd.
De wet bepaalde: vanaf september 1935 moesten alle gedingen voor rechtbanken in
Vlaanderen in het Nederlands afgehandeld worden; alle advocaten die hun diploma
behaald hadden na 1 januari 1930, werden verplicht uitsluitend in het Nederlands te
pleiten; in Vlaanderen konden geen magistraten meer benoemd worden die niet in
het bezit waren van een Vlaams diploma; in Brussel moest een deel van de magistraten
Nederlands kennen; indien de partijen de streektaal niet voldoende kenden, kon hun
zaak naar het andere taalgebied verwezen worden. De Vlamingen namen aanstoot
aan twee artikelen: art. 36 gaf aan een advocaat die niet voldoende Nederlands kende
en in Wallonië woonde, de toelating om voor een Vlaamse rechtbank in het Frans te
pleiten; volgens art. 23 kon een betichte in strafzaken die geen Nederlands kende,
een Franse procedure vragen voor een Vlaamse rechtbank. Er bestond wel
wederkerigheid in Wallonië, doch dat bleef daar natuurlijk dode letter. Als verdere
concessie aan de Franstaligen werden drie Vlaamse gemeenten losgemaakt uit het
eentalige Vlaams gebied en bij de tweetalige Brusselse agglomeratie gevoegd: Evere,
St.-Agatha-Berchem en Ganshoren (1935)3.
De verkiezingen van 24 mei 1936 brachten de drie regerende partijen een
verpletterende nederlaag toe. Hoewel het aantal kamerzetels van 187 op 202 was
gebracht, verloren zij in de Kamer niet minder dan 20 zetels; die 20 zetels plus de
15 nieuwe gingen allemaal naar de drie extremistische partijen: 21 naar Rex, dat
voor de eerste keer opkwam, 8 naar het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en 6 naar
de communisten. Eén van de belangrijkste gevolgen van die verschuivingen was
echter de structuurhervorming van de katholieke partij. In 1921 als landelijke
‘Belgische Katholieke Unie’ georganiseerd op basis van de vier standen, werd ze
niet alleen door de Vlaams-Nationalisten onder druk

3

Th. Luyckx, Politieke Geschiedenis van België, pp. 363-364.
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gezet, maar in haar eigen Vlaamse rangen vond ze steeds meer aanhangers van een
federatieve reorganisering van de staat. De groep van Nieuw Vlaanderen rond het
gelijknamige professorenweekblad, dat op 16 december 1934 voor het eerst verscheen,
bekende zich op 17 augustus 1935 tot een ‘concentratie van de Vlaamse strijdkrachten
op de Federale gedachte’. Onmiddellijk na de verkiezingen van mei 1936 nam niet
alleen Nieuw Vlaanderen, maar ook De Standaard (eigendom van de uit de katholieke
partij gesloten G. Sap) kordaat stelling voor een reorganisatie van de katholieke partij
op basis van de Vlaams-Waalse dualiteit. Dit werd werkelijkheid in oktober 1936
door de oprichting van de ‘Katholieke Vlaamse Volkspartij’ (KVV) en de ‘Parti
Catholique Social’ (PCS), die samen het ‘Blok der Katholieken van België’ vormden,
onder twee voorzitters. Op 8 december 1936 kwam tussen het VNV en de KVV een
beginselakkoord tot stand, waarin de federalistische en corporatistische gedachten
werden aanvaard, met handhaving van een vrij gekozen parlement dat elke dictatoriale
staatsordening zou uitsluiten. Voor de KVV werd dit akkoord ondertekend door de
professoren G. Eyskens en E. De Bruyne, voor het VNV door H. Borginon, H. Elias
en G. Romsee4.
Over de verdere ontwikkeling van de taalwetten willen we kort zijn. Ze ligt nog
vers genoeg in het geheugen. Nadat in 1938 ook het taalgebruik in het leger geregeld
was, kwam er pas in 1962-1963 weer een aantal taalwetten tot stand ‘tot wijziging
van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen en tot wijziging van de wet
van 28 juni 1932 op het taalgebruik in bestuurszaken en van de wet van 14 juli 1932
houdende de taairegeling in het lager en het middelbaar onderwijs’. Het belangrijkste
ervan was, dat de taalgrens feitelijk werd vastgelegd5, hetgeen uiteraard gezien kan
worden als een belangrijke federaliserende maatregel. De grootste moeilijkheden
veroorzaakte de nieuwe indeling en de taalregeling van Brussel.
Eentaligheid van de twee landsgedeelten, vastlegging van de taalgrens: Charles
Rogier had gelijk toen hij in 1859, in het verslag dat zijn regering liet publiceren
tegen de conclusies van de Vlaamse Grievencommissie, waarschuwde voor het gevaar
dat de officiële erkenning van twee talen inhield voor de Belgische Staat6.

Federaliserende plannen
Sedert 1931 werden reeds negen wetsvoorstellen tot federale hervorming van de
grondwet ingediend: 1. het Federaal Statuut van Herman Vos (Vlaamse Frontpartij)
in 1931; 2. het wetsvoorstel Truffaut (Waalse socialisten) in 1938; 3. het wetsvoorstel
Grégoire (Waalse socialisten) in 1947; 4. het wetsvoorstel Van Belle - Merlot (Waalse
socialisten) in 1952; 5. het wetsvoorstel Yernaux (Waalse socialisten) in 1953; 6.
het wetsvoorstel Moulin (Waalse communisten) in 1961; 7. het wetsvoorstel Dejace
(Waalse communisten) in 1961; 8. het wets-

4
5
6

Th. Luyckx, op. cit., pp. 360-370.
Omdat deze term in de wet niet gebruikt werd, menen sommige staatsgeleerden (Prof. Dr.
J. De Meyer) dat men niet kan spreken van een officiële erkenning van de taalgrens.
Th. Luyckx, op cit., p. 123.
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voorstel Paque (Waalse socialisten) in 1961; 9. het wetsvoorstel Van der Eist
(Volksunie) in 1962. Dit laatste kwam overeen met het federaal ontwerp van een
Vlaams-Waalse commissie, het ‘Vlaams-Waals college’, voorgezeten door de Vlaamse
professor W. Couvreur en de Waalse advocaat Schreurs (1953). Vier van deze
wetsvoorstellen voegden er een ontwerp van federale grondwet bij (Vos, Truffaut,
Grégoire en Van der Eist). Alleen het eerste en het laatste zijn Vlaamse voorstellen,
de andere komen van de Waalse kant. De meeste werden echter niet eens in
overweging genomen.
Van groter belang is het Ontwerp van publiekrechtelijk statuut voor Vlaanderen
dat op 11 januari 1937 werd voorgelegd aan het 18e Congres van de Katholieke
Vlaamse Landsbond van Frans Van Cauwelaert. Dit congres werd geheel beheerst
door de beweging voor Vlaamse Concentratie (samenwerking tussen Vlaamse
Katholieken en Vlaams-Nationalisten), die op dat ogenblik haar hoogtepunt kende.
Als inleider trad Mr. A. Mulier op; hij verving Prof. G. Eyskens die spreekverbod
had gekregen van de Rector van Leuven. Het feit dat dit ontwerp tot aanpassing van
de staatsstructuur uitging van de Katholieke Vlaamse Landsbond, die zich steeds
aan het minimum-programma (taalwetten) had gehouden, was kenmerkend voor de
radicalisering die in het katholiek Vlaams milieu vooral sedert 1935 was ingetreden,
grotendeels onder invloed van Nieuw Vlaanderen en de splitsing van de katholieke
partij. Het Ontwerp schuwde de term ‘federaal’ niet. Over Brussel werd bijvoorbeeld
gezegd: ‘Zoals de verdere uiteenzetting zal uitwijzen zal Groot-Brussel wel politiek
(wetgevend), doch niet bestuurlijk tot een van beide landsdeelen behooren (nl. bij
Vlaanderen “daar het vertegenwoordigers stuurt naar de Vlaamsche Landraad”).
Brussel zou rechtstreeks afhangen van de Rijksregeering, onttrokken aan de controol
van het provinciaal bestuur van Brabant, in haar hoedanigheid van hoofdstad van
den federalen staat’. - ‘De zelfstandigheid welke de nieuwe Grondwet aan Vlaanderen
en Wallonië hoeft (sic) te geven, is dus volstrekt van anderen aard dan diegene welke
de huidige grondwet reeds toekent aan de provinciën en de gemeenten. Beide
landsdeelen zullen dus niet enkel zelfstandig te beslissen hebben over alle zaken van
landelijk belang, maar naast deze bevoegdheid hoeven ze, als publiekrechtelijke
instelling, hun woord mede te spreken bij de algemeene politieke werkzaamheid van
de Belgische staatsinstelling’. Vlaanderen en Wallonië zouden een eigen wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht hebben. De Senaat zou vervangen worden door
de Landelijke Raden voor Vlaanderen en Wallonië. Het ontwerp besluit: ‘Deze
formuul beoogende aan de Vlaamsche volksgemeenschap een publiekrechtelijk
statuut te bezorgen, brengt echter een zoo grondige omwerking van de huidige
Grondwet mede, dat men in de huidige politieke verhoudingen op geen dadelijke
verwezenlijking ervan mag rekenen en in afwachting genoodzaakt is in onderlinge
verstandhouding tusschen alle Vlamingen, zich tot gedeeltelijke hervormingen te
beperken, er voor zorgende dat ze Vlaanderen eiken dag een stap dichter brengen
tot de gewenschte politieke zelfstandigheid’7. Principieel stond de voorgangster van
de huidige CVP dus reeds verder dan de CVP nu in 1968.

7

Dr. W. Houtman, Vlaamse en Waalse documenten over Federalisme, pp. 122-134.
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Ook de ‘gedeeltelijke hervormingen’ zijn uitgebleven.
In 1936, na hun nederlaag en bedreigd door een grotere winst van de radicale
partijen bij mogelijke nieuwe verkiezingen, sloegen de drie nationale partijen opnieuw
de handen in elkaar. Er kwam een nieuwe drieledige regering Van Zeeland tot stand
(13 juni 1936 - 25 oktober 1937). Mede onder de druk van de radicale partijen kwam
zij spoedig voor de dag met een ernstig plan voor de hervorming van het staatsbestel,
gaf een nieuwe oriëntatie aan de buitenlandse politiek (los van Frankrijk) en stemde
de Amnestiewet (13 juni 1937). Tevens slaagde zij erin het Rexisme de kop in te
drukken, echter niet het VNV, dat in 1939 nog een 17e zetel veroverde. Met het oog
op de politieke structuurhervormingen werd op 17 september 1936 een ‘Studiecentrum
voor de hervorming van de Staat’, CERE (Centre d'études pour la Réforme de l'Etat),
geïnstalleerd, dat bestond uit 9 commissies, waarvan de 5e zich bezighield met de
hervorming van de staatsstructuur. Het federalisme werd weliswaar verworpen, maar
er werd een verregaande decentralisatie voorgesteld, met een anderstalige adjunct
bij iedere hoge ambtenaar. In de uitvoering van deze plannen stootte de regering op
de negatieve houding van de socialisten.
In de moeilijk regeer bare periode van 1937 tot 10 mei 1940 stonden de
cultuurautonomie en de splitsing van het ministerie van onderwijs op het programma
van de vijf regeringen die elkaar kort naeen opvolgden. Er schijnt op dit punt een
akkoord bestaan te hebben tussen de drie regeringspartijen. Zo beloofde de drieledige
regering Janson (23 november 1937 - 12 mei 1938) Vlaamse cultuurautonomie. De
drieledige regering Spaak (15 mei 1938 - 9 februari 1939) beloofde cultuurautonomie
voor de twee taalgemeenschappen. Op 23 februari 1939 herhaalde de tweeledige
katholiek-socialistische regering Pierlot (21 februari - 27 februari 1939) de beloften:
cultuurautonomie én splitsing van het ministerie van onderwijs. De verkiezingen van
2 april 1939 betekenden in feite een terugkeer naar de politieke machtsverhoudingen
uit de periode 1919-1936 (uitschakeling van Rex), echter met dit verschil dat het
VNV een steeds sterkere pressiegroep vormde en bijgevolg de objectieven van de
Vlaamse Beweging, o.m. de cultuurautonomie, aan de orde bleven. Het
katholiek-liberaal kabinet Pierlot (18 april - 3 september 1939) beloofde opnieuw
bestuurlijke hervormingen en een aanpassing van het ministerie van onderwijs aan
de twee culturen. Toen in 1939 de oorlog uitbrak, werd het kabinet omgevormd tot
een drieledige regering van Nationale Unie. De interne problemen van de Belgische
politiek bleven echter de volle aandacht opeisen, vooral dat van de steeds maar
opnieuw beloofde reorganisatie van het ministerie van onderwijs. In februari 1940
legde de nieuwe minister, de socialist E. Soudan, zijn plannen voor aan het parlement:
iedere ambtenaar, tot en met de secretaris-generaal, zou een taaiadjunct van de andere
taalrol krijgen, zodat alle Vlaamse aangelegenheden door Vlamingen en alle Waalse
door Walen behandeld zouden worden. De liberalen verzetten zich hiertegen en het
kwam zo ver, dat de regering nog op 26 april haar ontslag aanbood, dat door de
koning echter werd geweigerd. Veertien dagen later vielen de Duitsers België binnen.
Na de oorlog wordt in 1954 het eerste wetsvoorstel tot invoering van de cul-
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tuurautonomie ingediend door R. Van Elslande. De verkiezingen van 1954 en de
daarop volgende socialistisch-liberale regering Van Acker maakt de goedkeuring
onmogelijk. De katholiek-socialistische regering Lefèvre-Spaak (1961-1965) is de
eerste die opnieuw iets onderneemt. De Waal Larock is minister voor nationale
opvoeding en cultuur, R. Van Elslande zijn adjunct. Op 10 juli wordt Van Elslande
echter volwaardig minister met de titel ‘minister van cultuur, adjunct voor nationale
opvoeding’ en het ministerie wordt grotendeels gesplitst; alleen de directie voor de
programma's, die eigenlijk de voornaamste is, blijft unitair: de socialisten verzetten
zich tegen de splitsing daarvan.

Wat kan al gedaan worden zonder grondwetsherziening?
Welke maatregelen kunnen in de komende jaren genomen worden om de
Vlaams-Waalse dualiteit verder federaliserend te institutionaliseren? De federalisten
hebben al wel verschillende federale grondwetten uitgewerkt om aan te tonen hoe
een federaal België er uiteindelijk uit moet zien, maar kunnen we ook niet eens een
poging wagen om een schets te ontwerpen van wat er al direct gedaan kan worden?
Ik rangschik die mogelijkheden onder drie hoofdjes: principiële territoriale en
administratieve.
Principieel kunnen de twee volksgemeenschappen erkend worden. Wanneer men
het voorstel tot herziening van de Belgische Grondwet van Herman Vos herleest,
valt het direct op dat enkele van de eerste artikelen daarvan gemakkelijk gerealiseerd
kunnen worden binnen het kader van de huidige grondwet. Een grondwetsherziening
vereist twee derden van de stemmen en die kunnen de Vlamingen in de huidige
partijconstellatie nooit bijeenkrijgen. Maar er zijn belangrijke punten waarvoor
helemaal geen grondwetsherziening nodig is. Artikel 1 van het voorstel van Vos luidt
bijvoorbeeld: ‘De Vlaamsche en Waalsche volkeren voorheen tot een Belgische
bevolking samengevoegd worden als afzonderlijke volken erkend’. De Belgische
grondwet erkent hoogstens Nederlands- en Franssprekende Belgen, maar niets verzet
zich tegen een wet die de etnische dualiteit uitdrukkelijk zou erkennen. Artikel 4, de
vastlegging van de taalgrens, is in feite reeds verwezenlijkt door de taalwet van 1962.
Vroegere federale voorstellen moesten eerst de landsgedeelten afbakenen.
Territoriaal wordt het nodig, de eentaligheid door te trekken tot de
kiesarrondissementen. Zo is het bijvoorbeeld onlogisch dat de 400.000 inwoners van
het Vlaamse arrondissement Halle-Vilvoorde verplicht zijn te stemmen voor
tweetalige Brusselse lijsten. Het kiesarrondissement Brussel heeft 33 kamerzetels;
daarvan werden er in 1965 slechts 6 door Vlamingen bezet, terwijl de Vlaamse
inwoners van Halle-Vilvoorde alleen reeds recht hebben op 10 zetels. Na de
verkiezingen van 31 maart 1968 liggen de zaken iets gunstiger: 7 Vlaamse zetels.
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Maar dat is nog altijd 7 te weinig: de Vlamingen hebben recht op 14 van de 33
Brusselse zetels8. Een eerste territoriale maatregel kan dus zijn: de

8

Namelijk 10 voor de 453.759 inwoners van Halle-Vilvoorde plus de randgemeenten (Cfr.
Raming van de bevolking, 31 december 1966, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Belgische
Staatsblad, 19 juli 1967) en 4 voor de 20% Vlamingen in de Brusselse agglomeratie.
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splitsing van het kiesarrondissement Brussel in een tweetalig arrondissement
Brussel-Hoofdstad en een eentalig arrondissement Halle-Vilvoorde en randgemeenten.
Vervolgens: Brussel kan een afzonderlijke provincie worden9. In vele landen heeft
de hoofdstad een aparte bestuurlijke omschrijving. Denken we slechts aan Washington
D.C., Brasilia, Caracas, Buenos-Aires, New-Delhi en Canberra; zelfs in verschillende
niet-federale staten vormt de hoofdstad een afzonderlijke entiteit: Londen wordt
bestuurd door de London County Council, Parijs is een afzonderlijk departement.
Reeds in 1929 stelde Prof. L. Van Bauwel voor: ‘De Brusselse agglomeratie zou
een tiende provincie vormen’. Het probleem werd opnieuw aan de orde gesteld op
het Congres van de Kultuurraad voor Vlaanderen op 9 en 10 september 1966 te
Oostende. Daar sprak L. Cappuyns, vice-gouverneur van de provincie Brabant, zich
uit voor de omvorming van de agglomeratie Brussel tot een volwaardige provincie.
De rest van de huidige provincie Brabant zou worden verdeeld in twee eentalige
provincies: Vlaams-Brabant (832.000 inw.) met Leuven als hoofdplaats en
Waals-Brabant (223.000 inw.). De provincie Brussel zou alleen de 19 gemeenten
van het huidige arrondissement omvatten. Cappuyns voegde eraan toe dat zijn voorstel
‘geen stap naar het federalisme’ is en dat datgene wat de federalisten nastreven, beter
bereikt kan worden door een afdoende culturele autonomie, door een effectieve
decentralisatie op de provincies en door overleg en samenwerking op provinciaal
niveau.
Welnu, tegen een vermeerdering van het aantal provincies is er grondwettelijk
geen enkel bezwaar. De grondwet vermeldt die mogelijkheid zelfs uitdrukkelijk in
art. I: ‘De wet kan, indien daartoe redenen zijn, het grondgebied indelen in een groter
aantal provincies’. En Prof. J. De Meyer schrijft: ‘Uit artikel I blijkt dat het bestaan
der negen aldaar vermelde provincies door de Grondwet zelf is gewaarborgd, zodat
de afschaffing van een dier provincies door samensmelting of anderszins in beginsel
slechts door een Grondwetsherziening mag geschieden. Anderzijds kan door een
gewone wet het aantal provincies verhoogd worden’10.
Naast de territoriale mogelijkheden zijn er, steeds binnen het kader van de Grondwet,
ook administratieve maatregelen mogelijk. Het eerste wat op dit gebied verwezenlijkt
moet worden, is een echte, volledige cultuurautonomie, met ruime
beslissingsbevoegdheid en voldoende financiële middelen voor de kuituurraden. Dit
staat reeds meer dan dertig jaar op het programma van de drie nationale partijen. De
Kultuurraad voor Vlaanderen, opgericht door de Vlaamse provincies, is slechts een
schaduw van wat hij zou kunnen zijn. Vervolgens moet het ministerie van onderwijs
volledig gesplitst worden. Verder kan men de splitsing voorzien van de ministeries
van Huisvesting en Gezin, Volksgezondheid, en Arbeid en Sociale Voorzorg.
Huisvesting en Gezin bijvoorbeeld eist een andere aanpak in Wallonië dan in
Vlaanderen: de Walen

9
10

Cfr. R. De Nolf, Federalisme en werkelijkheid, in Politica-Junior, 1962, nr. 4, p. 9.
J. De Meyer, Staatsrecht, Leuven, 3e uitg., 1960, p. 87.
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hebben een geboortepolitiek nodig voor hun demografische moeilijkheden, de
Vlamingen wensen een gezinspolitiek voor hun grotere gezinnen. Arbeid en Sociale
Voorzorg moet afgestemd worden op het verschillend sociaal klimaat in de twee
landsgedeelten. Er is niets in de huidige grondwet dat belet die ministeries te splitsen.
Er is niets in de grondwet dat belet die ministeries dan over te brengen bijvoorbeeld
naar Mechelen en Namen om Brussel te decongestioneren.
Net zoals van de cultuurautonomie wordt er al dertig jaar gesproken van een
decentralisatie van de rijksadministratie. Alleen de pensioendienst van het ministerie
van Arbeid en Sociale Voorzorg werd door de regering Van Acker (1954-1958) van
Brussel naar de provinciesteden gedecentraliseerd. Dat is alles. Waarom moet de
directie van de staatspakketboten Oostende-Dover in Brussel gevestigd zijn? Waarom
niet alle diensten voor zeewezen en visserij naar Brugge overbrengen? Waarom niet
de diensten voor Waterwegen en Bossen splitsen en die voor Wateringen naar Brugge
overbrengen, die voor Bosbouw naar Namen? Aldus kunnen beslist nog andere
diensten gelokaliseerd worden in het gebied waar ze betrekking op hebben. Wel moet
er dan voor gezorgd worden dat de decentralisatie niet ontaardt in provincialisme of
eng regionalisme.
Steeds weer wordt op de onmogelijkheid gewezen om een tweederden-meerderheid
te verkrijgen voor een federaliserende herziening van de Grondwet. Maar als de hier
voorgestelde maatregelen worden genomen, waarvoor geen grondwetsherziening
nodig is, dan wordt het ook al minder erg als die herziening er voorlopig niet komt.
Het nadeel van een grondwetsherziening is dat ze een akkoord over een te groot
aantal zaken ineens vereist, en dat is veel moeilijker te bereiken dan telkens, stap
voor stap, een akkoord over één maatregel. Wanneer men teveel ineens wil
verwezenlijken, verenigt men alleen de tegenstanders, niet de voorstanders, dat heeft
bijvoorbeeld de Eenheidswet aangetoond. Het voordeel van het hier geschetste
programma is, dat het pragmatisch is. Het bevat een aantal los van elkaar staande
maatregelen. Ze kunnen één na één uitgevoerd worden, eventueel door middel van
wisselende parlementaire meerderheden.
Hoe dan ook, de drie grote partijen zijn na de jongste verkiezingen meer dan ooit
verplicht de hervorming van de staat ernstig aan te pakken. Doen ze dat niet dan zou
het wel eens kunnen gebeuren dat zij binnen niet al te lange tijd niet eens meer in
staat zijn met z'n drieën een grondwetsherziening door te voeren. Nu hebben ze samen
nog 175 zetels van de 212, dat is, met uitzondering van 1936, het kleinste aantal in
de Belgische parlementaire geschiedenis. Hier weze ook opgemerkt dat voor de eerste
keer in die geschiedenis de socialisten in Vlaanderen meer zetels behalen dan in
Wallonië: 27 tegenover 25 (-3). Ze vormen in Wallonië nog altijd de sterkste groep,
maar slechts met een lichte voorsprong op de PVV (22). Dit komt omdat ze in
Wallonië geklemd zitten tussen de federalistische Rassemblement Wallon (7, d.i. +
5) en de unitaristische PVV (22, d.i. + 3). En hetzelfde kan gezegd worden van de
Waalse CVP (14, d.i. - 4). In Vlaanderen wint alleen de federalistische
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Volksunie (18, d.i. + 7), terwijl de unitaristische PVV verliest (17, d.i. - 1). Alles
samen zijn deze verkiezingen de belangrijkste federalistische gebeurtenis van de
laatste jaren. In 1961 hadden de federalisten 16 zetels in de Kamer (5 VU, 5
communisten, 6 socialisten van de groep Glinne), in 1965 hadden zij er 26 (12 VU,
6 communisten, 6 groep Glinne en 2 Front Wallon), nu reeds 38 (20 VU, 7 RW, 6
groep Glinne, 5 communisten). Indien de grote partijen onbekwaam of onwillig
blijken om de structuurproblemen van het land aan te pakken, zullen zij een volgende
keer op een nog grotere nederlaag moeten rekenen.
Of wij het willen of niet, België evolueert op een pragmatische wijze, maar
onafwendbaar naar een gematigde vorm van federalisme sui generis. Dit
federaliseringsproces is even onafwendbaar als de federale eenwording van Europa.
‘De wetsmaatregelen van federalistische inspiratie schijnen ons onvermijdelijk. We
zullen eraan toevoegen: hoe gauwer die zullen getroffen worden, hoe minder
separatistisch de uiteindelijke federalistische vorm zal uitvallen. Terzake tijd winnen....
is tijd verliezen’11.

11

Senator Karel Van Cauwelaert, in Het Volk van 26 september 1961.
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De revolutie als onvermijdelijkheid
A.G.J. Dietvorst
Over de situatie van de onderontwikkeling verschijnt een voortdurend groeiende
stroom van literatuur van het meest uiteenlopend karakter. Wetenschapsmensen van
diverse pluimage houden zich met dit vraagstuk bezig en sommige van hen
pretendeerden in het verleden vaak een unieke alles verklarende visie op dit
verschijnsel te hebben. Waren het aanvankelijk vooral de economen die zich met
deze problematiek bezig hielden, momenteel staat dit vraagstuk ook sterk in de
belangstelling van de beoefenaren van de andere sociale wetenschappen. De
zienswijze dat het probleem van de onderontwikkeling vanuit een bepaald specialisme
begrepen en aangepakt kan worden, verliest dan ook gaandeweg terrein en men komt
tot de ontdekking, dat het hier gaat om een in wezen zeer gecompliceerd verschijnsel.
De bedoeling van dit artikel is aan te tonen dat de bijzondere geaardheid van het
verschijnsel ook vraagt om een bijzondere aanpak zowel in het theoretische als in
het praktische vlak. Dat betekent dat we na een behandeling van de terminologie en
het vermelden van de meest essentiële kenmerken teruggrijpen in de geschiedenis
om de fundamentele oorzaken van de welvaartsverschillen tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’
op te sporen. Deze bepaald niet uitputtende en meer schetsmatige analyse zal ons
uiteindelijk dan tot de volgende conclusies voeren:
1. Er dient meer aandacht besteed te worden aan een multi- en interdisciplinaire
aanpak van de ontwikkelingsproblematiek en het zou de moeite van het
overdenken waard zijn of de tijd niet rijp is voor de fundering van een geheel
nieuwe wetenschap.
2. De oplossing van het vraagstuk der onderontwikkeling hangt voor een belangrijk
gedeelte af van de ontwikkelingen binnen de agrarische sector van de
samenleving. Waar de sociale structuur van die agrarische sector verstrengeld
ligt in archaïsche complexen, zal de enige mogelijkheid tot een doorbreken
hiervan gelegen zijn in het ontketenen van een revolutie. Hier wordt in het
midden gelaten of deze revolutie langs vreedzame of gewelddadige weg tot
stand moet worden gebracht.
3. In de ontwikkelde landen zal een revolutie in de mentaliteit van het publiek
teweeg gebracht moeten worden om met meer begrip de ontwikkelingen in de
‘Derde Wereld’ tegemoet te kunnen treden. Dit betekent dat in het kader van
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het middelbaar en hoger onderwijs aan de problematiek der onderontwikkeling
meer aandacht besteed zal moeten worden dan tot dusver het geval is.

Het begrip onderontwikkeling
Het verschijnsel dat hier aangeduid wordt met het woord onderontwikkeling, wordt
in de literatuur op verschillende wijzen verwoord. Auteurs als Lacoste1 en Freyssinet2
hebben een overzicht gegeven van de verschillende termen die voor dit verschijnsel
gebruikt worden. Met name Freyssinet gaat uitvoerig in op de problemen rond de
terminologie. Het debat over de vraag aan welke term de voorkeur gegeven dient te
worden, concentreert zich rond de volgende termen: Onderontwikkelde gebieden,
Derde Wereld, Ontwikkelingslanden en Arme landen. Geen van deze termen wordt
door de auteurs eigenlijk voldoende bevredigend geacht. De term onderontwikkeling
wordt evenwel het meest gebruikt en we geven aan deze term alleen hierom dan ook
de voorkeur, daar het geen zin heeft tegen algemeen spraakgebruik in een andere of
een geheel nieuwe term naar voren te schuiven. Dit zou de verwarring alleen maar
vergroten. Hoewel deze term slechts gehanteerd kan worden in relativerende zin en
daardoor problemen oproept ten aanzien van de nadere omschrijving, heeft hij toch
voordelen boven de andere, omdat bij het gebruiken ervan in ieder geval een zekere
neutraliteit ten aanzien van de kenmerken en de oorzaken getoond wordt. Iets
dergelijks is bijvoorbeeld afwezig bij het gebruiken van de term ‘Arme landen’,
waarbij onwillekeurig als criterium het verschijnsel van de armoede wordt gelanceerd.
Kan men ten opzichte van de terminologie constateren dat er een zekere uniformiteit
bestaat doordat meestal de term onderontwikkeling wordt gehanteerd, dan betekent
dit nog niet dat er een communis opinio bestaat ten aanzien van de omschrijving van
het begrip. Hans W. Singer stelt dat een onderontwikkeld gebied op een giraf lijkt:
moeilijk te definiëren en toch gemakkelijk te herkennen3. De wijze waarop de
begripsomschrijving gegeven wordt hangt ten nauwste samen met het disciplinaire
uitgangspunt van de onderzoeker. Vanuit een bepaald (specialistisch) wetenschappelijk
denken wordt een keuze gemaakt uit het grote aantal criteria4 waardoor een situatie
van onderontwikkeling wordt gekenmerkt. Men komt dan tot een zekere combinatie
van kenmerken of tot de keuze van één kenmerk met behulp waarvan het begrip
nader verduidelijkt wordt. Voor het door ons gesteld doel beperken we de korte
beschrijving van de kenmerken tot een drietal die we onontbeerlijk achten als
uitgangspunt voor een nadere analyse. Dit drietal verschijnselen vormt naar

1
2
3
4

Yves Lacoste, Géographie du sous-développement, Paris, 1965.
Jacques Freyssinet, Le concept de sous-développement, Paris/La Haye, 1966, pp. 1-40.
Geciteerd bij Jacques Freyssinet, op cit. p. 6.
Zie hiervoor onder meer: Yves Lacoste, Les pays sous-développés, uitgave in de serie Que
sais-je; Yves Lacoste, Le concept de sous-développement et la géographie, Annales de
Géographie, 1967, nov.-dec, p. 645 e.v.; Robert Heilbronner, Economische ontwikkeling,
Utrecht, 1966.
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ons gevoel nl. het centrale complex waarmee alle andere criteria in een causale relatie
staan.

De verschijnselen binnen het centrale complex
A. De demografische inflatie
Een van de meest in het oog springende verschijnselen van een onderontwikkeld
gebied is de onstuimige bevolkingsgroei5. Deze geweldige groei dateert eerst van de
laatste eeuw omdat de bevolkingsgroei in vroegere tijden voortdurend geremd placht
te worden door allerlei rampen als hongersnoden, epidemieën en oorlogen. Men kan
natuurlijk stellen dat de oorlogen die gevoerd werden voor 1870 aanzienlijk minder
slachtoffers eisten dan die welke na die datum werden gevoerd, maar dan moet wel
bedacht worden, dat de oorlogen van de eeuwen voor 1870 gevoerd werden ten koste
van de burgerbevolking. Sauvy vergelijkt de legers uit die dagen dan ook terecht met
een zwerm vraatzuchtige sprinkhanen. Eerst vanaf de tweede helft van de 18e eeuw
begint het sterftecijfer geleidelijk aan terug te lopen en deze teruggang wordt algemeen
na de Tweede Wereldoorlog. In de onderontwikkelde gebieden echter bleven de hoge
geboortecijfers bestaan en dit betekende dus een versnelling van de groei van de
bevolking. Groeipercentages van 2-3% per jaar zijn voor deze landen normaal. Het
geboortecijfer van de meeste onderontwikkelde gebieden schommelt rond de 45%
en het sterftecijfer rond de 15-20%.
Een ander kenmerk is het nog steeds voorkomen van ziekten en hongersnoden6.
De FAO heeft becijferd dat een volwassen persoon per dag ongeveer 2750 calorieën
nodig heeft. Slechts een klein gedeelte van de mensheid (ongeveer 27,8%) verkeert
in de omstandigheid een dergelijke hoeveelheid te kunnen verbruiken. De rest van
de wereldbevolking heeft honger of is ondervoed. R. Dumont en B. Rozier komen
ten aanzien van de situatie van de voeding in de wereld tot de volgende conclusies:
- 300-500 miljoen mensen kunnen als ondervoed worden beschouwd en lijden
min of meer voortdurend honger.
- 1600 miljoen mensen hebben een kwalitatief slecht samengesteld menu.
Dit laatste, de kwaliteit van het menu (met name het gehalte aan eiwitten, mineralen
en vitaminen), is minstens zo belangrijk als de kwantiteit. Het gebrek aan eiwitten
is in vele gebieden bijzonder groot. Een hoeveelheid van 20 gram dierlijk eiwit per
dag moet als een normaal vereist gemiddelde worden beschouwd. Het gemiddelde
in India bedraagt echter niet meer dan 6 gram bij een gemiddeld calorieverbruik van
slechts 1650. De honger kan dan ook onmiddellijk verantwoordelijk gesteld worden
voor een geringe arbeidsproduk5
6

Een interessante en zeer leesbare visie op dit demografisch aspect geeft A. Sauvy in zijn
boek Het probleem van de overbevolking, Aulaboek, 1966.
Informatie hierover vindt men bij: Georges Zottola, La faim, la soif et les hommes, Paris,
1960; Edouard Bonnefois, La terre et la faim des hommes, Paris, 1960; René Dumont, Nous
allons à la famine, Paris, 1966; Germaine Veyret-Verner, Croissance dêmographique et
alimentation mondiale in: Revue de géographie alpine, 1967, nr. 2, p. 251 e.v.
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tiviteit, een snelle veroudering en een vroege dood als gevolg van een sterk verminderd
weerstandsvermogen doordat verschillende organen onherstelbaar worden aangetast.

B. Het agrarisch onvermogen
In de onderontwikkelde gebieden bestaat weinig werkgelegenheid buiten de agrarische
sector. Zeker 75% gemiddeld van de bevolking vindt haar bestaan in de landbouw.
Dat dit bestaan veelal gezien moet worden als een bestaansminimum vindt zijn
oorzaak in een aantal factoren, waarvan de geringe arbeidsproduktiviteit wel de
voornaamste is. Dit laatste moet onder andere worden toegeschreven aan het feit dat
een groot gedeelte van de onderontwikkelde gebieden gelegen is in gebieden welke
door de natuur minder gezegend zijn7 (veel voorkomende droogte, slechte kwaliteit
van de tropische bodems). De stagnerende agrarische produktie kent natuurlijk ter
verklaring8 een complex van oorzaken gelegen in het vlak van de aangewende
produktiemethoden, de eigendomsverhoudingen (onder meer de stagnerende invloed
van het grooten kleingrondbezit), de soort van de geteelde gewassen, de beschikbare
hoeveelheid kapitaal en de aanwezige landbouwtechnische kennis. Daarnaast is de
bijzondere geaardheid van de sociale structuur een belangrijke, zoniet de belangrijkste
hindernis voor een welvaartsverbetering, zodat dit laatste alleen maar mogelijk is
door maatregelen die de gehele sector van het agrarisch bestaan betreffen.
Gesteld kan worden dat een bevredigende economische groei slechts bereikt kan
worden wanneer er een snelle toename van de agrarische produktie wordt bereikt:
‘In den agrarischen Entwicklungsländern kommen der Landwirtschaft im Rahmen
der wirtschaftlichen Entwicklung wichtige Aufgaben zu. Sie musz durch ausreichende
Produktion von Nahrungsmitteln die Ernährung der zunehmende Bevölkerung sichern
und verbessern. Durch Produktivitätserhöhung musz der Lebensstandard der auf dem
Lande lebenden Massa der Bevölkerung gesteigert und so die erforderliche Kaufkraft
für den Absatz nicht landwirtschaftlicher Produkte geschaffen werden. Auszerdem
ist die Landwirtschaft zu Beginn der Entwicklung wichtigste oder einzige Quelle zur
Bereitstellung der Faktoren Kapital und Arbeit für den Wirtschaftsbau’9.
Een ander probleem dat bijzonder remmend werkt op de ontwikkeling van de
agrarische sector is het bestaan van een monocultuur in de landbouw in vele gebieden,
hetgeen neerkomt op de afhankelijkheid van de export en daarmee vaak van de positie
van handels- en betalingsbalans van een of enkele produkten. Het prijspeil is daarbij
immers sterk afhankelijk van de schommelingen in vraag en aanbod op de
wereldmarkt.

7

8
9

Zie hiervoor onder meer de studies van P. Gourou, Les pays tropicaux, Paris 1966 en van P.
George, Sur le rôle des facteurs géographiques comme freins des processus et entreprises
de développement in: Tiers Monde, 1967, p. 3.
Joseph Klatzmann, Les blocages du développement dans le secteur agricole, in: Tiers Monde,
1967, p. 45.
Frithof Kuhnen, Die Bedeutung der Agrarreformen im Rahmen der wirtschaftlichen
Entwicklung, in: Zeitschrift für Ausländische Landwirtschaft, 1968, p. 22.
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Bovendien is de situatie in de agrarische sector er de oorzaak van dat er een grote
bevolkingsdruk op het platteland ontstaat, waardoor er een sterke trek naar de steden
optreedt. De steden van de onderontwikkelde wereld vertonen dan ook
groeipercentages die hoger zijn dan die van de steden in de westerse wereld tijdens
en kort na de industriële revolutie. Toch betekent dit geenszins, dat hiermede, al was
het slechts op urbaan niveau, een ontwikkeling is ingezet die zich laat vergelijken
met de situatie in West-Europa tijdens de industriële revolutie. Terecht merkt De
Bruyne in een recent artikel10 op dat deze stormachtige ontwikkelingen weinig
verandering hebben gebracht in de stedelijke structuur van de steden in de
onderontwikkelde gebieden. Hij karakteriseert de laatste dan ook als pre-industriële
diensteneconomieën, waarvan de ontwikkeling niet los te zien is van de agrarische
ontwikkeling.

C. De sociale ongelijkheid
Niet alleen bestaat er een grote tegenstelling in de welvaart van de ontwikkelde en
de onderontwikkelde wereld, maar ook binnen de onderontwikkelde gebieden zelf
bestaan zeer grote inkomensverschillen. De sociale verschillen zijn voor een deel
zelfs hier op terug te voeren. De aanwezigheid van industriële monopolies veroorzaakt
maar al te vaak een kapitaalvlucht naar het buitenland en een concentratie van kapitaal
in handen van een kleine bevoorrechte groep. In dit verband zijn talrijke voorbeelden
te vinden in het Midden Oosten en in Latijns Amerika. Ook de aanwezigheid van
het grootgrondbezit, dat in vele gebieden nauw verweven is met de bestaande sociale
structuur is een belangrijke verklaring voor het bestaan van de sociale ongelijkheid.
Bij het doorvoeren van agrarische hervormingen valt er van deze zijde de grootste
tegenstand te verwachten. De ontwikkelingen op dit gebied in landen als Chili, Syrië
en Perzië tonen dit laatste duidelijk aan.
Voorts worden de sociale verschillen veroorzaakt, of zo men wil verder
geaccentueerd door het verschijnsel van het analfabetisme van een groot deel van
de bevolking. Hierdoor is ook vaak de politieke macht in handen van een kleine
(gefortuneerde en geletterde) groep. Deze afwezigheid van een werkelijke democratie
is andermaal een grote rem voor een gezonde economische ontwikkeling waarin het
gehele volk deelt. De omstandigheden die geschapen moeten worden om een
dergelijke ontwikkeling op gang te brengen vragen derhalve om een verandering in
de bestaande politieke ordening.
Natuurlijk zijn met het vermelden van deze kenmerken slechts de voornaamste
genoemd. In het kader van dit artikel kan onmogelijk ingegaan worden op
verschijnselen als: een gebrekkige industrialisatie, de overcomplete en parasitaire
derde (diensten) sector, de economische afhankelijkheid van de geïndustrialiseerde
wereld en het dualistisch karakter van de sociale, economische en geografische
structuur. Het vermelden van de drie genoemde kenmerken is evenwel voldoende
om een kader te verschaffen waarbinnen gezocht kan
10

Drs. G.A. De Bruyne, De geograaf en de urbane problematiek in de ontwikkelingslanden,
in: Geografisch Tijdschrift, 1968, nr. 2, p. 94 e.v.

Streven. Jaargang 21

873
worden naar de oorzaken van het onderontwikkeld zijn. Het opsporen van de oorzaken
is een belangrijke zaak, omdat daarbij een helder inzicht verkregen wordt in het hoe
van het stellen van de oplossing.

De oorsprong van de onderontwikkeling
De vraag naar de oorzaken van het ontstaan van de onderontwikkeling is niet nieuw.
Zij is door vele auteurs gesteld en beantwoord. De antwoorden lopen echter nogal
uiteen en kunnen niet altijd als voldoende beargumenteerd worden beschouwd. Er
zijn auteurs geweest die de belangrijkste verklaring hebben gezocht in klimatologische
en bodemkundige factoren. Het was hen niet ontgaan dat het grootste gedeelte van
de onderontwikkelde wereld gelegen was in tropische gebieden waar een althans
voor blanken onaangenaam klimaat en de aanwezigheid van een aan voedingsstoffen
arme bodem zouden hebben geleid tot apathie en verslapping van de ondernemingszin.
Weliswaar kunnen deze verschijnselen nu niet bepaald gerekend worden tot de
welvaartsbevorderende, maar een causaal verband tussen deze en de situatie van de
onderontwikkeling bestaat er niet. Daartegen pleiten teveel feiten. Klimaat en bodem
werken pas dan belemmerend wanneer de menselijke techniek niet in staat is ze te
overwinnen, een situatie welke overigens inderdaad typerend is voor de
onderontwikkelde gebieden.
Reëler is de opvatting van een aantal auteurs dat de oorzaak zoekt in het koloniale
verleden. Zij stellen dat door de kolonisatie de bestaande sociale en economische
structuur van de veroverde gebieden werd vernietigd of onherstelbaar aangetast,
waardoor de koloniale gebieden in een positie van economische en politieke
afhankelijkheid kwamen te verkeren. De economische ontwikkeling stagneerde,
terwijl de bevolkingsgroei werd versneld als gevolg van de verbeterde medische
voorzieningen. Aldus wordt verklaard hoe de economische groei bij de
bevolkingsgroei kon achterblijven. Hoewel deze verklaring heel aannemelijk lijkt,
blijkt ze bij nader inzien toch niet geheel te voldoen. We kunnen stellen dat de
kolonisatie het ontstaan van de situatie van onderontwikkeling wel heeft bevorderd,
maar niet dat ze er de fundamentele oorzaak van is. Er zijn immers gebieden die
nooit gekoloniseerd zijn, zoals b.v. China (afgezien van een zekere mate van
economisch kolonialisme na 1850) en toch onderontwikkeld genoemd kunnen worden,
en andere zijn koloniën geweest en behoren nu tot de hoogst ontwikkelde staten van
de wereld (zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië). De meeste
Latijns-amerikaanse landen zijn reeds sinds ongeveer 1830 onafhankelijk en toch
nog momenteel onderontwikkeld. Genoeg feiten dus die pleiten voor de stelling dat
kolonisatie alleen niet voldoende is ter verklaring van de situatie van de
onderontwikkeling. Deze gedachtengang is temeer logisch omdat het totstandkomen
van een koloniale overheersing reeds wijst op een achtergebleven zijn op dat moment
van die landen. De Westerse wereld was in bepaalde opzichten superieur, zodat ze
in staat was koloniën te verwerven. Deze superioriteit vond voor een belangrijk
gedeelte haar verklaring in de industriële revolutie. Diverse auteurs hebben zich
bezig gehouden met de vraag hoe het mogelijk is geweest,
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dat zich in West-Europa een verschijnsel als de industriële revolutie kon ontwikkelen
en dat deze ontwikkeling in de rest van de wereld ofwel later ofwel helemaal niet op
gang kwam. Paul Bairoch heeft een interessante studie gewijd aan dit onderwerp11.
Aan de hand van een analyse van de ontwikkeling in Frankrijk en Engeland elimineert
hij allereerst een aantal ogenschijnlijk belangrijke factoren ter verklaring van het
ontstaan van de industriële revolutie (zoals de technische vooruitgang, de
demografische groei en het commerciële en financiële kapitalisme van de 17e eeuw).
De werkelijke verklaring ligt volgens hem in de toename van de agrarische
produktiviteit. Immers het lage produktiviteitsniveau van de landbouw vormde een
hinderpaal voor elke denkbare verhoging van de industriële produktie, omdat een
dergelijke verhoging in de eerste plaats een vergroting van de beroepsbevolking
vereiste. Een dergelijke vergroting zou ten koste van de agrarische bevolking gaan
en aldus een verlaging van de agrarische produktie met zich mee brengen. Door de
hoge transportkosten zou dit tekort aan voedingsmiddelen niet opgevangen kunnen
worden door een verhoging van de import. Bovendien, stelt Bairoch, is het weinig
aannemelijk om een ontwikkeling te laten starten zonder daarvoor de oorzaak in de
agrarische sector te zoeken, daar 80% van de bevolking haar bestaan in de landbouw
vond of daarvan onmiddellijk afhankelijk was.
Ziet Bairoch de voornaamste oorzaak in de verhoging van de agrarische
produktiviteit, andere auteurs wijzen op het specifieke karakter van de West-europese
ontwikkeling12. Het was immers de aanwezigheid van een naturale economie die in
West-Europa dat unieke type van feodaliteit deed ontstaan. Bobek wijst in dit verband
op het bestaan van het zgn. ‘rentekapitalisme’ in de wereld buiten Europa. Het
rentekapitalisme dat gelijk met het stadswezen zijn verbreiding vond, heeft in wezen
slechts aandacht voor de opbrengst van het kapitaal en voor de werkzaamheden die
deze winsten doen afwerpen. Dit laatste overigens wordt door de rentekapitalisten
overgelaten aan het kleinbedrijf dat in handen van boeren en ambachtslieden is. Het
is een voortreffelijk systeem voor het culmineren van kapitaal, maar het werkt zeer
remmend op de economische ontwikkeling en het pleegt eigenlijk roofbouw, daar
het winsten verschaft zonder voldoende tegenprestatie van hen die de winsten
opstrijken. Het systeem ontneemt daardoor aan de ondergeschikte elke lust tot
produktieverhoging door het onaantrekkelijk maken van investeringen op lange
termijn. Deze investeringen komen immers toch niet ten goede aan de gebruiker van
de grond of de beoefenaar van het ambacht. Het ‘produktieve kapitalisme’ van het
Westen beperkte zich niet louter tot het verzamelen van de rente, maar probeerde,
en met succes, met alle mogelijke middelen de produk-

11
12

Paul Bairoch, Révolution industrielle et sous-développement, Coll. Développement
économique, Paris, 1964.
Yves Lacoste, Ibn Khaldun, naissance de l'histoire passée du tiers monde, Paris, 1966; Hans
Bobek, Zur Problematik der Unterentwickelten Länder, Mitt. der Österreichischen
Geographischen Gesellschaft, 1962, Heft I/II; Hans Bobek, Die Hauptstufen der Gesellschaftsund Wirtschaftsentfaltung in geographischen Schicht, in: Die Erde, jrg. 90, pp. 259-298; H.
Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West Europa (500-1850), Utrecht, 1960,
p. 45 e.v.; C.J.L. Bertholet, Het ontwikkelingsprobleem in sociaal perspectief, diss., Tilburg,
1965, pp. 22-55.
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tie te verhogen. Dit leidde tot verbetering van de produktiemethoden en de
produktiemiddelen. Hier ontstond een actieve ondernemersklasse, die zich uit de
klemmen van de feodaliteit had weten te bevrijden.
Dat deze ondernemersklasse de kans kreeg om zich te ontwikkelen tot een
onafhankelijke groepering moet verklaard worden uit het typische karakter van het
feodale stelsel in West-Europa. In het stelsel van een naturale economie ontstaan
door de veroveringen van de Islam was aan twee belangrijke groeperingen een plaats
toegedacht, nl. aan de adel en aan de geestelijkheid. Voor de koopman was er in het
feodale stelsel van West-Europa geen plaats. Hij was als het ware ‘vergeten’ in de
bestaande maatschappelijke ordening. Toen dan in de 11e eeuw langzamerhand de
handel weer op gang kwam, ontwikkelde zich het eerst in Noord-Italië en later ook
in Vlaanderen een autonome, zelfbewuste klasse van kooplieden. Deze ontwikkeling
loopt parallel met het ontstaan van een aantal andere verschijnselen, die als het ware
de voorbereiding vormden voor de doorbraak naar de fase van economische groei.
Bertholet13 wijst er in navolging van Werner Sombart op, dat zich vanaf 1450 in
de marge van de Europese traditionele samenleving een aantal belangrijke
ontwikkelingen voordoen. Deze ontwikkelingen komen neer op een verandering in
de geestesgesteldheid van de mensen. Er ontstaat een nieuwe ‘Wirtschaftsgesinnung’.
Naast de andere belangrijke factoren als de aanwezigheid van voldoende kapitaal en
arbeid en een aangepaste staatsordening, betekent de aanwezigheid van die
‘Wirtschaftsgesinnung’ in combinatie met de opkomst van die actieve
ondernemersklasse een der belangrijkste verklaringen voor het slagen van het
doorbreken van de vicieuze cirkels, waarin ook de sociale structuur van West-Europa
voor 1400 beklemd lag.
In feite kan dus gesteld worden dat er bij de start van de industriële ontwikkeling
(welke beslissend was voor de economische ontwikkeling van het westen) in
West-Europa een bepaalde sociale structuur aanwezig was welke elders niet bestond.
Deze sociale structuur leende zich bij uitstek voor het op gang komen van een
industriële revolutie, welke op haar beurt mogelijk werd door een verhoging van de
agrarische produktiviteit. Door het bestaan van het rente-kapitalisme in grote delen
van de huidige onderontwikkelde wereld, waardoor een verhoging van de agrarische
produktiviteit bij voorbaat werd verhinderd, miste dit deel van de wereld de aanloop
tot een grotere welvaart.
Ook wanneer we het gehele probleem van de ‘take-off’ in een wat ruimer kader
bezien, kan niet gesteld worden dat de onderontwikkelde wereld nu dan wel, gezien
de ontwikkeling van techniek en wetenschap, in staat moet zijn eenzelfde start te
maken als de nu ontwikkelde wereld 150 jaar geleden. In die eerste
ontwikkelingsstadia van de westerse wereld kon aanvankelijk met geringe
investeringen worden volstaan, zodat ook uit de agrarische sector ondernemers konden
voortkomen (industriële investeringen waren immers aantrekkelijk, daar de
winstmogelijkheden veel groter waren dan in de landbouw). Voorts ziet de bevolking
van de onderontwikkelde gebieden zich nu onmid-

13

C.J.L. Bertholet, op. cit. p. 28.
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dellijk geplaatst voor een technisch zeer gecompliceerde apparatuur, wat bij het begin
van de industriële revolutie niet het geval was. Toen kon nog volstaan worden met
een simpele instructie, waar nu een jarenlange opleiding voor nodig is. De geringer
wordende transportkosten door de ontwikkeling van de stoomkracht droegen er in
die tijd toe bij dat de afzetmarkten vergroot konden worden, wat aan een rendabele
produktie ten goede kwam. Tegenwoordig wordt de export van de onderontwikkelde
gebieden bedreigd door de produktie van de ontwikkelde wereld door die relatief
goedkope transportkosten. Bovendien moet men, wil men komen tot een rendabele
produktie, tegenwoordig veel grotere produktie-eenheden stichten om te kunnen
concurreren met de op massaproduktie ingestelde industrieën van het ontwikkelde
deel van de wereld. Als laatste belangrijke handicap moet genoemd worden de
bevolkingsexplosie welke veel groter is dan die ten tijde van de industriële revolutie.
Toen bedroeg het groeipercentage 0,5-0,8% in de eerste 60 jaren na de start,
momenteel bedraagt de groei 2-3% per jaar. Het opvangen alleen al van deze
bevolkingsgroei vergt jaarlijks grote investeringen. Deze groei vormt een grote
belemmering voor de verhoging van de agrarische produktie, terwijl juist deze
produktieverhoging een essentiële voorwaarde is om te komen tot economische
vooruitgang.

Conclusie
Uit de analyse blijkt zeer duidelijk dat een verhoging van de agrarische produktie
voor een economische ontwikkeling van vitaal belang is. Daarmee gepaard zal een
geleidelijk op gang brengen van een industrialisatieproces niet uit kunnen blijven.
Voor dit laatste is evenwel een goede infrastructuur nodig. Dat betekent onder meer
het doen van investeringen die eerst op lange termijn renderend zullen blijken te zijn
enerzijds en anderzijds het noodzakelijkerwijs doen uitvoeren van allerlei werken
(scholenbouw, wegen, waterkracht- en irrigatiewerken) waardoor de koopkrachtige
vraag van de er te werk gestelde arbeiders verhoogd wordt, zonder dat daar direct
een voldoende consumptief aanbod tegenover staat. Alleen door een massale en
tegelijk goedkope inzet van arbeidskrachten14 zal men dit laatste kunnen
bewerkstelligen zonder het land in de gevaarlijke inflatiespiraal te doen belanden.
De noodzakelijke veranderingen in de agrarische sector kunnen echter niet tot
stand gebracht worden zonder ingrijpende veranderingen in de bestaande sociale en
politieke structuren. Hoe men hier verder ook over denkt, de huidige situatie is van
dien aard, dat de enige uitweg die van de revolutie is, waarbij we dan in het midden
laten of deze gewelddadig zal mogen of moeten zijn of niet15. Twee interessante
voorbeelden van een dergelijke, hoewel van elkaar
14
15

Waaronder dan verstaan moet worden: een uitsluitende vergoeding van de minimum-kosten
van levensonderhoud.
Zie in dit verband de opmerkingen van: L.M. van Woerkom, De ‘wettige revolutie’: een
alternatief of een illusie?, in: Geografisch Tijdschrift, 1968, nr. 2, p. 117 e.v.; W.F. Wertheim,
Europees revolutiemodel en Aziatische werkelijkheid, rede gehouden op het congres ‘Revolutie
en contrarevolutie’ (verkorte weergave in: De Nieuwe Linie, 13 april 1968); L.H. Janssen
S.J., Arme landen hebben de revolutie nodig, interview van Arie Kuiper in het dagblad De
Tijd met Prof. Dr. L.H. Janssen S.J. (13 april 1968).
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verschillende aanpak vindt men in de Volksrepubliek China16 en in Tunesië17. In beide
landen is een sterk staatsdirigisme aanwezig. Staatsdirigisme en een bepaalde mate
van socialisering schijnen voor de onderontwikkelde gebieden onvermijdelijk te zijn.
Dit is heel goed te begrijpen wanneer we ons realiseren dat de problemen die in
dergelijke gebieden om een oplossing vragen nauwelijks aangepakt kunnen worden
door het particulier initiatief. Dit besef zal er toe moeten leiden met minder argwaan
tegenover de nog te vaak als communistisch (of socialistisch) betitelde maatregelen
te staan, waarbij communistisch en socialistisch dan identiek gesteld worden met
‘niet acceptabel’. Hoewel het Chinese of het Tunesische model ter ontwikkeling niet
overal klakkeloos nagevolgd zullen kunnen worden, kunnen hieruit toch bijzonder
wijze lessen getrokken worden. Men moet er in het Westen voor open staan dat niet
alleen Westerse cultuurwaarden en bestaanspatronen alleszaligmakend zijn. In dit
opzicht kunnen ontwikkelingen in de rest van de wereld misschien wel als model
dienen voor een verdere ontplooiing van de cultuurwaarden in de Westerse wereld18.
De tweede conclusie die hieruit onmiddellijk naar voren komt is, dat het steeds
meer noodzakelijk wordt bij het grote publiek meer belangstelling wakker te roepen
en meer begrip te wekken voor de ontwikkelingen in de onderontwikkelde gebieden.
Niet zozeer begrip in de charitatieve zin, al is dat overigens bijzonder nuttig, maar
vooral begrip in de zin van begrijpen wat er gaande is. Nog teveel denkt men over
de onderontwikkelde wereld in bepaalde stereotypen (ontwikkelingshulp is geld
weggooien, de jonge naties zijn nog niet eens in staat op eigen benen te staan,
geboortebeperking op grote schaal doorvoeren is de enige oplossing, etc). Deze
mentaliteitsverandering tot stand te willen brengen is geen eenvoudige zaak, temeer
daar ook de studie van de ontwikkelingsproblematiek gaandeweg een steeds meer
gespecialiseerd karakter krijgt, waardoor de gehele problematiek verpakt gaat worden
in een voor het grote publiek moeilijk verstaanbaar vakjargon. Aldus treden er
communicatiestoornissen op die nu eenmaal niet ten goede komen aan de vorming
van een verantwoorde mentaliteit en een progressief denken. Hierin verandering
brengen is dachten we een taak van het onderwijs. Niet alleen voor het middelbaar
onderwijs, maar ook voor het hoger onderwijs. Nog te weinig is de problema-
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B. Groszmann, Die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik China, Stuttgart, 1960;
Fr. Baade, Die Beziehungen zwischen landwirtschaftlicher und industrielier Entwicklung,
in: Landwirtschaft und Industrialisierung in den Entwicklungsländern, Berlin, 1960; W.F.
Wertheim, China en Zuidoost Azië, in: Documentatiemap Chinaweek ASV A, 1967.
Charles A. Micaud, Tunesia, The politics of modernization, London, 1964; Douglas E.
Ashford, Organization of Cooperatives and the structure of power in Tunesia, in: The Journal
of Developing Areas, I, april 1967, p. 317 e.v.
Prof. Charles Bettelheim: Enige specifieke aspecten van de opbouw van socialisme in China,
in: Documentatiemap Chinaweek ASV A, 1967, p. 38: ‘Als China er in slaagt een industriële
maatschappij te ontwikkelen, waarin de mens streeft naar een verhoging van zijn levenspeil,
maar daarbij niet in de consumptie, maar in het creatieve zijn essentiële activiteit ziet, dan
zal de Chinese revolutie aan alle landen een ontwikkelingsperspectief hebben gegeven dat
heel wat verrijkender is dan het perspectief dat ons door de Amerikaanse levenswijze wordt
geboden. Ik moet zeggen dat ik de indruk heb, dat China in deze richting een aardig eind op
weg is’.
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tiek van de onderontwikkelde wereld geïntegreerd in het vakkenpakket van de sociale
wetenschappen, want ook hier blijft het tempo van de onderwijsvernieuwingen ver
achter bij de behoeften van de samenleving.
Tenslotte mag uit het gecompliceerde karakter van de gehele problematiek duidelijk
geworden zijn dat een bestudering daarvan een zaak is van interdisciplinaire aanpak19
en van meer specialisatie binnen de bestaande wetenschappen. Aan vele Universiteiten
in Nederland ontbreken voor diverse wetenschappen de nodige specialisaties voor
de bestudering van de ontwikkelingsproblematiek. Wellicht moeten we zelfs binnen
het geheel van de sociale wetenschappen een geheel nieuwe zelfstandige wetenschap
creëren met een eigen kenobject20. Naar onze zienswijze zou een dergelijke
ontwikkelingsleer moeten steunen op de inzichten en ervaringen opgedaan in een
viertal reeds bestaande en op het vlak van de problematiek der onderontwikkeling
werkzaam zijnde sociale wetenschappen, te weten: de economie, de sociologie, de
sociale geografie en de culturele antropologie. Voor deze nieuwe studierichting zou
men kunnen denken aan een breed opgezette kandidaatsopleiding en een meer in een
bepaalde richting gespecialiseerde doctoraalopleiding. Op een dergelijke wijze
opgeleide academici zouden de grote lijnen van ontwikkelingsplanning kunnen
uitzetten en de verdere uitwerking aan de diverse vakspecialisten kunnen overlaten.
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Prof. Dr. L.H. Janssen S.J. en Prof. Dr. J.W. Schoorl, De rol van de economische en sociale
wetenschappen ten aanzien van de ontwikkelingslanden, in: Universiteit en Hogeschool,
september 1967, pp. 139-146. Prof. Dr. L.H. Janssen S.J., Universiteiten en het probleem
van de ontwikkelingslanden, in: Tijdingen voor katholieken over het wetenschappelijk
onderwijs, maart-april 1968, p. 4 e.v.
C.J.L. Bertholet heeft in zijn dissertatie een zeer interessant en de moeite van een verdere
discussie waard zijnd schema hiervoor verschaft. C.J.L. Bertholet, op. cit. p. 3 e.v.
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Eucharistie: een wijze van eten
J. Weitjens S.J.
Misschien is er geen geloofspunt dat onder katholieken zoveel nodeloze onrust
verwekte en nog steeds wederzijdse verdachtmakingen uitlokt, als de Eucharistie.
Het lijkt soms wel, dat oudere en nieuwere richtingen elkaar hier vooral vinden in
de onmacht naar het standpunt van de ander te luisteren. Toch is onze tijd niet de
eerste waarin hetzelfde geloofsmysterie op verschillende manieren theologisch wordt
uitgedrukt. Niettemin heeft de Kerk, bij alle verschillen van opvatting die mochten
bestaan, altijd aan enkele punten vastgehouden. Nooit heeft zij vergeten, dat wij in
de Eucharistie de Heer dankbaar herdenken, naar de betekenis die hij actueel voor
ons heeft1; altijd ook heeft zij Brood laten uitdelen2, in de overtuiging dat daarin iets
lag van de aanwezigheid van haar gestorven en toch levende Heer: haar dankbaar
herdenken is dus nooit louter een uitzeggen met woorden geweest, maar zij herhaalde
een handeling: er werd ‘gegeten’. Kan men hieruit niet lezen, dat Jezus van Nazareth,
hoezeer zijn gebaren ook bepaald waren vanuit de Joodse traditie, een beeld gevonden
heeft dat van alle volken en tijden is? De ‘nieuwe richting’ nu wil enkel dit beeld,
dat van alle tijden is, op eigentijdse wijze vertolken, doordenken, en overwegen.
Daarom neemt zij dan ook rustig de tijd om uitvoerig stil te staan bij zeer gewone
betekenissen, in plaats van terstond genoegen te nemen met diepzinnige maar voor
velen van ons onverstaanbaar geworden uitspraken. In deze geest wil ik in het
volgende graag nagaan, hoe het eten bij uitstek symbool kan blijven, waarin Christus
ons zijn leven wil meedelen.

1. Eten is de maag vullen
Maken wij ons even los van de uitdrukkelijke bekommernis om de duiding van de
Eucharistie, dan zien wij in het eten een gewone daad van levende wezens, die voedsel
tot zich nemen omdat een hongerige maag daartoe uitnodigt. Wij moeten deze simpele
feitelijkheid niet overhaast gaan ‘vergeestelijken’. Er is vaak zeer diepzinnig
nagedacht over de Eucharistie binnen een Kerk die maar moeilijk aandacht wist op
te brengen voor de doodgewone nood van dood-

1
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Over dit aspect schreef ik uitvoeriger in tijdschrift Verbum, december 1967: Laat ons daarom
de Heer onze God dankzeggen.
Ook in periodes waar de symboolgevoeligheid door rationalisatie was uitgehold en er
tengevolge van een angstige levensopvatting weinig gecommuniceerd werd, is dit het geval
gebleven.
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gewone menselijke honger3. Hoe kan echter een godsdienst die, hoe dan ook, ‘brood’
benut in de hoogste uiting van haar eredienst er achteloos aan voorbij gaan, dat
miljoenen geen brood op tafel krijgen? Wie kan met gerust geweten deelnemen aan
de tafel des Heren, wanneer hij zich, door gebrek aan meeleven met de hongerigen,
medeschuldig moet weten tegenover zoveel broeders die - terecht - iets ‘tegen ons
hebben’ (vgl. Mt. 5, 23)?
De haast om onmiddellijk te geraken tot haarscherpe dogmatische formuleringen,
kan de ogen doen sluiten voor het meer voor de hand liggende: voedsel dient om de
maag te vullen, om honger te stillen. Dit is en blijft de eerste betekenis van brood,
en mag ook in de Eucharistie niet worden vergeten4.

2. Eten is een ‘menselijke’ handeling
Het eten van de mens is niet louter een toegeven aan een drift die wij met alle dieren
gemeen hebben, en welke de natuur ons geeft ter instandhouding van het leven. De
mens kan namelijk vrijwillig meer, minder of anders eten dan volgens zijn spontane
instinctieve neigingen, de bevrediging van zijn behoeften uitstellen - en zo de
kookkunst laten ontstaan5. Wanneer wij ons altijd naar de mate van het hongergevoel
onmiddellijk op het aanwezig voedsel zouden werpen, zouden wij die behoefte nooit
op echt menselijk niveau kunnen brengen6. Reeds op dit vlak komt dus de mens het
dierlijk bestaan te boven.
Kinderen leren wij bovendien spoedig zich op een of andere manier te beheersen,
door een bepaalde vorm, een ‘ritus’ aan te kweken voor het eten. In de ene cultuur
zal het nu van hoge waarde worden beschouwd, dat men een stevige ‘boer’ laat na
de maaltijd, in de onze wordt zo iets juist niet op prijs gesteld; in beide gevallen
echter valt de typisch menselijke eis waar te nemen van een bepaald, deels vrijwillig
te kiezen, deels cultuurgebonden gedrag. Ten onzent hoort het tot de opvoeding dat
we kinderen met mes en vork leren eten. Het bidden voor tafel kan eenvoudig op dit
vlak, het kan ook dieper beleefd worden.
De culturele gedragspatronen hangen samen met een zekere eerbied voor de
disgenoten, maar geven ook de mens zelf een besef van zijn menselijke waardigheid.
Ook als wij alleen zijn, gaan wij niet ineens onbehouwen schrokken; wie dat doet,
zal zich waarschijnlijk ergens al innerlijk eenzaam voelen.
Omdat de wijze van eten ‘menselijk’ is, is zij cultuurgebonden en veranderlijk.
Deze overweging zal meespelen bij het oordeel omtrent de wijze van communiceren
heden ten dage in ons land. Het lijkt fanatiek te beweren, dat de traditionele methode
onzindelijk zou zijn, of infantiel. Zulke gemakkelijke oordelen zijn nogal eens uiting
van eigen onrijpheid en van onvermogen verder te zien dan de eigentijdse neus lang
is. Maar even hol klinkt het wanneer men de ‘communie op de hand’ als oneerbiedig

3
4
5
6

Cfr. J. Weitjens, Geloofsverlies of vernieuwing?, in Streven, 1966, p. 310.
Nieuwe Katechismus, pp. 502-512.
Dr. Corn. Verhoeven, Inleiding tot de verwondering, Ambo, Utrecht, 1967, pp. 166-168;
Nieuwe Katechismus, p. 353.
Dr. A.A.A. Terruwe, De rijping van het verlangen, Roermond, 1962, pp. 22-27.
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uiteraard in zijn vorm tijdgebonden. Als een nieuwe manier in een andere tijd als
meer zinvol ervaren wordt, is dat een van de vele boeiende randverschijnselen, die
onze aandacht mogen trekken, maar geen opwinding waard zijn.

3. Eten schept en uit menselijk samenzijn
Zonder op te houden de ‘maag te vullen’, dus zonder iets totaal anders te worden,
krijgt het eten in het menselijk leven nieuwe betekenissen7. Onder het vorig nummer
kondigde zich al aan, hoe menselijke vormen iets te maken hebben met
mede-menselijkheid, respect voor de ander en besef van de menselijke waardigheid.
Zo bezit het eten de mogelijkheid uitdrukking te worden van ons verlangen naar
medemenselijkheid, naar menselijke gemeenschap. In feite ziet men dan ook in alle
samenlevingen, dat het eten op bepaalde momenten die betekenis krijgt. Wanneer
zakenlieden een belangrijk contract of diplomaten een verdrag over de toekomst
willen sluiten, gaan de onderhandelingen gepaard met een goed diner. De goede
stemming valt niet los te maken van de materiële ondergrond; toch wordt de aandacht
niet dáár op gericht, maar op het doel waarvoor men samenkwam8.
Men hoopt in een goede sfeer gemakkelijk het standpunt van de ander te kunnen
verstaan; men hoopt vooral dat de opgewekte stemming de ander in staat stelt andere
standpunten onbevangener in overweging te nemen, en de nadelen voor zichzelf
minder zwaar in te zien. Omgekeerd versterkt het gezamenlijk eten een band die er
al is - niet alleen in de gezinsmaaltijd, maar op ieder feestje, waar iets gevierd wordt
dat de disgenoten al verenigde: een familieband, vriendschap, of een gezamenlijke
interesse als op het jaarlijks visdiner van de hengelclub. Moeilijkheden die er in de
onderlinge verhouding mochten zijn, worden dan licht in de feeststemming op de
achtergrond geschoven, wellicht zelfs verminderd, terwijl de positieve kanten van
de relaties versteviging vinden. Wij vinden het niet normaal, wanneer wij op visite
niets aangeboden krijgen, en een kind kan al thuiskomen met het verontwaardigd
commentaar: ‘ik heb daar nog niet eens een koekje gehad’. Zelfs bij het, voor ouderen
soms weinig aantrekkelijk, ‘hangen’ van de tieners rond een friteskraampje openbaart
zich de oude band tussen eten en zijn betekenis als middel tot samenzijn. Ook daar
gaat het niet om het materiële eten alleen, maar evengoed om de ‘gezelligheid’.
Deze alledaagse voorbeelden tonen, dat er blijkbaar een innerlijke verwantschap
bestaat tussen menselijk samenzijn en menselijk eten. Het eten hoeft niet per se
gemeenschap te betekenen. De mens blijft vrij, welke betekenissen hij aan de dingen
om hem heen wil toekennen. Toch heeft kennelijk in het menselijk ervaren eten een
bijzondere geschiktheid om samenzijn te maken, of er uitdrukking aan te geven.

7

8

Verhoeven, o.c., p. 112: ‘Wanneer het ding brood tot een symbool wordt, verwijst het in zijn
symboliek niet naar een ander ding, maar wordt alleen maar uitdrukkelijk het ding dat het
is, geplaatst in het perspectief van de totale Werkelijkheid’.
Een praktische consequentie bij eerste communicantjes: men zegge niet dat het brood zo
heerlijk is, zo heilig en uitzonderlijk, maar wijze de kinderen vooral op de bedoeling van
Jezus. Er komen wel eens nodeloos pijnlijke misverstanden voor!
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Toen Jezus aan het Avondmaal met zijn leerlingen aanlag, was dat een uiting van
onderlinge vriendschap. Die vriendschap was allesbehalve volmaakt, en liet alle
mogelijke ruzies toe (Mc. 9, 33, Lc. 22, 24), zoals overal mogelijk blijft, waar mensen
toch bijeen willen horen. Hun samenzijn aan het Avondmaal was een menselijk
samenzijn met zijn eigen betekenis. Het had bovendien een motief dat nog in de
christelijke Eucharistie doorwerkt, namelijk een gezamenlijke herinnering aan Gods
grote Daden9. Men vierde immers het Verbond van Jahweh met zijn volk, een verbond
dat met de vaderen gesloten was en telkenjare dankbaar herdacht moest worden,
opdat het eeuwig voortgang zou vinden. Het Avondmaal drukte dus menselijke
verbondenheid uit, fundeerde die verbondenheid in religieuze verbondenheid, en
was tevens eenheidscheppend op de toekomst gericht. De Heer doet zijn leerlingen
immers ervaren dat dat Oude Verbond, telkenjare hernieuwd, thans op veel
ingrijpender wijze gaat vernieuwd worden. Jezus zal niet meer aan dit gedachtenismaal
deelnemen, totdat het een nieuwe vervulling zal vinden in het Rijk Gods (Lc. 22,
16). In feite is het Oude Verbond tot zijn hoogtepunt gekomen en zal het moeten
sterven om plaats te maken voor een Verbond op hoger plan van God met de mensen.
Hoe diep men hierover verder kan nadenken, steeds zal men moeten terugkeren tot
die algemeen-menselijke ondergrond van een Nieuw Verbond dat aan Tafel gesloten
wordt.

4. Aan tafel wordt er door-gegeven
In de luchtige spot van Toon Hermans over de kringen waar men niet vragen mag:
‘geef mij de appelmoes 's door’, speelt al door, hoe het voor gewone mensen eigenlijk
vanzelf spreekt, dat zij elkaar aan tafel behulpzaam zijn. Als een etentje gezellig is
vraagt men zich niet af, wie van de aanzittenden de voornaamste is, maar let erop,
zonder er drukte over te maken, dat niemand iets tekort komt. De welwillendheid
voor elkaar, die uit spontane attentie blijkt, maakt van het samen eten echt menselijk
eten, een samenzijn10. Zo ligt in het ongecompliceerd doorgeven van de spijzen al
een aanwijzing ervan dat menselijk samenzijn onderlinge hulpvaardigheid behoort
mee te brengen.
Binnen dat samenzijn aan tafel kan een bepaald persoon, een geziene gast of de
feesteling speciale aandacht krijgen. De gastvrouw biedt hem met klem nogmaals
iets aan als uiterlijk teken van haar hartelijke sympathie. Niemand denkt er dan aan
in de gastvrouw een ‘dienares’ te zien; haar daad is niet vernederend, het is haar juist
een plezier dit te mogen doen. En toch is het een daad van bediening. ‘Wie onder U
groot wil worden, moet dienaar zijn’ (Mc. 10, 43). Zo kan het zuiver materieel
doorgeven van spijzen, het aanreiken van de schotel dus teken worden. Men kan er
in lezen, hoe samenzijn vanzelfsprekend bereidheid vergt elkaar te bedienen; er kan
in sommige gevallen voorkeur uit spreken, zoals men aan een gast de eerste keus
laat uit de taartjesschaal, en
9
10

Nieuwe Katechismus, p. 194.
Ouders vragen wel eens, in hoeverre zij hun kinderen voorbereiden moeten tot de Eucharistie.
Het leren van tafelmanieren in deze zin is van groter waarde dan men zich vaak bewust is.
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zoals het in Jezus' dagen een teken was van hartelijke vriendschap het brood te
ontvangen dat hij had ingedoopt (Jo. 13, 26). We kunnen echter nog wat dieper boren
in deze gedachte.

5. Het menselijk eten is door-geven
De mens eet altijd ‘iets’. Er is wel een spelletje, waarin de kleuter vader een
omgekeerde lege eierdop aanbiedt, maar het plezier dat de kinderen daarin hebben,
bewijst al hoe vanzelfsprekend zij het eigenlijk vinden, dat wij ‘iets’ moeten eten,
iets dat bestaat, buiten ons zelf, en dat wij van buitenaf, van anderen, ontvangen en
zo tot ons nemen. Het eten komt in ons en wordt op onze wijze verwerkt, het wordt
opgenomen in ons lichaam en wordt er zo innig één mee, dat zelfs de chemische
structuur ervan verandert en in ons persoonlijk wordt, iets van ons, iets ‘eigens’. Het
eten wordt in onszelf veranderd, maar wij veranderen er ook zelf door; wij doen
krachten op, bouwen ons lichaam op; herkrijgen nieuwe mogelijkheden om te leven
en handelend op te treden. Eten bevordert onze kracht en gezondheid, onze
levenskansen, ons optreden naar buiten. En een deel van het voedsel dat ons niet
dienen kan, wordt eveneens veranderd, ‘op een zekere plaats weer buitengeworpen’
(Mt. 15, 17). Om kort te gaan: het menselijk eten is: iets van buiten tot zich nemen
- het op eigen wijze verwerken - en het overschot naar buiten afstaan.

6. Menselijk leven is door-geven
Blijkens algemeen-menselijke ervaring (vgl. nn. 2, 3 en 4) blijkt het eten bijzonder
geschikt om beladen te worden met de symbolische waarde van menselijke
verbondenheid. We kunnen dit verder analyseren door te letten op de verwantschap
van structuur tussen het menselijk eten (n. 5) en het menselijk leven tout court.
Immers het menselijk leven begint bij de ‘ontvangenis’: men ontvangt zijn
levensmogelijkheden van anderen binnen de mensengemeenschap. Zelfs als de
volwassene op zijn beurt geroepen is meer te geven dan te ontvangen, blijft hij steeds
voor zijn voortbestaan van zijn medemensen afhankelijk. Het schijnt dat kleine
kinderen zelfs lichamelijk lijden aan het tekort van ontvangen tederheid; in elk geval
worden zij er minder ‘mens’ door. Maar ook een volwassene die niet letterlijk zal
sterven aan eenzaamheid, gaat er, zoals het spraakgebruik luidt ‘toch aan kapot’.
Van een mens die vereenzaamd leeft, geen echt menselijke contacten heeft, zeggen
wij tekenend dat hij ‘toch geen leven heeft’. Alles wat wij echter van buiten
ontvangen, met name ook geestelijke waarden, kennis, leerstof, inspiratie, hartelijkheid
nemen wij nu op onze eigen, menselijke en beperkte manier op. Niet alles kunnen
wij gebruiken; we laten het liggen, of werpen het uit: ver-werpen het. Maar
gedeeltelijk bouwen wij onszelf op met alles wat wij steeds toegevoerd krijgen en
veranderen er zelf voortdurend door. Wat wij van anderen ontvangen maakt ons
groter, rijper, volwassener, zelfs de pijnlijke ervaringen, het leed dat wij elkander
aandoen. Door alles heen kunnen wij meer mens worden, meer in staat als mens te
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onze invloed of onze hulp tenslotte bij anderen voert. Wij dragen bij tot de menselijke
samenleving en tot de geschiedenis der mensheid, maar vaak zijn onze contacten te
vluchtig om er zelfs maar aan te denken wat wij voor een ander betekend kunnen
hebben.
Zo is het mysterie van het menselijk leven. Wij hebben het niet uitgedacht, maar
ons erin gevonden. Als wij het dankbaar aanvaarden, kunnen wij ineens met
bewondering geslagen worden door zulke samenhangen. In wezen zijn die nooit in
alle consequenties intellectueel te omvademen; wel kan men in deze steeds wijder
wordende cirkels van medemenselijkheid ademen en leven. Omdat wij het leven
ontvangen hebben, kunnen wij er over na-denken, een vorm van stille dankbaarheid.
Zo kan dan de behoefte opkomen dit onvatbare mysterie uit te drukken in een
symbool, dat nu eenmaal ineens veel meer oproept dan alle redeneringen tesamen.

7. Menselijk eten symboliseert menselijk leven
Welnu: zo'n symbool hoeven wij niet uit te denken; wij ontvangen het dankbaar van
de traditie. Als menselijk eten door-geven is (n. 5), en als menselijk leven door-geven
is (n. 6), is het dan zo verwonderlijk dat in heel de geschiedenis het menselijk eten
de mogelijkheid had nieuwe menselijke betekenissen te dragen? Daarom is het eten
een echt symbool: het verwijst niet naar iets anders, dat wij erbij moeten denken,
maar is uit zijn eigen aard zowél stoffelijk levensonderhoud als uitdrukking en
begeleiding van de diepste menselijke werkelijkheid: ons aller menselijk verbond.

8. De avond vóór zijn lijden
Eenieder zal het voorgaande kunnen volgen, zodra hij de zin van het menselijk bestaan
ontwaart in de overgave aan de feitelijke situatie van de mens, die geroepen is nederig
van anderen te ontvangen en edelmoedig aan anderen te geven. Misschien kan men
aantonen dat de mogelijkheid van een dergelijke visie mét de openbaring in Christus
is gegeven: in ieder geval kan men geloven, dat echte menselijkheid haar diepste
wortel en laatste samenhang vindt in de Mensenzoon; niettemin zijn deze gedachten
op zichzelf in de twintigste eeuw voor gelovigen en ongelovigen aanvaardbaar te
maken: wij kunnen ons zelf erin herkennen, al spreekt het symbool alleen voor wie
er ook naar tracht te leven: ‘Want wie de waarheid doet, gaat naar het licht’ (Jo. 3,
21). Nu wij zo ver gekomen zijn in onze menselijke analyse, keer ik terug tot Hem
die wij dankbaar herdenken in elke eucharistieviering. Gebleken is nu dat het teken
waarvan Christus vraagt dat ook wij het zouden stellen, inderdaad een diepe
menselijke betekenis heeft. Nu roepen wij ons opnieuw in herinnering, hoe en wanneer
Hij het zelf deed. Want die herinnering, telkenmale herhaald in het Grote Dankgebed,
openbaart ons nieuwe diepten van menselijk leven: in laatste instantie, zo geloven
wij het, is leven: sterven, en sterven: gewin (Phil. 1, 21). Het menselijk bestaan zoals
dat in de Christusopenbaring wordt opengelegd, is een deelname aan het mysterie
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dat is voor ons nu nog herkenbaar: het menselijk leven eist voortdurend van ons dat
wij ons eigendom, onze eigen hobbys en gedachten, kortom onszelf prijsgeven
omwille van anderen; en telkens blijkt daarin, als wij het erop wagen, onverwachts
grote vreugde te liggen.

9. Sterven en verrijzen
Het voedsel wordt verteerd, blijft niet wat het was, maar leeft voort in een groter
geheel, als element tot opbouw van het menselijk lichaam. Zo moet de mens zich
laten verteren in dienst aan anderen; hij moet niet méér willen zijn dan een cel in de
opbouw van het Lichaam der Mensheid; hij zal moeten leren zichzelf te verliezen,
en, als hij dat geleerd heeft, zal hij de zin van zijn leven hebben gevonden. Zo wordt
de mens ‘brood’ voor anderen. De mens van onze tijd, ook de zogenaamd ongelovige,
kan dit ervaren. Maar is de mens dan niets meer dan voedsel dat ontstaat en vergaat?
Zou de mens, die al in de manier van eten liet zien dat hij meer is dan het dier, zonder
meer kunnen verdwijnen in een groter geheel, zichzelf verliezen zonder nog langer
liefde te kunnen geven? Men kan zich zeker voorstellen dat het de glorie van de mens
is te weten wat het levenloze brood niet beseffen kan, namelijk dat hij bestaat omwille
van anderen; mensen kunnen vanuit dat besef leven. Vanuit voor hemzelf onbekende
duistere verten komt die roepstem op de mens af. Zeggen wij méér wanneer wij als
gelovigen daaraan toevoegen: die roep komt op hem af van Godswege? In ieder geval
heeft ieder die zo wil leven iets ontvangen van de inspiratie welke zich eens uitsprak
in Jezus van Nazareth, toen deze verkondigde wat al zoveel heidense godsdiensten
enigermate bevroedden: ‘als de graankorrel niet sterft, blijft hij alleen, maar als hij
sterft, brengt hij rijke vruchten voort’ (Jo. 12, 24). Wie wil sterven als de graankorrel,
in de hoop dat door zijn zelfovergave iets van hem tot brood zal worden, dit wil
zeggen tot levenskracht voor anderen, heeft de kern van de christelijke boodschap
begrepen11, al zou hij zich in bepaalde geloofsformules niet kunnen terugvinden.
Daarom mogen wij dankbaar zijn dat dit woord van de openbaring voor velen van
onze tijdgenoten toegankelijk kan worden.

10. Van graankorrel tot brood
Het beeld van de graankorrel roept op tot zelfverlies omwille van grotere
vruchtbaarheid; in het beeld van het brood komt de uitnodiging op ons af, zelf anderen
tot voedsel te strekken. De vruchtbaarheid van de korrel betekent niet alleen dat hij
honderdvoudig nieuwe korrels uit zich doet voortkomen; een groot deel daarvan zal
immers worden vermalen tot meel, en tot brood gebakken. Pas in de vorm van brood
wordt de ‘gestorven graankorrel’ echt tot voedsel, en juist in die vorm komt hij tot
zijn hoogste recht en vruchtbaarheid. Zo is het niet genoeg te zeggen dat de mens,
als de graankorrel, zichzelf verliest in de vruchtbare bodem van deze wereld, als wij
11

Nader uitgewerkt in: Over de vernieuwing, n.a.v. Jo 12, 20-26, in S. Eucharistia 58 (1966),
pp. 26-34.
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die stukjes menselijke gemeenschap waaraan wij ons geven, met al hun stoffelijke,
culturele en religieuze waarden, met al hun mogelijkheden tot persoonlijke
vervolmaking, bieden hoogwaardig voedsel, ‘brood’, dat wil zeggen: zij bieden
levenskansen voor anderen. Ook die levensgemeenschappen zelf, ook de mooiste
menselijke verworvenheden zullen op hun beurt moeten sterven als graankorrels om
te rijpen tot nog beter graan en bewerkt te worden tot nog kostbaarder brood.
In de elkaar aanvullende beelden van graankorrel en brood kunnen wij zo de zin
van onze zelfgave beleven: niet in onze eigen individualiteit, maar samen met anderen,
in onzelfzuchtige overgave, worden wij pas waarlijk vruchtbaar. Wie zo iets durft
geloven, mag zich dan ook laten aanspreken door Christus' Woord, dat wie zichzelf
verliest, zichzelf zal ‘bewaren ten eeuwigen leven’ (Jo. 12, 25). Christus, gestorven
als de graankorrel, leeft voort als Brood van eeuwig leven (Jo. 6, 58). Gelovig verstaan
wij dat Hij in zijn persoon de meest volmaakte menselijke gemeenschap mogelijk
maakt, waarin alle zaad en alle voedsel, alle menselijk lijden en strijden tenslotte
definitief tot zijn recht komt. Als wij zo de uiteindelijke zinvolheid van alle menselijke
opbouw vermoeden en in de uiteindelijke waarde mogen geloven van alle
levenskansen welke wij elkaar proberen te geven - dan zien wij in Jezus van Nazareth
niet alleen maar een bijzondere mens, maar noemen Hem: Christus, de Heer,
principieel en voorgoed: Mens-voor-allen. Deze geloofsbelijdenis veronderstelt nu
dat wij het geloofsgeheim van een eeuwig leven niet uit de weg gaan.

11. Jezus leeft
Als de mens wezenlijk leeft en leven schenkt door zichzelf te verliezen en te ‘sterven’,
kan hij zich afvragen, waarom deze eenheid van dood en leven met de lichamelijke
dood ineens zou zijn verdwenen. Zo kan hij in de Eucharistie de ‘dood des Heren
verkondigen’, en daar meteen aan toevoegen ‘totdat Hij komt’ (1 Cor. 11, 26). Hier
ligt blijkbaar een belijdenis in van een vervulling die nog verder gaat dan wat wij
thans reeds kunnen ervaren. De gelovige mag daarop vertrouwen op grond van het
‘onderpand’, het Brood dat de Heer ons geeft. Want als wij belijden dat dit Brood
ons door de Heer, middels zijn kerk, wordt gegeven, dan spreken wij daarin tevens
uit, dat Hij actueel onze Heer blijft, dat Hij ons vandaag iets geven kan; dat Hij op
het ogenblik voor ons iets betekent, met andere woorden, dat Hij voor ons leeft. Op
grond van dat geloof menen wij te mogen bevestigen dat de mens zijn bestemming
niet vindt doordat hij als onbewuste stof bijdraagt tot de verdere evolutie van het
heelal, zoals hij voortleeft in de herinnering van anderen en in de bijdrage van zijn
werk, liefde en vindingrijkheid voor deze wereld. Dat alles is waar en waardevol,
maar als de mens zichzelf, voorzover hij zich in deze wereld kennen kan, prijsgeeft,
dan bouwt hij niet mee aan een gemeenschap van doden, maar van levenden, en
vervult hij de opdracht van God, die geen god van doden maar van levenden heet te
zijn (Mt. 22, 32).
Geloven in Jezus' verrijzenis maakt ons zeker van een lotsverbondenheid der
mensen zó sterk, dat zelfs de doodsgrenzen worden doorbroken. Wij geloven
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dan in een medemenselijkheid die verder gaat dan wat wij naastenliefde plachten te
noemen, want zij heeft betrekking op álle mensen. ‘Geen oog heeft gezien, geen oor
gehoord’ (1 Cor. 2, 9) wat dát voorstelt. We kunnen het nauwelijks geloven. Daarom
komen wij onder andere bijeen, als wij de Eucharistie vieren: om elkaar te steunen
in het geloof, dat wij in Christus verbonden zijn in een intimiteit die onvergelijkelijk
veel verder gaat dan welke gezelligheid van welke tafelgemeenschap ook.
Ik meen dat de menselijke symboliek van het brood ook deze
openbarings-werkelijkheid vermag uit te drukken. Brood immers vindt zijn vervulling,
het doel waarvoor het bestaat, als het door de mens wordt gegeten om op te gaan in
het menselijk lichaam. De mens vindt zijn vervulling als hij zich laat eten, door zijn
zelfovergave aan zijn medemensen, om op te gaan in het Lichaam van Christus.
Christus echter is gekomen opdat wij ‘het leven zouden hebben in overvloed’ (Jo.
10, 10). Hij behoeft ons niet als voedsel, maar biedt ons juist de mogelijkheid onze
persoonlijke en individuele vervulling te vinden in ons opgaan in zijn ‘mystiek
lichaam’. Deze betekenis kunnen wij niet zonder meer in het symbool van het brood
aflezen. Toch lichtte iets daarvan al op bij de heidense volkeren, is het bij
niet-christelijke tijdgenoten te bespeuren, en mogen wij het in volheid als Christus'
gave herkennen. Toch ligt het in de aardse werkelijkheid van brood, tenslotte ook
deze betekenis te kunnen dragen. Jezus' duiding sluit aan bij wat wij reeds op eigen
wijze konden ontdekken, en brengt dat tot voltooiing.
Is het nu noodzakelijk dat elke gelovige die de Eucharistie viert alle consequenties
trekt en de volle geloofsinhoud altijd uitdrukkelijk belijdt? Mogen wij elkaar niet de
vrijheid gunnen om te groeien naar een steeds dieper verstaan van een symboliek
die immers - juist omdat zij echte symboliek is - wel ineens beleefd kan worden,
maar op het vlak van woorden en uitdrukkingen veel in het duister laat? Is het niet
beter elkaar liefdevol de tijd te geven, dan sommigen door orthodox aandoende maar
harteloze scherpslijperij tot voortijdige uitspraken te dwingen? Het samen vieren van
de Eucharistie, ondanks verschil van uitdrukking en beleving, lijkt mij eerbiediger
tegenover elkaar en tegenover de Heer zelf, die toch zeker wel zijn Geest mag laten
waaien waar Hij wil.
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Cumbernauld new town
Geert Bekaert
Groot-Brittannië is het land van de nieuwe steden. Het heeft ook op dat gebied een
lange traditie. Waar de nefaste gevolgen van de industrialisering - onmogelijke
woontoestanden voor het grootste deel van de stedelijke bevolking - zich het scherpst
lieten voelen, kwam ook de eerste reactie. Toen de oorlogen van Napoleon een
economische crisis veroorzaakten, kwam Robert Owen, een man die het van arbeider
tot directeur en eigenaar had gebracht, met een voorstel voor de dag om de arbeiders
in kleine communiteiten, ‘villages of co-operation’, temidden van het groen te
vestigen. In 1848 zag James Silk Buckingham nog grootser. In een in dat jaar
verschenen boek, National Evils and Practical Remedies, beschrijft hij een modelstad
van vijfentwintigduizend inwoners, die als een groot autonoom bedrijf zou
functioneren; de arbeiders zouden er afwisselend een gedeelte van de tijd in de
landbouw en in de industrie werken.
Deze voorstellen hadden geen kans ooit gerealiseerd te worden, maar zij trokken
wel de aandacht op het probleem van de stedelijke ontwikkeling. Karl Marx, Engels
en vele anderen gingen uitvoerig op de problematiek in. Zelfs een Jules Verne kwam
er in zijn verhalen herhaaldelijk op terug. Het is alsof we Buckingham beluisteren
wanneer Verne schrijft: ‘Onder de oorzaken van ziekte, ellende en dood, die ons ten
allen kante bedreigen, is er één van het allergrootste belang: met name de
betreurenswaardige voorwaarden waarin het merendeel van de mensen leeft. Ze zijn
opgehoopt in steden, in woningen zonder lucht of licht. Waarom zouden we niet alle
krachten van onze verbeelding samenvoegen om naar strikt wetenschappelijke
gegevens het plan op te stellen van een modelstad? Waarom zouden we niet het
kapitaal waarover we beschikken aanwenden om deze modelstad te bouwen en de
wereld te laten zien dat het kan?’ Verne zelf verwijst naar Hygeia van B.W.
Richardson, een modern utopia, toegespitst op de hygiëne.
Toen de Hygeia in 1876 verscheen, beschikte Engeland reeds over een Housing
Act en een Public Health Act, waarin de gemeenteoverheid belast wordt met de zorg
voor de hygiënische toestand van publieke ruimten, straten en woningen. Op het
einde van de eeuw was de huisvesting een van de voornaamste thema's voor de
verkiezingen.
De sociale wensdromen van een herboren gemeenschap in een nieuwe stad vat
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Ebenezer Howard in 1898 samen in zijn boek To-Morrow, A Peaceful Path to Social
Reform, beter bekend onder de titel van de tweede uitgave in 1902: Garden-Cities
of To-Morrow. De opvattingen van de negentiende eeuw, gekristalliseerd in het plan
van Howard, zijn tot op onze dagen het stedebouwkundig denken blijven bepalen,
al werd Howard heel oppervlakkig geïnterpreteerd. Zijn concrete voorstellen voor
een stadsstructuur werden overgenomen, maar er werd geen rekening gehouden met
de economische en sociale grondslagen van zijn tuinstad.
Howards tuinstad gaf een concrete vorm aan het door Marx uitgesproken
toekomstbeeld van de synthese tussen stad en land. Het belangrijkste element van
die vorm was echter dat de stad werd beschouwd als een definitief geheel, dat van
te voren kan worden gepland, met alle voorzieningen, met een vaste hiërarchie van
alle waarden, waarin de bewoner wordt vastgezet. Hij heeft niets anders meer te doen
dan wonen. Deze opvatting is te begrijpen als een reactie tegen de oeverloze en
wanordelijke uitbreiding van de fabriekssteden. De stad van Howard zal nooit boven
de dertigduizend inwoners uitgroeien. Eens dit punt van verzadiging bereikt, zal de
‘nieuwe’ stad, volgens dezelfde principes en hetzelfde schema, een andere ‘nieuwe
stad’ oprichten.
De tuinstad heeft een oppervlakte van 450 ha en is cirkelvormig opgebouwd. In
het centrum, temidden van het centrale park, bevinden zich de openbare diensten:
raadhuis, ziekenhuis, theater, museum, bibliotheek, concertzaal. Rond het centrale
park, afgezoomd door een eerste ringlaan, het woongebied, dat op zijn beurt door
een brede groenstrook in twee brede gordels is verdeeld. Aan de rand van de stad
liggen de fabrieken en opslagplaatsen, dichtbij de spoorweg die de verschillende
tuinsteden onder elkaar moet verbinden. De hele stadskern ligt in een van tevoren
afgebakende groenzone van 2.000 ha, die grotendeels aan de bewoners van de stad
is verpacht voor het kweken van eigen groente. Howard zelf zette, niet zonder
moeilijkheden en toegevingen, twee tuinsteden op, Letchworth en Welwyn, maar hij
zou ze nooit helemaal kunnen realiseren. Zijn uitgangspunten lagen te ver van de
werkelijkheid af. Zijn tuinstad steunde op de analyse van een stadsbeeld dat reeds
ontaard was tot een coketown, met de oude stadskern als centrum en er omheen de
chaotische uitwas van woonbuurten en industrievestigingen. Dit beeld systematiseerde
hij en daardoor bestendigde hij het reeds vergevorderde desintegratieproces. Positief
was, dat Howard de stad als een geheel beschouwde, als een totaliteit, waarin alle
functies van het leven samenhoren en op elkaar zijn afgestemd. Maar van het levend
geheel van de stad maakte hij een statische constructie, waarin alle functies wel waren
vertegenwoordigd, maar niet meer op elkaar konden inspelen. Ze werden uiteengelegd,
met het desastreuze gevolg, dat het wonen zelf niet meer als de totaliteit van het
bestaan kon worden ervaren, maar als een van de vele functies. Later zou de CIAM
hier een wet van maken: wonen, werken, zich ontspannen, zich verplaatsen. Het
wonen werd van zijn inhoud ontdaan. Het werd in het eigen huis teruggedrongen en
tot een vegeteren gedegradeerd.
Massaal kwam deze ontwikkeling van het woonbegrip tot uiting in de tuin-
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wijken die na de oorlog van 1914-1918 rond alle grote steden van Groot-Britannië
ontstonden. Van Howards structuur en organisatie van de stad-als-geheel bleef alleen
het afgezonderde wonen over in de eindeloze, monotone voorsteden. In de jaren
twintig en dertig werden er in Groot-Brittannië ongeveer vier miljoen
eengezinswoningen gebouwd, zovele symbolen van de ontlediging van het
woonbegrip. Als een kanker dreigden ze de grootsteden te verstikken.
De aanpak van de new towns na de tweede wereldoorlog moet in dat perspectief
gezien worden. Het statuut van hun oprichting was vervat in de New Towns Act van
1946, aangevuld met de Town and Country Planning Acts. Deze wetten gaven de
regering de macht om overal, na ruggespraak met de lokale autoriteiten, een plaats
aan te duiden voor de stichting van een nieuwe stad en een vereniging op te richten
om die te realiseren. Sinds 1946 is men tot de oprichting van 24 nieuwe steden
overgegaan. De meeste maken deel uit van een decentralisatieplan ter ontlasting van
de grote steden. Van de 24 werden er een tiental rond Londen gebouwd. Einde 1966
leefden er al ongeveer 800.000 mensen in nieuwe steden.
Deze nieuwe steden hernemen het wezenlijke van Howards opvattingen: een
zelfgenoegzame stad van een welomschreven grootte en van een van tevoren bepaalde
bevolkingsdichtheid (die aanvankelijk heel laag lag, maar geleidelijkaan werd
opgevoerd), samengesteld uit een centrum, omsloten door een groene zone, en daar
omheen liggende woonbuurten, de fameuze neighbourhoods. Deze zijn door groen
van elkaar gescheiden, tellen 4 à 5.000 inwoners en beschikken over eigen
voorzieningen voor dagelijks gebruik. De gemeenschappelijke diensten zijn in het
centrum bij elkaar gebracht. De woonbuurten bestaan overwegend uit
eengezinswoningen.
Zonder de sociale overtuiging van een Howard of andere sociale denkers van de
negentiende eeuw erbij te betrekken, nemen de ontwerpers van de nieuwe tuinsteden
toch hun irreële organisatie van de stad over. Zonder de ideologische
vooronderstellingen te onderzoeken, past men de structuren toe die daaruit waren
afgeleid. Het zou spoedig blijken dat deze stedebouwkundige structuur niet met de
sociologische en psychologische werkelijkheid overeenkwam. De bewoner van een
neighbourhood heeft met die neighbourhood als zodanig niets uit te staan. Hij bezit
er alleen zijn huis. Zijn relaties liggen elders. Zulk een buurt kan overigens, bijna a
priori, niet tot leven komen, omdat er niets kan gebeuren, niets kan ontstaan, omdat
alles er herleid is tot het wonen in de beperkte zin van het betrekken van een eigen
huis, een onderdak. Ook het centrum kan zijn functie als levensmidden niet vervullen,
juist omdat het uit het wonen is uitgesneden en afgezonderd en alleen nog maar als
inkoopcentrum fungeert. Men komt er alleen naartoe als men er moet zijn. Men is
er niet zo maar, men woont er niet. Men treft er geen milieu, alvast geen stedelijk
milieu.
De nieuwe steden oefenen dan ook geen enkele aantrekkingskracht uit, tenzij op
dat deel van de bevolking dat op zoek is naar een fatsoenlijke woning en zich daar
voorlopig mee tevreden stelt. Daaruit vloeit een heel eenzijdige
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samenstelling van de bevolking voort. Ze bestaat haast uitsluitend uit jonge gezinnen,
waarvan vaak zowel de man als de vrouw uit werken gaat. Maar zelfs die weinig
eisen stellende groep gaat spoedig ervaren dat over een net huis beschikken nog geen
wonen is en dat het huis behoefte heeft aan een omgeving, een samenhang, waarin
de ‘bewoner’ de voorwaarden gerealiseerd vindt voor eigen initiatief en ontplooiing
buiten de woonruimte. Buiten de woning is er in de nieuwe steden slechts leegte,
hoe groen die ook mag zijn.
De kritiek bleef dan ook niet uit. Ze was aanleiding om in de mate van het
mogelijke de bestaande structuren te corrigeren, de bevolkingsdichtheid en de grootte
van de steden op te voeren. Ze was ook aanleiding om bij de planning van ‘nieuwe
steden’, de nieuwe steden van de tweede generatie, de basisopvattingen zelf grondig
te herzien. De eerste poging hiertoe was Cumbernauld, waarvan de oprichtingsakte
dateert van december 1955.
Het experiment van Cumbernauld wordt met een uitzonderlijk grote belangstelling
vanuit de hele wereld gevolgd. Het is al ‘de beste gemeenschapsarchitectuur’ van
onze tijd genoemd. Er zijn gemiddeld tienduizend bezoekers per jaar uit zestig
verschillende landen; opvallend is het hoge percentage bezoekers uit Nederland: een
persbericht sprak van een ‘Dutch invasion’. In 1967 won Cumbernauld de
Reynoldsprijs voor gemeenschapsarchitectuur (de twee andere steden die in
aanmerking kwamen, waren Stockholm en Tapiola). In mei 1967 werd een eerste
gedeelte, een vijfde van het stadscentrum, in gebruik genomen. De hele stad is
berekend op 70.000 inwoners, op het ogenblik leven er al ongeveer 24.000 mensen.
Het plan is nu ver genoeg gerealiseerd om een eerste oordeel mogelijk te maken.
Zoals de meeste nieuwe steden van de eerste generatie was Cumbernauld
oorspronkelijk als een satellietstad gepland, ter ontlasting van Glasgow. Het is gelegen
ter hoogte van twee zee-armen, de Clyde en de Forth. In die land-engte gaat het als
vanzelfsprekend een centrale positie innemen. Heel snel evolueert het van een
satellietstad naar een onafhankelijk streekcentrum. Dit is heel belangrijk voor de
levensvatbaarheid van de nieuwe stad. Door de keuze van zijn ligging onderscheidt
Cumbernauld zich al van de andere nieuwe steden. Deze waren vrij willekeurig
ingeplant, zonder enige bekommernis van geografisch-landschappelijke aard (die bij
de vestiging van oude steden steeds een grote rol heeft gespeeld) of van
streekontwikkeling. Door zijn ligging op de kam van een heuvelrug, op het kruispunt
van belangrijke wegen, in de nabijheid van drie vliegvelden, vormt Cumbernauld
een vanzelfsprekend centrum voor de hele streek en daardoor alleen al, afgezien van
zijn interne structuur, oefent het een aantrekkingskracht uit die de andere steden ten
enenmale missen. In Cumbernauld kom je voorbij, je hoeft er niet speciaal naartoe
te rijden. Dit heeft o.m. belang voor de industrie, die zich in Cumbernauld vlotter
vestigt dan in de andere nieuwe steden: met een bevolking van 20.000 inwoners
waren er in Cumbernauld reeds meer dan 7.000 ter plaatse zelf te werk gesteld. Het
heeft ook en vooral belang voor de communicatie met andere belangrijke centra.
Door zijn situatie alleen al ontsnapt Cumbernauld gedeeltelijk aan het isolement van
de andere nieuwe steden.
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Aan dit aspect heeft men in de commentaren tot nog toe minder aandacht besteed
dan aan de directe gevolgen van de landschappelijke situatie op de vormgeving van
de stad zelf. Niet dat de algemene structuur door het landschap werd gedicteerd, want
ook hier is men, wat men er ook van zegt, van het voorafgegeven concept van de
tuinstad uitgegaan. Het winstpunt bestaat hierin dat men getracht heeft de traditionele
structuur van de nieuwe steden door de keuze van een geaccidenteerd landschap te
verlevendigen. In de schikking van de buurten en van het centrum werd terdege
rekening gehouden met het uitzicht op het omliggende heuvellandschap. Van de
glooiingen op het terrein zelf werd voor de aanleg van de wegen en voor de lay-out
van woningen en pleinen dankbaar gebruik gemaakt.
De meest uitgesproken vernieuwing die in Cumbernauld werd doorgevoerd, betreft
de concentratie van de bebouwing en de integratie van het verkeer. Het gebied van
de nieuwe stad omvat 1.680 ha, maar slechts een kleine kern op de voornaamste
heuveltop zal bebouwd worden om woon- en werkgelegenheid te verschaffen aan
50.000 inwoners. De uitbreiding van de bevolking tot 70.000 inwoners zal opgevangen
worden door middel van een reeks satellietdorpen rond de hoofdheuvel, elk met zijn
eigen lokale centrum, maar aangewezen op het centrale stadsgedeelte voor de
voornaamste winkel- en recreatiemogelijkheden. De netto dichtheid van het
woongebied zal gemiddeld 200 personen per ha bedragen, d.w.z. bijna tien maal
zoveel als in de eerste nieuwe steden en ongeveer de helft van Glasgow. De bedoeling
van dit opdrijven van de bevolkingsdichtheid in de woonwijken en de concentratie
hiervan rond een compact centrum was een ‘echte stad’ te maken. In de plaats van
een verzameling woonwijken wilde men komen tot een geheel, dat als zodanig zou
ervaren worden, dat zich als een stedelijk milieu tegenover de landelijke omgeving
zou aftekenen. Deze tegenstelling houdt niet in dat de natuur geen eigen plaats meer
in de stad zou hebben. De ontwerpers hebben integendeel een opvallende aandacht
gehad voor de integratie van de natuur in de stad. De uitgestrekte, negatief werkende
groenzones zijn vervangen door intiemere pleintjes en verbindingswegen, op de
schaal zelf van de woning.
Officieel heet het dat men in Cumbernauld is afgestapt van de wijk-indeling. Deze
verklaring komt echter niet met de werkelijkheid overeen. De eerste ervaring die
men in Cumbernauld opdoet is er een van een vrij willekeurig samenstel van dorpen,
die op een onnatuurlijke wijze heel dicht bij elkaar zijn gebracht rond het centrum,
dat tot een andere eeuw schijnt te behoren. Als je door de woonwijken wandelt, krijg
je helemaal niet de indruk in een stad te zijn. Zonder dat je beseft waarom, zonder
enige aanduiding, houdt het bouw-patroon van een buurt op en begint er een ander.
Je moet over deze willekeur gaan nadenken om de bedoeling van de ontwerpers te
vatten: ze hebben blijkbaar schrik gehad van monotonie en hebben dan maar weer
hun toevlucht gezocht in een oppervlakkig estheticisme, dat variatie en leven wil
suggereren waar er geen is en daardoor de eentonigheid nog meer beklemtoont. Maar
erger nog dan deze monotonie van de willekeur is het feit dat hierdoor de samenhang
en de herkenbaarheid van de stad verloren gaat. Eens te meer heeft
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de academische instelling van de moderne architectuur de stedebouwers hier parten
gespeeld. De architect wil op het leven vooruitlopen, het leven voorzeggen hoe het
moet, door het bij voorbaat een definitieve vorm op te leggen, in plaats van zo te
bouwen dat het leven bezit kan nemen van de architectuur en er omgekeerd door
gestimuleerd wordt. Van een nieuwe aanpak van de stedebouw kan men in
Cumbernauld eigenlijk niet spreken. De oude tuinstadsgedachte werkt overal door.
Ze werd alleen lichtjes bijgewerkt en gecorrigeerd. Niet alleen de zinloze tegenstelling
van wijk tot wijk werkt storend, maar vooral die tussen wijk en centrum. Nog voor
het helemaal af is heeft Cumbernauld al duidelijk gemaakt dat binnen de oude
tuinstadscultuur geen stedelijk milieu ontstaat door het opdrijven van de
bevolkingsdichtheid en een meer compacte planning alleen.
De voordelen van deze concentratie liggen hoofdzakelijk in de economie van de
infrastructuur. Met ongeveer dezelfde investeringen als in de andere nieuwe steden
heeft men in Cumbernauld een veel hogere standaard van het wegennet kunnen
bereiken. Voor de hoofdwegen was inderdaad ongeveer 40% minder lengte nodig
dan het gemiddelde. Men heeft ernaar gestreefd zowel de rechten van de voetganger
als die van de automobilist volledig te eerbiedigen en met elkaar te verzoenen. Dit
is slechts mogelijk door een volledige scheiding van wegen voor mechanisch verkeer
en paden voor voetgangers. Die twee zijn immers aan andere eisen onderworpen.
Hier werd op dit gebied consequent doorgedacht. Zowel met de wagen als te voet
kan men overal komen, langs een hiërarchie van wegen, gebaseerd op de volgende
principes: a. wegen rond de plaatselijke bebouwing voor het bereikbaar maken van
de woningen; b. wegen om het verkeer op te nemen van of naar de wegen voor de
plaatselijke bebouwing; c. hoofdwegen in de stad die met de voorgaande in verbinding
staan via gecontroleerde knooppunten; d. hoofdverkeerswegen die alleen via
knooppunten met niveauscheiding met de hoofdwegen in verbinding staan; e. een
heel afzonderlijk net van voetgangerspaden. Deze wegenaanleg lijkt wel perfect voor
de gegeven situatie, maar het is duidelijk dat de investeringen veel hoger kwamen
te liggen door de reeds bekritiseerde wijkindeling. De efficaciteit van de aanleg is
reeds bewezen: statistieken hebben uitgemaakt dat in de laatste vijf jaar de ongevallen
slechts 22% van het nationale gemiddelde bedragen; geen enkel dodelijk ongeval
viel op de openbare weg te betreuren, en dit niettegenstaande het feit dat er geen
verkeerspolitie bij te pas komt. Een voorwaarde voor het goed functioneren van een
wegennet is het algemene parkeerverbod op de openbare weg. In alle stadsdelen
werden echter ruime parkeergelegenheden geschapen. In de woonwijken is er één
per woning voorzien, plus het nodige overschot voor bezoekers. Het centrum zal,
als het voltooid is, parkeerruimte voor 5,000 wagens bevatten.
Bij de aanleg van de wegen speelde de landschappelijke situatie een grote rol.
Opvallend is dat voor de voetpaden. Er is gezocht naar variatie. Maar zoals we reeds
aanstipten bij de woningen, doet ook de verscheidenheid van de voetgangerswegen
gezocht aan. Ook deze is geen resultaat van gebruik, van leven. Ze is niet gegroeid,
maar opgelegd, en heeft dan ook weinig kans om in het
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concrete levenspatroon te gaan meespelen. Ook deze wegen zijn het slachtoffer, als
men wil, van de initiale structuur van de stad. Door hun zo absolute gerichtheid en
volledige afhankelijkheid van het centrum kan in de woonwijken zelf geen eigen
leven ontstaan, en zijn de voetgangerspaden en pleinen geen ver blij fsruimten of
ontmoetingsplaatsen, maar doorgaanswegen van de privéwoning naar het centrum.
De centripetale kracht van het centrum is zelfs zo sterk, dat de enkele winkels in de
wijken (één per 300 woningen) sinds het in gebruiknemen van het centrum zich niet
meer kunnen handhaven. Einde 1967 stonden verschillende ervan leeg en verkeerden
de andere in een verregaande staat van verwaarlozing. Alleen voor kerken en scholen
- en die zijn opvallend talrijk - moet er een uitzondering gemaakt worden: ze zijn de
enige elementen die een moment van leven in de wijken brengen.
Wanneer je overdag in de buurten rondkuiert, ontmoet je er alleen mensen die zich
naar het centrum haasten. De buurten zelf geven een doodse indruk. Het centrum
zelf is integendeel heel druk. Alleen 's avonds is het even doods als de buurten. Een
winstpunt van de compacte bebouwing blijft echter dat tenminste iedereen de
mogelijkheid geboden wordt om te voet - het slechte weer te na gesproken - het
centrum te bereiken in maximum twintig minuten. Maar centrum en woning blijven
uit elkaar, met ertussen een niemandsland. Een primordiaal kenmerk van stedelijkheid
is echter dat het hele milieu, op verschillende wijzen, levendig en bewoond is, dat
men er op verschillende wijze overal thuis is. In Cumbernauld is men het nergens
helemaal.
Het meest van al echter is men het in het stadscentrum, niettegenstaande zijn
isolering. Die isolering is niet alleen geografisch, maar ook architectonisch. Ik zei
reeds dat het centrum tot een andere wereld schijnt te behoren, een wereld die beslist
meer de onze is dan die van de woonwijken. Een gemene maat voor huizen en
bebouwing is er niet. Het best nog kan men de rol van het centrum ten overstaan van
het geheel vergelijken met die van 'n middeleeuwse kathedraal, die door haar
monumentaliteit de stad van buiten en van binnen herkenbaar maakte en samenbond.
Dit geldt hier letterlijk. Het centrum is het enige oriëntatiepunt, het vervult dezelfde
archaïsche functie als een kathedraal, maar dan in een sociale samenhang waar er
geen plaats meer voor is. De enigszins megalomane indruk die het centrum nu maakt,
zal ongetwijfeld verzacht worden, als het verder voltooid zal zijn.
Om het nieuwe denken over architectuur en stedebouw te ontdekken dat zich hier
voor het eerst op die schaal heeft gerealiseerd, moeten we, hoe moeilijk dat ook is,
proberen het centrum op zichzelf te beschouwen, los van de concrete situatie. Om
zijn diepe betekenis te beseffen, moeten we het beschouwen als een fragmentaire
totaliteit van de stad van morgen. Het ‘town center’ is immers niet langer een
verzameling van publieke en semi-publieke gebouwen, in een open ruimte - een
groene zone - bij elkaar gezet. Het eerste wat opvalt is zijn eenheid, zijn samenhang.
Het bezit niet de overzichtelijkheid van het ene gebouw. Het ziet er niet uit als een
definitieve compositie. Het lijkt een heel groot complex, waarvan de verschillende
bestanddelen tot een organisme ineen zijn gegroeid, zonder hun zelfstandigheid op
te geven. Hier denkt men
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niet meer aan een architect, een ontwerp, maar aan een als het ware vanzelf gegroeide
structuur, die elk moment gewijzigd kan worden en verder groeien. Slechts enkele
elementen, zoals het hotel en de kerk, halen ineens weer, en op een erg storende
wijze, de architectuur naar voren.
Eenmaal voltooid zal het centrum van Cumbernauld alles bevatten waaraan een
stad van 70.000 inwoners behoefte heeft: warenhuis en boetiekje, post en bank, hotel
en restaurant, bioscoop, raadhuis, reisagentschap, hogere technische school, kantoor,
werkplaats, kerk en pub, politiebureau en zwembad, bibliotheek en
gezondheidscentrum, museum en busstation, kinderkribbe, theater, eommunity hall,
en wat weet ik meer, dit alles verspreid en gemengd tussen de woningen. Slechts een
gedeelte hiervan is nu gerealiseerd, maar de manier waarop de bevolking het in
gebruik heeft genomen, laat zien dat hier de juiste weg is ingeslagen. Er ontstaat
spontaan een boeiende ontmoetingsplaats, een sociale ruimte waarin een samenhang
ervaren wordt, die niet als een dwang is opgelegd.
Het centrum is gebouwd aan en boven de centrale autoweg die de stad verbindt
met de grote autobanen. Vanop die autoweg komt men in de parking op een dubbel
niveau. Tot daar gaat het mechanisch verkeer. De rest van het centrum is
voorbehouden aan de voetganger, die langs een brede straat het centrum
binnenwandelt. Met roltrappen, hellingen, trappen, liften, bereikt men naar keuze de
verschillende verdiepingen en tussenverdiepingen van het centrum. Boven de parking,
aan de zuidkant, bevindt zich een supermarket, de grootste van Schotland. Ze is
toegankelijk vanaf een groot plein, het stadsplein waarop alle mogelijke manifestaties
en festiviteiten plaats kunnen vinden. Dit plein is niets anders dan het dak van een
groot kantorencomplex, waarin o.m. provinciale diensten en een gezondheidscentrum
zijn ondergebracht. Het plein vindt zijn voortzetting op het dak van de supermarket
en van de erboven gelegen winkels. Die winkels geven uit op een overdekte
winkelstraat. Achter de winkelstraat, boven de parking voor vrachtwagens die de
magazijnen bevoorraden, liggen verschillende publieke instellingen. Nog verder,
over de autoweg heen, begint een nieuwe sector, waar meer gespecialiseerde winkels,
reisagentschappen, banken enz. zijn gevestigd. Eenzelfde variëteit vindt men op de
verdieping hierboven terug, winkels, kantoren, de stadsbibliotheek en leeszaal. Ook
die verdieping heeft haar eigen plein aan de noordzijde. Boven dit complex uit zweven
als het ware de penthouses en het grote restaurant, met een uniek uitzicht op de
omgeving.
De samenstelling van het complex is slechts in grote lijnen door de ontwerpers
voorzien. Ze hebben niet veel meer gedaan dan een multi-level structuur gebouwd,
waardoor ruimtemogelijkheden aan verscheidene functies worden geboden. De
winkels, de kantoren, de banken hebben ze niet zelf ontworpen, niet eens een plaats
gegeven. Dit wordt overgelaten aan het eigen initiatief van de huurder.
Een beschrijving van dit gebouw of gebouwencomplex in functie van zijn
programma is echter niet afdoend. De betekenis ligt in het feit dat het aanleiding was
tot het ontstaan van een levend milieu, een milieu met name waarin
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een bepaalde activiteit, een bepaalde functie niet geïsoleerd blijft, maar resonanties
heeft in de hele context van het leven, een milieu m.a.w. waarin het wonen niet meer
als een afzonderlijke functie wordt beschouwd, maar opnieuw zijn volle dimensie
heeft gekregen als zingeving van de bestaansfuncties. De ontwerpers van Cumbernauld
zijn wel uitgegaan van iets te optimistische opvattingen over het Schotse klimaat,
maar dat kan gemakkelijk verholpen worden, zoals ook verschillende andere tekorten
die intussen aan het licht zijn gekomen, gecorrigeerd kunnen worden. Wat telt is, dat
hier, tenminste initiaal, een nieuwe visie op de stad van vandaag voor morgen werd
geconcretiseerd, die een kostbaar uitgangspunt biedt voor verdere reflexie en
experiment. De ontwerpers van Cumbernauld zelf onttrekken zich daar niet aan. Zij
zijn de eersten geweest om de lessen te trekken uit de eerste generatie van de nieuwe
steden. Zij zelf leven in de stad die ze aan het bouwen zijn en ervaren dus dagelijks
wat in hun ontwerp klopt en wat niet. De tweede fase van het centrum, waaraan ze
nu begonnen zijn, is reeds een vrucht van die ervaring.
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Apulische Impressies
La Bimara
Theo Steendach
Taranto, 5 mei 1968
Waar, in vredesnaam, zijn we nú terechtgekomen?! Als in gedepersonaliseerde staat
constateer ik hoe m'n voeten me voortdragen langs de spookachtig verlichte gangen
van een onderwereld. Aan alle kanten bewegen menselijke wezens. Me rakelings
passerend in de enge doorloop. Te voorschijn tredend of verdwijnend door de donkere
deuropeningen van talloze vertrekken terzijde. En telkens moet ik uitwijken, als weer
enkele oude mensen, op stoelen naast het pad, met hun stramme benen de halve
gangbreedte versperren; of 'n groepje haveloze jongemensjes me stoeiend voor de
voet komt. Zwaar weegt de intens verbruikte lucht binnen de ingesloten ruimte. Met
de uitwaseming van armoe en onhygiënische toestanden, van vermolmd houtwerk
en vermuft beddegoed. Met hier en daar ook de walm van petroleum en in olie ziedend
zeegedierte. En naarmate ik zo met gehaaste tred door deze dompige onderaardse
mensenkolonie me voortbeweeg, terwijl het stemgeluid van al de omwemelende
gedaanten als iets afwezigs tot me doordringt, komt heel deze sombere entourage
me meer en meer onwerkelijk voor. Zó zeer, dat ik te midden van deze volkrijke
armoe, gevangen tussen het duistere dak en het bij lamplicht schimachtig okergeel
van wegdek en wanden, even zelfs meen met Dante te kunnen meevoelen toen deze
de eerste hellekring betrad.
Nou ja, dit laatste mag dan 'n beetje overdreven zijn. Zoals tot m'n opluchting al
spoedig blijkt, nu reeds na enkele minuten de niet zonder benauwenis en daarom met
gejaagde pas doorwandelde woongang bevrijdend uitmondt in de open ruimte, 'n
Open plein bij de waterkant, waar de zeelucht vrij toegang heeft. Erboven, de wijde
nachthemel. En op het achterplan 'n feest van moderne stadsverlichting. Wel eventjes
onwezenlijk nog en in mijn dantesk visioen van daarnet passend, staat naast me op
de voorgrond een vreemd uit de antieke wereld overgebleven geknotte tempelzuil
overeind. Doch daarvoorbij voel ik me snel tot het vertrouwde heden teruggekeerd.
En het open uitspansel hier bewijst niet alleen dat we nú bovengronds zijn. Het
bevrijdt me tevens van de illusie, als zouden de enge doolgangen me zoëven door 'n
stukje onderwereld gevoerd hebben. Mijn gewaande tocht door de limbus blijkt maar
'n aardse wandeling geweest. Die gangen daar waren straten. Zij 't dan erg nauwe.
En al die zijvertrekken waren woonhuizen. Zij 't dan erg bekrompene. En waar de
oude gangwanden in het schemerdonker boven me elkaar schenen te naderen,
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moeten die straatjes met de dampkring in verbinding staan. Zij 't dan door maar erg
smalle kieren.
Toch was er, zoals ik onvoorbereid die oude en onverklaarbaar dichtbevolkte
woonbuurt kwam binnenlopen, alle aanleiding tot mijn verbijsterd ervaren daarvan.
Na de lange maar comfortabele treinrit heb ik, vanaf het station tussen hedendaags
zakelijke bebouwing stadwaarts gaande, terstond bij het eerste niet het beste hotel
me laten inboeken. Juist voorbij de brug die hier de kust verbindt met de landtong
van het aloude Tàranto. 'n Hoog-opgetrokken eenvoudig burgerhotel met voor mij
op een der bovenste verdiepingen 'n sobere kamer, vanwaar door het raam iets nog
te zien was van havenbedrijvigheid. Iets ook te horen nog van havengeluiden. En
veel nog te ruiken van havenlucht, gemengd uit pek en hennep, uit taan en teer en
bovenal uit stookolie. Dezelfde wereldwijde lucht die ik tevoren al overvloedig had
mogen insnuiven, waar het bruggedek de natuurlijke invaart overspant van de
buiten-haven of ‘Mar Grande’ rechts naar het links ingesloten binnenmeer ‘Mar
Piccolo’ met daarin de vissers- en vloothaven. En na die luchtige wandeling, hoog
boven het water, ben ik dan, vanaf m'n hotel door donker smalle straatjes omlaag en
aan enkele in dromig halfduister verhulde oude godshuizen voorbij, zonder overgang
tussen de onwaarschijnlijkste woonsituaties beland die met al het voorafgegane elke
aansluiting misten; en die me het gevoel gaven als ware opeens de bodem der aardse
realiteit onder mijn voeten weggezonken.
Maar nu, aan het eind van de benauwde doortocht en na 'n korte verademing in
de vrije lucht, word ik algauw weer voldoende mezelf om, even terugwandelend, me
ervan te vergewissen dat hetgeen ik daarnet in 'n soort droomtoestand meende te
zien, heus allemaal levensecht is. Tot nòg groter zekerheid dienaangaande - alsook
wegens de klammig voortdurende warmte binnen het oude woonlabyrint - laat ik me
bij 'n primitief groente- en fruitstalletje daar iets koels serveren. Waartoe de exploitant
me een glas van zijn ‘latte di mandorle’ ten zeerste kan recommanderen. De drank,
een limonade uit amandelsiroop, blijkt zó ijskoud dat me de schrik om de haarwortels
slaat. Maar mijn grootste dorst wordt er meteen door gedempt. En in deze afgekoelde
en geleste staat raak ik van de werkelijkheid der omringende wantoestanden nóg
levendiger overtuigd. Terwijl het praatje daarna met de limonademan me die realiteit
nog geloofwaardig maakt ook.
Dit even benaderen weer van deze mensen in hun berooide en
eeuwen-achtergebleven leefomstandigheden heeft echter tengevolge dat ik, voorbij
het oude stadsdeel verder wandelend, al spoedig opnieuw in verbijsterde verwarring
raak. Maar nu om het tegendeel van straks. Direct na de haast ondenkbare
overbevolking en slonzige armoe binnen de enge middeleeuwse steegjes, blijkt in
de ‘citta nuova’ alles zó hedendaags - zó royaal en riant, zó ruim en hygiënisch - dat
ik ook hier weer m'n ogen eerst niet geloof. Wel blijven achter me de middeleeuwen
alsnog herkenbaar aan de massieve burcht die daar, in de zuidoosthoek van de oude
stad, vijfhonderd jaar geleden al tot zijn huidige imposante omvang moet zijn
uitgebouwd; tegelijk met de aanleg van het kanaal dat, vandaar noordwaarts, de
landtong doorsnijdt en dat oorspron-
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kelijk vooral als verdedigingsgracht bedoeld was langs het aldus kunstmatig tot een
eiland herschapen toenmalige stadsgebied. Sindsdien verbreed en uitgediept, dient
het kanaal thans echter tot doorvaart voor moderne oorlogsschepen die aan de Mar
Piccolo hun ligplaats hebben. En bij de kasteelpoort zag ik daarnet marinesoldaten
de wacht aflossen.
Maar hier, voorbij de draaibrug over dat kanaal, hebben armoe en verleden tijd
helemaal niets meer in te brengen. En, zó abrupt na mijn gang langs de gore sloppen
van de volksbuurt, lijken me de ruime rechte boulevards hier wel de breedste ter
wereld. Met de deftigste gevels, het schoonst glimmende plaveisel, de statigste
palmen. En bewandeld door een elite-publiek met daartussen het vele wit van de
uitgaansuniformen der marine-officieren, van wie verscheidenen vergezeld door hun
in avondtoilet getooide dames.
Doch als ik weldra op 'n bank in een der rijke plantsoenen van deze luxueuze buurt
even uitrust, keert ook hier het verleden bij me terug. En een verleden, veel ouder
dan het uit de middeleeuwen voortbestaand vervuilde decor waarbinnen de
opeengepakte menselijke armoe in het andere stadsdeel zich verdringt. Vanaf m'n
zitplaats hier kijk ik uit op de voorgevel van het ‘museo nazionale’, dat binnen deze
nieuwe wijken de verre oudheid tegenwoordig stelt. Het verre stadsverleden, waarvan
de vriendelijke bejaarde heer naast me heel veel schijnt te weten. Tè veel eigenlijk,
om in zijn actieve jaren niet op een of andere manier bij dit museum of bij
archeologische onderzoekingen hier te zijn betrokken geweest. Te veel ook om,
tegenover de toerist die hij in mij wel herkend heeft, het vóór zich te kunnen houden.
Hoe nadrukkelijk nú om ons heen het levendig avondvertier onder de
neonbelichting der brede avenues het alleenrecht bevestigt van het heden, toch kan
ook op de bodem van deze ‘nieuwe stad’ de historie al zeer oude rechten doen gelden.
Rechten, teruggaande tot de gloriedagen van het Groot-Griekse Taras, waarvan
toentertijd de bemuring wel vijfmaal dieper landinwaarts reikte dan waar tweeduizend
jaar nadien de Spanjaarden ter beveiliging van het veel kleiner laatmiddeleeuws
stadsgebied hun burcht uitbouwden en een defensiekanaal groeven; dat immers van
de landtong slechts het uiterste puntje afsnijdt, nauwelijks uitgestrekter dan de
akropool van de grootstad uit de oudheid. De antieke stadsgeschiedenis begint met
de vestiging hier van een groep thuis misdeelde Spartiaten die, tegen de hardnekkige
weerstand van woeste Illyrische inboorlingen, op dit schiereiland een stad-staat
stichtten en handhaafden welke door zijn Lakonische zeden, taal en politieke
sympathieën eeuwenlang naast de overige, merendeels Achaïsche kolonies aan deze
kust, een aparte plaats innam. Mettertijd echter verwierf Taras, vooral tegenover de
opkomende macht van Rome, de leiding over al die Italiotische steden. De Romeinen
daarna noemden de plaats Tarentum, dat zij als een belangrijk militair steunpunt op
Hannibal moesten heroveren. En nadat Rome's macht tenslotte vergaan was, bleef
Tarentum met zijn strategisch gelegen haven nog steeds de moeite van het veroveren
en heroveren waard: voor Ostrogothen en Langobarden, voor Byzantijnen en
Saracenen, voor Noormannen en Staufen, voor Aragons en Anjous. Vanhier is Don
Juan uitgevaren naar zijn zegepraal bij Lèpanto. Napoleon
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maakte Tàranto tot zijn Gibraltar. En tijdens de jongste wereldoorlog zag Italië in
de haven hier zijn zwaarste oorlogsbodems aan een geallieerd torpedobombardement
ten offer vallen.
Het laatstvermelde heb ik natuurlijk niet van m'n overigens zeer mededeelzame
bankgenoot. Het heeft met diens archeologisch amateurisme immers niets te maken
en vormt bovendien, uit oogpunt van nationaal besef, toch al geen onderwerp om
tegenover vreemden over op te pijpen. Intussen zal die oude baas ginds nog wel
zitten; terwijl ik, na zo hoffelijk mogelijk me aan zijn verdere toespraak onttrokken
te hebben, alweer verderwandel. 'n Volgende straat uit en door een ruim bomenpark
omlaag. Tot nabij de havenbaai waar vóór achtentwintig jaar de Italiaanse marine
een van haar zwartste dagen beleefde. Nu ligt er, in Navo-verband, een Engelse
torpedoboot zusterlijk naast een Italiaanse kruiser.
Voorbij de weerspiegelde illuminatie van kaden en aangemeerde schepen verraden
zich weer de landbewoners. De met lichtpuntjes geperforeerde rechthoeken van hun
woonflatgebouwen markeren de andere oever. En verder op de achtergrond wemelt
daar een regelloze verlichting van industrie-installaties met erbovenuit de rosse gloed
der smelttorens van een gigantisch hoogovencomplex. Een futuristische aanblik,
waarbij het daarnet nog verrassend-nieuwe van de ‘città nuova’ achter me, op slag
veroudert tot gearriveerde tegenwoordige tijd!
Zó veel era's, ontmoet op één enkele avondwandeling: middeleeuwen en heden,
oudheid en toekomst. Waarna het me goed doet, 'ns even tot rust te komen in het
uitzicht op de nachthemel die tijdeloos schemert boven de donkere hoogten van het
binnenland. In die richting zet hierbeneden de baai zich in nog 'n tweede bekken
voort. En in dat tweede binnenmeer, waar de Ouden de purperslak teelden die de
kostbare verfstof leverde voor hun feestkledij, zijn tegen-woordig uitgebreide mosselen oestercultures. Waarom me dadelijk niet 'ns getracteerd op een portie van die
vermaarde ‘òstriche’ uit de Mar Piccolo?! Toen ik echter even later, na in enkele
minuten van kust tot kust een dwarsstraat doorgewandeld te zijn, in een restaurant
nabij de zuidelijke zeeboulevard daar 'ns rustig voor was gaan zitten, leek het me bij
mijn ogenblikkelijke lichaamsconditie toch niet zo'n erg geslaagd idee; en heb ik me
gewoon maar een gebakken tong besteld, herkomstig uit de Mar Grande en méér
geschikt om na deze lange dag mijn geslonken caloriënvoorraad weer op peil te
brengen. Dat ik vlak naast, ja bijna boven de havenmond logeerde, heb ik vannacht
geweten. Af en toe, vanuit de diepte, gestamp van scheepsmachines of de resonerende
ademstoot uit een scheepspijp. En, permanent, de doordringende havenatmosfeer
om me heen, die door het open raam mijn kamer vulde, terwijl met gesloten raam
het toch te benauwd zou zijn. Maar nú, op deze morgenwandeling langs de kade van
oud-Tàranto, komt die onmiddellijke en allesbeheersende aanwezigheid hier van
haven en zee zich als 'n wel bijzonder levendige werkelijkheid aan me opdringen.
't Was de hotelier die gisteravond me aanried, in alle vroegte nòg 'ns een kijkje te
gaan nemen in de oude stadsbuurt. Dat zou me voorgoed afhelpen van mijn
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aanvankelijke, bij avond opgedane indruk als leidden daar de bewoners slechts 'n
schimachtig bestaan. En inderdaad, die indruk ben ik inmiddels helemaal kwijt! Wel
begon in de sombere stegendoolhof zelf het leven pas heel schuchter te ontwaken,
terwijl stil terzijde een rijzige gothieke kerkgevel onwerkelijk nog te dromen stond.
Wel lag de vergrijsde romaanse dom nog diep in zijn oudchristelijk en middeleeuws
verleden verzonken. En was het te vroeg nog voor een bezoek aan de kerk- en
stadspatroon Sint Cataldus, een vermoedelijk Ierse bisschop, vóór dertien eeuwen
tijdens een pelgrimage naar het Heilige Land te Taranto bezweken, wiens gebeente
vierhonderd jaar later hier teruggevonden en wiens heilige levenswandel even zo
lang na zijn dood door vrome schrijvers uitgevonden werd.
Maar terwijl in de woonstegen en rond de godshuizen de dag nog aarzelde te
beginnen, draait hier langs de havenkant het bedrijvige leven al op volle toeren. En
wàt 'n bedrijvigheid! Van alle kanten worden kisten en korven aangedragen, puilend
van vis. ‘Vis’ daarbij zó ruim te verstaan, dat het allerlei levend gewemel van het
water insluit. Naast vele vissoorten van min of meer traditioneel model, zijn er
mandenvol met griezels van kleine octopoden en voorts talrijke kratten waarvan de
kleurrijke inhoud, zo te zien, eerder op een groentenveiling dan bij een visafslag zou
thuishoren. Maar méér nog dan al deze weerloze zeefauna, bepalen de daarmee in
de weer zijnde mensen hier het schouwspel. De mannen sjouwen met 'n haast en
ijver alsof ze dit eerste uur hun hele daginkomen moeten verdienen; wat voor velen
misschien ook inderdaad het geval is. Ononderbroken klinken links en rechts de
orders en aanwijzingen. En vroeg-wakkere knaapjes dartelen tussen dit alles door,
sommige om mee te helpen, andere om alleen maar in de weg te lopen en dan ook
telkens klankrijke uitbranders te krijgen. Het aangevoerde wordt gesorteerd en
hersorteerd, terwijl bij elke partij de afslager opnieuw met ongelofelijke radheid en
onverstaanbaarheid van tong zijn reeksen opdreunt en met een hoge uithaal afbreekt
zodra blijkbaar iemand gemijnd heeft. Volgen kan ik het niet. Maar waarschijnlijk
worden hier veel groter zaken gedaan dan men bij dit pittoreske vertier zou
vermoeden. Vooral daarvan verdacht lijken me enkele in deze drukte centrale figuren,
wier autoriteit hier, ondanks hun vlekkerige soepjassen, even onmiskenbaar is als
hun embonpoint. Overigens maken echter al de ploeteraars van vissers en
havenknechten of ook kleinhandelaars hier de indruk dat zelfs bij grote transacties
voor hen toch maar kleine porties overschieten.
Doch gelukkig leeft de mens niet van vis alleen. Gelukkig voor Taranto. Maar
gelukkig ook voor mij die nu, eindelijk aan al die glibberige bedrijvigheid voorbij,
wel sterk het gevoel heb dat ik vandaag geen vis meer lust. En wat Taranto betreft:
stralend in de ochtendzon etaleert dat op de andere kust zijn nieuwe industriële leven
en toekomstmogelijkheden in een panorama van staal en beton. ‘La Bi-mara’ heet
deze plaats vanouds, omdat zij aan twee zeeën ligt. Maar zoals ik nu vanaf de
visserskade hier uitkijk over die imposante wereld ginds van de modernste
produktietechniek, lijkt me zoiets als ‘la Bi-era’ een niet minder passende bijnaam
voor deze stad die leeft van twee tijdperken tegelijk.
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Publicistiek, engagement, vormgeving
Harry Mulisch, wenken voor de jongste dag1
Leo Geerts
Literatuur, een ziekte?
Is literatuur meer dan alleen maar een verbale monomanie? Meer en meer wordt de
zin van elk stuk proza aan een kritisch onderzoek onderworpen, zodat allerlei ‘romans’
verschijnen als pogingen om het bestaan van creatieve literatuur überhaupt te
verantwoorden. Dat geeft aanleiding tot vele intellectualistische ‘romans’ een gelukkig
fenomeen is wel, dat hoe meer de auteur/patiënt aan het uitleggen toe is, hoe minder
zijn prestatie/ziekte verantwoord lijkt. Met een stoel gaat het makkelijker: hij is maar
verantwoord in de mate waarin hij ook nog een stoel is. Al geldt dit evenzeer voor
de literatuur, het is minder eenvoudig om van het complexe fenomeen ‘roman’ een
definitie te geven. Vooral de roman is een zo ingewikkeld geheel, dat telkens weer
denkers van allerlei strekking, hoofdzakelijk estheten, sociologen en psychologen,
gehoopt hebben hét van hét te zullen ontdekken door een strenge analyse vanuit één
welomschreven gezichtspunt.
Literatuur werd ontleed als een geheel van taalstructuren: van zinsbouw en
woordkeuze tot totale structuur; typische vormfenomenen werden door mensen als
Lukacs, Goldmann of Girard beschouwd als produkten van sociologische structuren.
Hoe zwakker een werk is, hoe makkelijker het zich laat ontleden in een
psychologische, sociologische of ideologische ordeningspoging. Grote stromingen
als realisme of romantisme laten zich redelijk goed karakteriseren met
tweede-rangs-produkten, maar lijken wel gecamoufleerd in de, nog altijd niet als
dusdanig wetenschappelijk ‘waargemaakte’, grote literatuur. Waar zit hem dat ‘teveel’
dat bijvoorbeeld de surrealisten met zo'n fanatieke ijver alleen in hun eigen methodiek
willen terugvinden?
Harry Mulisch wordt met deze vraag geconfronteerd door Nol Gregoor2, die hem
ertoe wil brengen zijn schrijverschap tot een verklaring te herleiden, liefst dan nog
tot een psychisch trauma, dat van de kleine jongen die niet mee mocht, kon of wilde
spelen en zich verbaal uitleefde. Dat ‘herleiden’ zit Mulisch al dadelijk dwars:
‘wanneer je zou willen proberen om iets tot iets anders te herleiden. Dat kan ik niet
goedvinden. Ik zeg: alles is precies zichzelf. Alles

1
2

De Bezige Bij, LRP 241, 1967.
Nol Gregoor in gesprek met Harry Mulisch, in Literaire Documenten Serie (LDS) 1, De
Bezige Bij.
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is dat wat het is. En je kunt nooit zeggen: dat is eigenlijk dat andere’ (p. 39). In een
gesprek met Mulisch3, drie jaar na deze radiodiscussie, hoorde ik hem even hardnekkig
de waarde ontkennen van de psychologische ‘verklaring’ van literaire fenomenen;
die kan volgens hem alleen bijkomstig zijn en nooit een afdoend antwoord verstrekken
op de vraag naar de kwaliteit.
Tegenover het delven in het traumatische verleden, dat Nol Gregoor voorstelt,
plaatst Mulisch het doel van de auteur: ‘Waarom is niet veel belangrijker datgene
wat ik wil, datgene wat ik nog niet ervaren heb? Namelijk juist dat proces van het
schrijven, dat wat ik doe. Waarom gaat het mij niet veel meer om het doel dan om
de oorzaak? Jij spreekt aldoor over de oorzaak, en dan moet ik onmiddellijk daar het
doel tegenover stellen. Ik zoek mijn ervaring veel meer in dat wat ik ga doen’ (LDS
1, p. 34).
Met deze confrontatie van ‘hoe men schrijver werd’ en ‘wat de schrijver zal gaan
doen’ raakt Mulisch een essentieel aspect van elke menselijke creativiteit, het moment
van vrijheid dat binnen alle perken van een gegeven sociologische en psychologische
situatie ook meespeelt en mede bepaalt wat het nieuwe werk zal worden. Men kan
achteraf wel Shakespeare in mootjes analyseren, maar wie kan voorspellen wat de
volgende stap van een van onze grote pionnen op het literaire schaakbord zal zijn?
De kunst verschijnt voor de lezer weliswaar als een object, voor de auteur is ze vooral
een project.
In de hitte van de discussie met Gregoor laat Mulisch de volgende onthutsende
redenering vallen: ‘Er is geen reden zo klein geweest, of iemand heeft er wel eens
zelfmoord voor gepleegd, en er is geen reden zo groot geweest, of iemand heeft er
geen zelfmoord voor gepleegd. En ik bedoel dit: zelfmoord wordt gepleegd door
zelfmoordenaars. Een zelfmoordenaar kan zich nooit beroepen achteraf - of wanneer
het mislukt is, of na zijn dood - op de ervaring waarom hij zelfmoord heeft gepleegd.
Daar kan hij zich nooit op beroepen: die zelfmoord blijft zijn onvervreemdbaar
eigendom. En op het moment dat je meent, dat je je verantwoordelijkheid voor je
reacties op de buitenwereld kunt afschuiven, dan zijn we bijvoorbeeld bij het
Eichmann-proces aangeland’ (LDS 1, pp. 33-34).
De boutade ‘zelfmoord wordt gepleegd door zelfmoordenaars’ is onthutsend door
het contrast met de andere slagzin: ‘die zelfmoord blijft zijn onvervreemdbaar
eigendom’. De eerste suggereert dat de zelfmoordenaar gedetermineerd is door een
als statisch opgevatte persoonlijkheidsstructuur; de tweede suggereert het tegendeel:
Eichmann kan door duizend-en-één ervaringen geexcuseerd worden, maar die excuses
raken zijn verantwoordelijkheid niet; zijn daden zijn zijn onvervreemdbaar eigendom.
Dat wat een zelfmoordenaar tot zelfmoordenaar maakt, is m.a.w. niet de reden die
hij had, maar het feit dat hij bewust en autonoom een bepaalde keuze deed; hij had
ook een fles cognac kunnen verkiezen.... Hoewel Mulisch zich, ook elders in de tekst,
soms vastpraat op deterministisch klinkende, maar inslaande boutades, toch kan aan
zijn interpretatie van de vrijheid en de verantwoordelijkheid moeilijk nog getwijfeld
worden. De zaak 40/61 is er om dat te bewijzen.

3

In De Nieuwe, nr. 209, 29 maart 1968.
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Er zit een harde, bepaald wel eenzijdig intellectualistische overschatting in deze
opvatting, dat noch een Befehl-ist-Befehl-constellatie, noch een sociale situatie, noch
een psychologische rattenval kan gelden als excuus achteraf. De mens van Mulisch
heeft geen excuus voor wat hij wil en doet. Dit klopt wel met het kille ascetisme dat
in Mulisch'; privé-leven meewerkt en dat hem belet over dat privé-leven uit te weiden.
Karakteristiek in dit verband is de volgende (duidelijk overdreven) uitlating over
zijn eigen financiële situatie: ‘Nog in 1955, ik was toen achtentwintig, bedroeg mijn
jaarinkomen f 533; pas in 1959 had ik voor het eerst in mijn leven voldoende geld
om mijn Lebensraum te verlaten. Niet dat ik mij beklaag, integendeel: ik heb
eenvoudig nooit zin gehad om iets om geld te doen, en ik heb mijn hele leven
uitsluitend gedaan waar ik zin in had. Geld verdienen is tijd verknoeien. Dankzij een
soort natuurlijk ascetisme verlang ik ook niet naar dingen die daardoor onmogelijk
zijn. Zo lang ik niet op reis kon, wilde ik niet op reis; op het moment dat het kon,
ging ik op reis’ (Wenken, p. 99). In deze uitlating klinkt veel sterker door, dat Mulisch
weet wat hij wil, dan dat hij zich gebonden, en dus geëxcuseerd, acht door zijn situatie.
Het lijkt me wel aardig, vast te stellen dat 533 gulden, zegge en schrijve ongeveer
8.000 B.Fr., meer op een ijdele overdrijving lijkt dan op een reële overlevingskans....
Wanneer Mulisch met vakantie is op het modische bohémien-eiland Ibiza, gaat hij
maar dadelijk achter een schraag-schrijftafel zitten: ‘wat doe ik nu anders dan toen?
Ik zit te schrijven op een stuk papier’ (Wenken, p. 104). Deze ascetische dagindeling
wordt door J.G. Toonder bevestigd. Voor Mulisch verschijnt het schrijven dus niet
als een complexerige monomanie, eerder als een souvereine daad. Hij schrijft, omdat
hij er zin in heeft. Het eigengereide in deze vrijheidsopvatting wordt vaak kwalijk
genomen. In Mandarijnen op zwavelzuur wijdt W.F. Hermans een foto-collage aan
Mulisch: een protserige circusartist met fenomenale spierbundels. d'Oliveira verwijt
Mulisch in een interview: ‘Je weet, ik heb eens gezegd dat jij niet woekert met je
talent, maar dat je talent jou overwoekert’ (Scheppen riep hij gaat van au, p. 50).
Het antwoord van Mulisch is karakteristiek voor de auteur die meer belangstelling
heeft voor kunst-als-project dan voor kunst-als-object: ‘Ja, ik schrijf niet uit armoede,
ik ben niet zuinig, wat ik ook niet wil zijn. Ik vind dat je onmiddellijk moet ophouden
met alles wat je kunt’ (id., p. 50). d'Oliveira stelt hiertegenover, volkomen logisch
binnen de perken van de close-reading-techniek, dat je pas goed kan schrijven als je
klaar en duidelijk weet binnen welke grenzen je te werken hebt, als je kunt wat je
wil. Mulisch verwerpt deze opinie. Na een uitdagend ‘waarom waarom wrom wrom
wrom?’ zegt hij: ‘Dat bepaal ik toch, wat mag? Ik hoef toch niet zo te doen als
Flaubert het deed? Dat zijn toch allemaal maar manieren en modes’ (id., p. 55).
Daarmee poneert hij wat ook de close-reading-techniek als axioma vasthoudt: de
autonomie van elke vorm, de zekerheid dat om het even welke vorm pas door zichzelf
verantwoord kan worden.
Vanzelfsprekend is de negatieve zijde van deze opvatting meer dan een
eigengereide vrijheidsbeleving; stilistisch lijkt Mulisch vaak op een eigengereide
ijdeltuit. Wanneer hij met d'Oliveira naar de bandopname van hun gesprek
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luistert, constateert hij zelf: ‘Maar deze nadrukkelijkheid van praten, die ik nu van
mezelf hoor, tref je die in mijn werk aan?’ (id., 64).
Die ‘nadrukkelijkheid van praten’, Mulisch' eigen eufemisme, neemt in Wenken
voor de jongste dag vaak de vorm aan van onplezierige grapjes: ‘Evenals ik ging het
boeddhisme van India naar Nippon, - zij het iets eerder en langs een andere route’
(p. 276). Hoe ironiserend ook, dit grapje is niet mogelijk zonder de ij delheid van
een door talent overwoekerde, gevierde auteur. Volgens Mulisch zelf mag zo'n grapje
best, omdat de lezer zich er slechts aan ergert indien hij zelf even ij del is....4.
Een ernstiger gevolg van deze ‘overwoekering door zijn eigen talent’ is de
toenemende fragmentatie van Mulisch' oeuvre. Hoe eruptief Voer voor psychologen
en Archibald Strohalm ook waren, ze hadden nog de fundamentele eenheid van
respectievelijk een speurtocht naar de eigen identiteit en het verslag van een
waanzinnig-fantastisch avontuur. De zaak 40/61 bleef nog binnen het kader van een
actualiteitsverslag over het proces Eichmann, ook al liet dit kader veel ruimte vrij
voor woest heen- en weergedraaf in historische, sociologische en psychologische
gebieden en al schiep het een aanvaardbare praatstoel voor auteur Harry Mulisch.
Bericht aan de rattenkoning was stevig gecomponeerd, doordat het de provoïstische
levenssfeer in verband bracht met algemene fenomenen als de grote-stadsmentaliteit
(technopolisch bewustzijn), de rebel-without-a-cause-attitudes, de guerillero-taktiek
en de machtsverhoudingen op nationaal en internationaal vlak.
Hoe eruptief de stijl van al deze werken ook was en hoe duidelijk de overgang
van fictie naar haastige actualiteitsbeleving ook is, ze verschillen grondig van Wenken
voor de jongste dag, een mengelwerk, een verzameling van bijna toevallige stukjes:
een farce over het atoomgevaar, een toespraak op het boekenweekbal,
dagboekbladzijden uit Ibiza, de reportage voor Avenue ‘Het kruis en de bloem’, een
farce over de Dayan-oorlog, een ban-de-bom-toespraak, een satirische parafrase op
de onbenullige Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf die de Nederlandse
burgerbescherming uitgaf met het oog op een atoomoorlog....
Men kan argumenteren dat een verzamelbundel reden van bestaan heeft, maar dan
praat men over publicistiek en niet meer over literatuur. De vraag of de literator
Mulisch soms dood is en alleen de publicist nog leeft, hangt evenwel samen met
beide aspecten: de publicistische situatie én de eigen aard van dit werk.

Publicistiek en engagement
Bij mensen als G.K. Van het Reve en Simon Vinkenoog liggen de zaken eenvoudiger,
al zijn er ook veel overeenkomsten met Mulisch. Vinkenoog is eerst en vooral een
handige kunst-manager met een zenuwachtige begaafdheid voor op het randje af
sensationele tijdsverschijnselen. Bij Van het Reve hangt de gunstige publicistische
situatie nauw samen met zijn privé-bestaan en met de

4

Cfr. interview in De Nieuwe.
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taboes die zijn werk doorbrak. Zijn ‘brieven’ aan de lezers van Tirade, die gebundeld
werden tot Op weg naar het einde en Nader tot u, bleven beperkt tot strikt individuele
boodschappen; ze trokken vooral de aandacht doordat de homofilie opeens grote
aandacht kreeg in pers en tv en doordat een politicus er een ‘godslastering’ in meende
te vinden. Dit viel samen met een heftig debat over de vrijheid van het woord, die
door Van het Reve wordt opgevat als de vrijheid om alles te zeggen; zowel dit laatste
aspect als de eigenlijke inhoud van Van het Reves werken bleken slechts toevallig
in het nieuws-met-hoofdletters te belanden. Dat Van het Reve in het programma ‘Zo
was het toevallig ook wel eens een keer’ zijn scherp woordje meesprak, kan men als
niet veel meer dan een gunstig, publicistisch toemaatje beschouwen.
Bij Mulisch liggen de zaken fundamenteel anders, al lijkt dat op het eerste gezicht
niet zo. Nergens verschijnt hij als de ‘held’ van de geschiedenis, wat zeker bij Van
het Reve en vaak ook bij Vinkenoog het geval is. Wel had zijn literaire verschijning
vat gekregen op de verbeelding van het lezerspubliek: Het Stenen Bruidsbed is al
een hele tijd cursorische lectuur voor middelbare scholen; dank zij de reportage over
Eichmann in Elseviers Weekblad, een opdracht, zoals Mulisch telkens uitdrukkelijk
zegt, was zijn journalistieke aanleg als het ware ook voor het belegen-rechtse publiek
geconsacreerd. Met de brochure Wenken voor de jongste dag heeft dit zeker iets te
maken: Mulisch kon het zich permitteren de keukenrecepten tegen de
atoomvernietiging belachelijk te maken; zijn prestige schiep daarvoor een gunstige
situatie. Maar wat hij toen deed, is eigenlijk meer typerend voor de journalist dan
voor de auteur: hij reageerde prompt, scherp en doeltreffend op een stukje actualiteit;
bovendien droeg hij actief bij tot een klimaat, tot een gezonde reactie tegen de
onbenulligheid waarmee, ook in het Belgische leger nog, atoomontploffingen
bestreden worden. Hij was met andere woorden een getuige on the hot spot, een
getuige die verbaal tegen de actualiteit in reageerde.
Hoewel Amsterdamse provo's hem verwijten - en het is zeker een typische
beschuldiging die zijn situatie kenschetst! - dat Mulisch vanuit zijn raam of van in
zijn veilig-snelle sportwagen de rellen om het Lieverdje en het huwelijk meemaakte,
toch klopt dit niet helemaal. Ook in Bericht aan de rattenkoning, een schitterend
boek over provo, is Mulisch zelf niet ‘de held’ van het avontuur. Maar het is zonder
meer duidelijk voor wie er één bladzijde van leest, dat hij er met hart en ziel bij
betrokken was.
Dit lange essay over provo, Van Hal, Beatrix, de regentenmentaliteit, het
politie-optreden, ‘Zo is het’, is meer dan een actualiteitsverslag. Het wil de kern van
de zaak blootleggen, tonen waarom Amsterdam in 65-66 werkelijk ‘het magisch
centrum’ van de wereld was, wat er m.a.w. aan algemene regels te leren valt uit
Amsterdams woelige jaren. Dat er een tekst van Mao als motto op prijkt, is toch wel
iets meer dan een links-intellectuele stoutigheid. In het citaat wordt de guerilla-taktiek
door Mao vergeleken met het gepest van horzels die een reus tot wanhoop brengen.
Zijn de provo's geen horzels geweest voor Nederland en indirect ook voor de
revolterende generatie jongeren in het hele Welvaartsgebied? Om de Amsterdamse
onrust en de rebellie te verklaren
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vertrekt Mulisch terecht niet van de lokale gegevens, maar van de angstwekkende
tegenstelling tussen Noord en Zuid, rijk en arm.
Welk verband ziet Mulisch tussen rijk - arm en burger - provo? ‘In het vaderland
der bezittenden zijn De Verraders uiteraard niet de bezitlozen, - die zijn er immers
niet meer, hadden wij afgesproken, - maar zij die er het minst deel aan hebben, d.w.z.
voornamelijk de jeugd, bijgestaan door intellektuelen en kunstenaars’ (p. 35). Vanuit
deze optiek is de vergelijking tussen de provocatie-taktiek en de guerilla-strijd ook
methodisch niet meer zinloos: provo en guerillero zijn machteloze partìjen die de
taktiek van de machteloosheid op een geraffineerde manier hebben moeten leren
toepassen.
Deze kern houdt Mulisch het hele boek door vast. Hij verwerpt de term ‘fascist’
na een korte toelichting over Hitler, volgens hem een a-historisch verschijnsel. Hij
meent dat de Orde en het Gezag die door provo werden uitge-daagd, van een andere
orde zijn. Volgens hem is de straatjeugd-mentaliteit eerst en vooral tot de solidariteit
van het provotariaat uitgegroeid door toedoen van de Amsterdamse onderwereld,
met name toen de dan nog doodgewone stadsjeugd door ‘de pooiers van de
hoerenbuurt achter de Dam, waar de business schade leed door de relletjes’ werd
weggeranseld. ‘De politie deed niets. Terwijl de jongens elkaar huilend en bloedend
ondersteunden, stapte de politie in en reed weg’ (p. 65). Zeer schril wordt hier
geïllustreerd, hoe de pooier en de hoer wel geïntegreerd zijn in de samenleving, maar
dat de jeugd onbeschermd en uitgestoten blijkt te zijn. Dit besef ‘er niet meer bij te
horen’, dat vaak als een snobistische houding wordt uitgelegd, berust volgens Mulisch
op harde feiten.
Deze situatie van de jeugd wordt veralgemeend: ‘Omdat De Verraders in het blanke
vaderland der bezittenden overwegend jongeren blijken te zijn, betekent dit voor het
vaderland der bezittenden een nieuwe vertikale onderscheiding: die in jong en oud’
(p. 40). ‘Het schrikbewind van een onderwereld, het pure fascisme’ (p. 85), m.a.w.
het optreden van de pooiers, is slechts een incident geweest. Aan de tegenpool van
de provo staat een deftige heer, ‘de regent’: ‘het post-koloniale regentendom’ (p.
85). ‘Dat het niet meer maar ook niet minder dan een worm was, en nog niet de totale,
fascistische afwezigheid van een rechtsorde, dat wisten natuurlijk ook de provo's, al
vonden zij het niet het moment om dat te zeggen’ (p. 86). Wie zijn dan wel die als
wormen verklede regenten? ‘Wat ik wil beweren is, dat vrijwel iedere Nederlander,
die een leidende positie bereikt, onmiddellijk de regentenmentaliteit vertoont - en
dan moet men inderdaad veronderstellen, dat hij haar uitsluitend bereikte, omdat hij
die mentaliteit al vertoonde. Dit geldt van de fabrieksdirekteur tot de vakbondsleider,
van de voorzitter van de klaverjasklub tot de hoofdredakteur’ (p. 87). Wat is een
‘regent’? Van Hal, de toenmalige burgemeester, is er een goed voorbeeld van: ‘Onder
het mom van demokratie kan de regent doen wat hij wil, - de regent die de bevolking
niet gekozen heeft, maar waarmee ze is bevoogd’ (p. 88). De regent is dus de
machthebber die niet meer weet wat de bevolking van hem verwacht en met die
verwachting overigens ook geen rekening houdt. Deze vervreemding van de
machthebber schrijft Mulisch toe aan de paternalis-
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tische, kolonialistische bevoogdingsmentaliteit van vóór Soekarno. Daar zit beslist
wat in. Toch zou men kunnen stellen dat ook de complexiteit van een grote stad bijna
noodzakelijk tot de vervreemding van de burgemeester leidt, of hij nu in Amsterdam,
New York, Parijs of Londen woont. Nee, zegt Mulisch, want Van Hal bleef
hardnekkig verkeerd oordelen over Gezag en Orde en ook de prinses wilde per se
niet in Den Haag, maar in Amsterdam trouwen....
Het kan nuttig zijn hierbij een uitweiding in te lassen en de starre houding van
burgemeester Van Hal te vergelijken bij die van de Belgische bisschoppen in verband
met Leuven. ‘Tot 1965 behoorde de nederlandse student tot het achterlijkste deel
van de natie’ (p. 107), zegt Mulisch. De vonk die in België de kortsluiting tussen
macht en volk teweegbracht, die m.a.w. het studentenpubliek tot een scherper
bewustzijn van de eigen situatie bracht, die, nogmaals vertaald, de ‘achterlijkheid’
verminderde, lijkt sterk op de vonk die straatjeugd en nadien studenten in Amsterdam
op de been bracht. De wet, dat een stardogmatische beslissing van de machthebber
een averechts effect heeft, bleek zowel daar als hier van toepassing. Door die
wetmatigheid ontstond een mentaliteit die Mulisch typisch acht voor grote steden:
‘In deze hoofdsteden heerst een geest van vrijheid, betrekkelijkheid, kosmopolitisme,
in tegenstelling tot de bedomptheid in pseudosteden als Den Haag, Washington,
Moskou, Madrid, München’ (p. 41).
Tot het kamp der jongeren behoren dus niet alleen de dijkers (type Jan Cremer)
en de pleiners (type Simon Vinkenoog), maar weldra ook de studenten, die de
economische rassentegenstellingen (brandpunt Vietnam) in de sfeer binnenbrengen.
Mulisch noemt provo slechts de ‘alchymische catalisator’ (p. 69) van het proces. De
tegenstellingen jong - oud, arm - rijk, stad - provincie, politie - burger, republikein
- regent werden tot een brandpunt samengericht door het huwelijk en al wat eraan
voorafging; zo werd Amsterdam herschapen tot een magisch centrum; zo werd
‘sociologie in een reageerbuis - het wereldgebeuren weerspiegeld in een glazen
stuiter’ (p. 103) mogelijk.
Was het proces Eichmann voor Mulisch een belangrijke les geweest, eigenlijk de
grote stap vooruit, toch was hij daarbij maar indirect betrokken. Bericht aan de
rattenkoning gaat verder: ‘Het handelt niet alleen over de gebeurtenissen’, zegt de
flap nogal hyperbolisch, ‘het is ook een deel van de gebeurtenissen’. Niet zonder de
hem eigen ijdelheid vertelt Mulisch zijn eigen angstervaring in het Amsterdam van
65-66: ‘Waarop één van de agenten met zijn ogen half dicht begon te knikken en
zei: “Wij komen elkaar nog wel eens tegen, Harry Mulisch” - “Dat zal best”, zei ik,
“ik woon in deze wijk”. Hij bleef knikken. “'t Is dat we er nu niet uit mogen, maar
met jou reken ik ook nog wel af”’ (p. 96).
Hoe ellendig Mulisch zich blijkens de tekst ook voelde, omdat de mensen van zijn
soort niet bereid bleken ‘iets te doen’ bij het huwelijk en feitelijk vanop een veilige
afstand zaten te wachten op de miraculeuze komst van de provo's (die inderdaad ook
kwamen), bovenstaand tafereeltje laat in al zijn banaliteit aanvoelen, hoe fundamenteel
Mulisch betrokken was bij de provo-jaren, bij de

Streven. Jaargang 21

909
onderhuidse revolutie die in Amsterdam aan de gang was. De zaak Eichmann
behoorde tot het verleden; provo was bezig; erover schrijven betekende zich
engageren. De publicistische situatie die het succes van het boek mogelijk maakte,
kan niet afgezonderd worden van de inhoud en de strekking van het boek. In die zin
is het inderdaad een deel van de gebeurtenissen en toont het ons een auteur die zijn
tijd niet alleen mee-beleeft, maar ook mee-maakt. Dit toont aan, hoezeer de literatuur
nog altijd tot het leven zelf kan behoren, en ik zou geneigd zijn te zeggen: moet
behoren.

Engagement en vormgeving
In het reeds vermelde interview voor De Nieuwe heb ik getracht Mulisch vast te
spijkeren op één van de bestaande socialistische stelsels, uiteraard een tot mislukken
gedoemde onderneming. Uit zijn reportage over Castristisch Cuba in Avenue is
immers gebleken hoe nauw Mulisch aansluit bij de allegretto revolutie op dat kleine,
koppige eiland; zijn uitspraken over communisme en socialisme in die reportage zijn
alleszins ondubbelzinniger dan die in de ban-de-bom-toespraak of in de farce De
Knop. Zijn haat tegen de Amerikaanse machtspolitiek komt anderzijds scherp aan
bod in zijn reportage, eveneens voor Avenue, van een reis naar Calcutta, Benares,
Thailand, Tokyo, Hiroshima en San Francisco. Hoewel hij de wekroep van Che
(‘schep vele Vietnams’) als het enige middel beschouwt om het Amerikaanse
imperialisme de nek te breken, toch vermijdt hij elk al te eng politiek engagement.
Hij speelt liever voor individueel orakel.
Door die houding onderscheidt Mulisch zich van het type Debray, dat niet alleen
zijn talent, maar ook zijn lijfelijke persoon op het spel zet in de machtsstrijd tussen
rijk en arm. Men kan argumenteren dat Debray, ook mét zijn martelarencomplex dat
hem in Bolivia de hoogste straf deed vragen, tenminste de moed van zijn overtuigingen
heeft. Daartegenover staat dat Mulisch door zijn soms wat overdadig scherpzinnige
analyses van bijvoorbeeld de Japanse techniek en het boeddhisme dichter aansluit
bij het type H.M. Enzensberger. Beide houdingen zijn te verdedigen: beide hebben
hun eigen gevaren en consequenties; beide zijn niet fundamenteel nodig. Het
engagement van een auteur moet nu eenmaal ruimte open houden voor zijn
privé-keuze, niet voor de steeds grotere liberalisering zoals die in Oosteuropese
landen nu aan de gang is, niet voor de ‘vrijheid tot in het absurde’ zoals die in het
westen bijna bestaat, maar voor de reële vrijheid van het schrijverschap d.w.z. voor
de reële inbreng van de volledig autonome literatuur in het sociaal-evoluerend proces.
Het best vindt men dit type misschien nog vertegenwoordigd in de Amerikaanse
neger-auteur James Baldwin: als neger is hij onlosmakelijk gebonden aan de
sociaal-racistische strijd, is hij een levend bestanddeel van een groep, iets wat Mulisch
maar heel even kon zijn in het Amsterdam van 65-66.
Wanneer men de ongelukkige evolutie van het politieke engagement van Günter
Grass gevolgd heeft, is men geneigd te denken dat iedere intellectueel, iedere auteur,
als het ware veroordeeld is tot het vacuumbestaan naast, boven,
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onder, met, maar nooit in de massa. De afkeer van de creatieve mens voor de
verslaafde consument kreeg even vorm in de term ‘klootjesvolk’, volgens Mulisch
overigens een term van de god-in-'t-diepst-van-zijn-gedachten Willem Kloos; achteraf
blijft de creatieve mens toch buitengesloten uit het eigenlijke leven van zijn
medemensen. Bericht aan de rattenkoning mag dan ‘een deel van de gebeurtenissen’
geweest zijn, er is momenteel geen gebeurtenis waaraan Mulisch deel blijkt te hebben
met dezelfde intensiteit en dezelfde consequenties op literair gebied. Debray is nog
altijd een deel van de Boliviaanse gebeurtenissen, tenzij de guerilla zo definitief zou
opgedoekt zijn dat men hem vrij laat; Baldwin zal altijd een deel van de negermassa
zijn.
Wat blijft er de auteur dan over aan vormelijke afronding? Hij wordt als het ware
veroordeeld tot het individualisme, tot de dagboekomlijsting. Dat doet Mulisch dan
ook. Zijn stukjes over ‘Stan Laurel & Oliver Hardy’, ‘Sein L(odewijk)’, ‘De Knop’,
‘Het Narrenschip’, ‘Wenken voor de jongste dag’, ‘:aangezien:’, ‘Anekdoten rondom
de dood’, ‘Het neen’, ‘Het kruis en de bloem’, ‘Een doorn in het oog’, in feite allemaal
gelegenheidsstukjes, tracht Mulisch te verbinden door ‘Kalender’, bindtekstjes,
verklaringen van hoe en waarom al deze dingen zijn samengebracht in één boek. De
eenheid van het Eichmannproces en van de provogeschiedenis is definitief zoek:
voor het eigen leven, voor de eigen intellectuele revolutie is er geen historisch
afsluitingsmoment, geen vormelijke afronding, tenzij het een overkoepelend geloof,
een levensdoel, een ‘engagement’ in zich draagt.
Bekijken we de stukjes zelf van naderbij, dan merken we dat ze ook alle in een
vacuum zweven, of juister: dat ze de omgeving van het publicistische apparaat niet
kunnen missen. Alleen ‘Anekdoten rondom de dood’ en ‘Sein L(odewijk)’ hebben
een zekere literaire autonomie. De hoofdbrok van het boek wordt gevormd door
satires en getuigenissen-reportages.
De satire is per definitie een machteloze reactie. De machteloosheid wordt erin
zo opgedreven tot wat Mulisch noemt ‘een woede en lachaanval’, dat ze het gehate
object vernietigt. Dat gebeurde effectief met de ‘Wenken voor de jongste dag’. Dit
gebeurt min of meer in ‘De Knop’: min of meer, want het laat ons alleen maar groen
lachen om onze situatie tussen twee waanzinnige atoom-grootmachten in. Ook ‘Een
doorn in het oog’ geeft de woede om het Israël-Arabië-conflict slechts een groene
uitlaatpijp: het is een woede- en lachaanval om een absurde, kwaadaardige situatie
waaraan we niets kunnen doen, waarvoor we geen oplossing weten. Deze groene
lach is echter niet in staat de bitterheid op te lossen van waaruit hij nochtans ontstaat.
De reportage heeft met de satire gemeen, dat ze evenmin een oplossing te bieden
heeft; ze informeert. Mulisch brengt zijn informatie vanuit een duidelijke
gezichtshoek. Hij rekent grondig af met de Westerse superioriteitsgevoelens tegenover
de arme landen die zonodig ‘geholpen’ moeten worden door al die technisch grotere
broertjes. Die afrekening treft ook de hulpeloze mentaliteit van het Westers broertje
tegenover zijn eigen technologische opvlucht, zijn onmacht om met de techniek te
leven, en stelt die diametraal tegenover de Japanse, geduldige speelsheid, een al te
idealiserende visie overigens voor wie
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ooit eens iets over de onderwereld in Tokyo gelezen heeft. Net als in de toespraak
‘Het neen’, wordt in de reportage ‘Het kruis en de bloem’ het Vietnamese conflict
zowat ‘de alchymische catalisator’ van de onlustgevoelens die elke creatieve
persoonlijkheid in het Westen kenmerken. Tot een fundamentele afrekening komt
het voorlopig nergens in de stukjes van Mulisch; Wenken voor de jongste dag brengt
noch in zijn geheel, noch in zijn delen een katharsis, een bevrijding. Het valt uiteen
in de machteloze reacties van een consument-tegen-wil-en-dank.
Toch bevat het heel wat mogelijkheden voor een afrekening van Mulisch op het
hem eigen niveau met een wereld die hij leefbaar moet maken in zijn tekst. Deze
mogelijkheden worden misschien wel bedreigd door de publicistische vaart van zijn
produktie, zodat de lezer blijft zitten met een serie grandioze splinters die ook met
‘kalender’-blaadjes niet te lijmen zijn. Anderzijds is het wel boeiend na te gaan, hoe
deze auteur de grenzen van zijn werk steeds verder opschuift, als wilde hij de hele
wereld erin binnenhalen. Dit, ook letterlijk, nogal snel uiteenvallend boekwerk kan
alleszins gelden als een bewijs voor de ook esthetische moeilijkheden van een auteur
die zich niet wil herhalen, die nog veel minder wil herhalen wat Flaubert nog zo
duidelijk kon zeggen, die m.a.w. zijn tijd ook wil mee maken.
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Week-End van Jean-Luc Godard
Eric De Kuyper
Sedert mijn laatste opstel over Godard (Masculin-Féminin, in het aprilnummer 1967)
heeft de cineast niet minder dan vier nieuwe films uitgebracht: Made in USA (1966),
Deux ou trois choses que je sais d'elle (1966), La Chinoise (1967) en nu onlangs
Week-End. Daarbij is nog de science-fiction sketch te vermelden Anticipation in Le
plus vieux métier du monde (1967).

Flash-back
In Week-End zet Godard zijn tocht voort in zijn vreemd cinematografisch utopia.
Die tocht is begonnen met Pierrot le Fou (1965), dat steeds meer als een belangrijke
schakel beschouwd moet worden. Terwijl hij zich vroeger voornamelijk scheen te
bekommeren om zijn eigen wereld, met name zijn vrouw en hoofdvertolkster Anna
Karina, is hij zich vanaf Pierrot le Fou gaan bezighouden met het ‘wereldgebeuren’.
En terzelfdertijd heeft hij een vorm van zelfzekerheid gewonnen. Vroeger wilde hij
films maken zoals andere cineasten dat deden; hij slaagde er niet in, en die mislukking
was voor hem een bron van creativiteit, de ‘creativiteit van zijn onmacht’. Die
dialectische creatieve impuls schijnt nu een wijziging ondergaan te hebben. Vroeger
trachtte hij het filmmedium nogal krampachtig te beheersen, nu is hij het de baas.
Hij weet nu hoe hij moet filmen, en hoe hij zijn onmacht voor een ‘kunnen’ kan laten
doorgaan. De creatieve impuls is in de laatste werken gewoon als gegeven
geïntegreerd: ‘dit is mijn stijl’. Er is dan ook geen reden meer om er zich over te
verwonderen of te ergeren: nu moet je verder kijken. Godard kan bijvoorbeeld nog
altijd geen continu verhaal afwikkelen of geen logische gedachtengang uitbouwen
en ontvouwen. Goed, zijn films zullen dus a-narratief zijn, ze zullen bestaan uit
ideeënflitsen. Maar nu zonder het minste schuldgevoel. Het zijn Godard-variaties op
een thema: de hedendaagse jeugd (Masculin-Féminin), de prostitutie als resultaat
van de vervreemdende levensstijl van vandaag (Deux ou trois choses que je sais
d'elle), het revolutionaire renouveau bij de jongeren (La Chinoise), of het
auto-toerisme (Week-End). Alleen in Made in USA heeft hij getracht een narratief
patroon te koppelen aan ideeën over de politiek: is het daarom dat dit dan ook zijn
minst briljante film en meest duidelijke mislukking is geworden?

Streven. Jaargang 21

913
Tot voor Week-End werd de thematiek vrij diffuus behandeld; ze vormde slechts een
uitgangspunt, een aanleiding om over vele andere nevenaspecten en andere dingen
te praten. De actualiteit van de thematische keuze was telkens opvallend; je zou ze
zelfs ‘modieus’ kunnen noemen, al hoeft dat helemaal niet pejoratief te klinken:
Godard voelt gewoon de behoefte om als een columnist te reageren op ideeën en
feiten die in de lucht hangen en er het zijne over te vertellen. Te weinig cineasten
hebben dezelfde ambitie, velen achten het film-medium daarvoor niet geschikt.
Godard heeft het tegendeel bewezen (één van de vele dingen die hij in zijn films
bewezen heeft). Zijn basiskeuze voor Week-End is weer eens revelatief. Goed, dat
houdt dus geen verrassing in. Wel verrassend is echter de manier waarop hij die
actualiteit, die actuele werkelijkheid, meent te moeten benaderen.

De vertheatraliseerde werkelijkheid
Godards werk heeft altijd een sterk documentaristische inslag gehad. Hij is
bijvoorbeeld de eerste geweest om ‘interviews’ in te lassen in een fictiefilm; denk
maar aan de twee lange gesprekken in Masculin-Féminin. De (toch gedeeltelijk)
natuurgetrouwe werkelijkheid van het interview heeft echter in zijn latere films nog
een tegenhanger gekregen: een brok geënsceneerde werkelijkheid.
Het begrip ‘mise-en-scène’ zoals dat in de Amerikaanse film in praktijk wordt
gebracht, staat bij de jonge Franse cineasten op het voorplan. Daarbij denken zij niet
aan het kolossale en spectaculaire van een Cecil B. de Mille, maar aan een Hitchcock,
een Howard Hawks, een John Ford, cineasten die betekenis weten te geven aan de
verhoudingen van de personages onderling, aan hun opstelling in de ruimte, aan hun
relaties tegenover de voorwerpen, aan de correlatie tussen al deze elementen en de
tijd- en ruimteverdelende - en indelende - camera- en montageprincipes van de film.
Deze richting hebben bijvoorbeeld Truffaut en Claude Chabrol ingeslagen, ieder dan
op zijn manier. Godards mise-en-scène daarentegen is altijd anders ingesteld geweest.
Hij gaf blijkbaar de voorkeur aan de inval, aan het spontane moment dat toevallig
door de camera gesnapt en vastgelegd wordt. In plaats van met een mise-en-scène
werkt hij vaak met wat je een lay-out zou kunnen noemen: het plastische en grafische
aspect van zijn beeldcomposities is in zijn laatste kleurenfilms opvallend geworden.
Het belang dat hij hecht aan allerlei knipsels en affiches, geeft aan zijn verteltrant
een vlakte, een tweedimensionaliteit die prachtig samenvalt met zijn open structuur.
Hij laat gaten, invulruimten, zowel in de rechtlijnige, telkens bewust onderbroken
ontwikkeling van het ‘verhaal’, als in het spatiale element daarvan. Hij laat de
toeschouwer de mogelijkheid, er zelf reliëf aan te geven, of althans op te merken dat
zijn werkelijkheid heus wel een diepte mist.
Als hij al eens een mise-en-scène gebruikte in de zojuist vermelde zin, dan als een
citaat. Zijn personages gingen zich bijvoorbeeld in hun werkelijkheid gedragen ‘als
in een film’, ‘comme au cinéma’. In A bout de souffle speelt
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Jean-Paul Belmondo ‘Humphrey Bogart’; in Une femme est une femme, Bande à
part of Pierrot le Fou zingt en danst Karina zoals men zong en danste in de
Amerikaanse musical. En na zulke onderbrekingen, vol heimwee, als een hulde aan
hen ‘die konden filmen’, ging Godard zijn eigen pijnlijke weg verder1. Pierrot le
Fou is echter ook wat dit betreft een keerpunt. De geënsceneerde scènes krijgen de
overhand. In mijn vorig stuk heb ik al opgemerkt dat in Masculin-Féminin alle
passages - en er zijn er heelwat - waar een moord in voorkomt, opzettelijk
geabstraheerd of geënsceneerd waren (amateuristisch verfilmd, werd door sommigen
gezegd). De dood, en in gelijke mate de seks, zijn bij Godard eigenlijk nooit
rechtstreeks aanwezig geweest, wel werden ze - overvloedig - ‘geciteerd’. Alsof deze
elementen uit het bestaan hem te machtig waren om gewoon filmisch getransponeerd
te kunnen worden. Bloed was altijd ketchup, en seks was heel dikwijls een soort
advertentie over seks. Je zou bijna kunnen spreken van een theatralisatie, van een
opzettelijke verwijdering van deze verschijnselen uit het domein van het zichtbare
en waarneembare alledaagse, van een transpositie in een irreële wereld: een stilering.
Juist die dingen die je in andere films zo kwistig en zo gebanaliseerd ontmoet (er
bestaan duizenden manieren om seks en dood vlot en cinematografisch aanvaardbaar
te doen lijken), kreeg Godard maar niet verfilmd. Is dit misschien te wijten aan zijn
puritanisme?2 Mag de ‘kunst’ volgens hem dingen van die ernst niet aanvaardbaar,
waarschijnlijk weergeven? Het heeft niet veel zin, na te gaan waarom hij deze
materialen niet verwerkt krijgt (het valt uiteindelijk toch moeilijk te achterhalen);
wel van belang is de vraag, hoe hij ze dan toch behandelt. Het antwoord is: wat voor
banaal en onopvallend zou kunnen doorgaan, beeldt hij excessief en overdreven uit.
Dood en seks transponeert hij op een bijna blasfematorische manier in filmtaal. Het
grenst altijd een beetje aan het walgelijke. Nogmaals, is dit een uiting van een
overdreven eerbied? Zijn handelwijze doet een beetje denken aan de geïnverteerde
waardenormen van een Genet, de omgekeerde sacralisatie van wat doorgaans
verwerpelijk wordt genoemd. Het is voor Godard gewoon zíjn manier om te zeggen
dat seks en moord belangrijk zijn.

Een citaat uit de werkelijkheid
Ook zijn vroegere films zaten dus vol citaten. Velen werden erdoor geërgerd, omdat
ze niet aanvaarden dat de film ook iets anders kan zijn dan een gesloten domein
waarin de fictie met haar sacrosancte regels welig kan tieren, dat hij gewoon een
communicatiemiddel is en dus ook (aangezien we toch altijd naar literaire voorbeelden
terug moeten grijpen) essayistisch gehanteerd kan worden. Week-End is
getransponeerde werkelijkheid en werkt eigenlijk als één groot citaat uit de realiteit.
Weer is het thema - deze keer het weekend- en auto-

1
2

Hoe pijnlijk, grijs en grauw het draaien van een film met Godard kan zijn, laat Michel Vianey
zien in En attendant Godard, Ed. Grasset, 1967.
In het daglicht gesteld door Raymond Durgnatin in The films of Jean-Luc Godard, Movie
Paperbacks, 1967, Studio Vista, London: ‘Losey is a violent puritan, Godard a broken one....’
(p. 129).
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toerisme - een uitgangspunt voor allerlei uitweidingen. Maar aanvankelijk lijkt het
toch wel erg nadrukkelijk, dat Godard hier ‘alles’ laat afhangen van dit thema, dat
hier opgeblazen lijkt tot een dwingende hoofdgedachte. Zulke allegorische
transposities ergeren mij altijd. Ook in Fahrenheit 451 van François Truffaut en
Privilege van Peter Watkins kon je een soortgelijke werkwijze herkennen: een facet
van de hedendaagse wereld - in casu resp. de intolerantie tegenover het woord en de
demagogie van de popwereld - wordt opgeblazen als allesoverheersend. De allegorie
gaat dan zelf werken als een vorm van demagogie. Je hebt altijd de neiging er tegen
in te brengen dat het allemaal niet zo simpel is, dat de simplificatie een vorm van
bedrog is, even bedriegelijk als wat ze meent te moeten aanklagen. Bij Godard ligt
het echter enigszins anders. Het is geen gesimplificeerde werkelijkheid, maar wat je
zou kunnen noemen een werkelijkheid in het kwadraat. Geen condensaat van de
werkelijkheid, maar de werkelijkheid plus nog eens die werkelijkheid.
Wanneer Mireille Darc, de vrouwelijke hoofdpersoon, uit een auto-ongeval waar
vijf wagens tegen elkaar gebotst zijn, helemaal bebloed te voorschijn komt, roept
ze: ‘Au secours! Au secours! Au secours.... mon sac de chez Hermès!’ Dit is zo uit
de werkelijkheid gegrepen: je hoeft maar een krant open te slaan om te zien dat het
dergelijke irrelevante details zijn die in de meest tragische momenten meespelen.
Maar tegelijk beduidt het en kleurt het de werkelijkheid van een auto-ongeval op een
heel eigen manier. Zonder het statussymbool van haar sjieke handtas voelt de vrouw
zich blijkbaar ‘dood’. Wat Godard in het begin van de film observeert, de grote
wekelijkse uittocht van de Parijzenaars op de wegen van de Ile de France, is reëel,
uit de wekelijkse actualiteit gehaald. Alleen wordt die realiteit ergens toch lichtjes
geaccentueerd, zodat er echt niet veel meer bij hoeft te komen of die reeds
angstaanjagende gebeurtenissen krijgen de allures van een groteske. Wat Godard
reeds elders geprobeerd had, nl. de werkelijkheid te doen spelen voor zijn camera
(bv. in La Chinoise) doet hij hier heel de film door, en altijd maar met sterkere nadruk,
zodat je het aanvankelijk wel aanvaardt, maar geleidelijkaan ook meer en meer
‘overdreven’ gaat vinden. Hij reorganiseert hier de werkelijkheid met
marionettenmiddelen, en zegt dan: ‘vindt u ook niet dat de werkelijkheid hier erg op
lijkt? of, sorry, wás het misschien de werkelijkheid?’ De middelen die hij daarvoor
gebruikt zijn direct af te leiden uit het moderne theater: de vergroting, parabolische
transpositie, en als het woord dan toch moet vallen: ‘Verfremdung’. De Brechtiaanse
term is hier zelfs meer toepasselijk dan bijvoorbeeld in het absurde theater, waarin
men ook verfremdende procédés zou kunnen ontdekken. De parabolische geslotenheid,
de karikatuur, de groteske hebben bij Godard minder een geabstraheerd symbolisch
of metaforisch karakter dan dat in het theater het geval is. De realiteit - die de
absurdisten zo vlug uit het oog verliezen, maar dat ligt voor een groot deel aan het
medium zelf - blijft in Godards groteske aanwezig en navoelbaar. Juist vanwege die
frappante aanwezigheid van de realiteit onder het mom van de theatraliteit kan men
hier met meer recht van een ‘Verfremdung’ gewagen, omdat deze hier niet
(onvolledig) werkt op esthetisch-symbolisch vlak of in een
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vacuum, maar meteen de maatschappelijk-politieke werkelijkheid reveleert waarvan
ze niet alleen een afbeelding is, maar die ze organisch - als beeld - in zich draagt.
Het auto-toerisme wordt door Godard op een interessante wijze aangevuld of
uitgediept. Zelden heb ik zo'n domme film gezien die tevens zo agressief was. Een
domheid waarvan je meteen ook de gevolgen kunt merken: agressiviteit, dood. Idiotie
leidt tot het toppunt van de vernietiging: zelfvernietiging, kannibalisme. De figuren
in deze film zijn door en door dom-intolerant. Zelfgenoegzaam en eigenwijs verdragen
ze niet de geringste tegenspraak meer; direct volgt het agressieve gebaar. Af en toe
barst de agressiviteit eens los, maar ze is vooral zo angstwekkend omdat ze
meestendeels latent blijft. Je hoeft maar te zien hoe de man een sigaret uit de mond
van zijn vrouw rukt, om te begrijpen dat alles mogelijk is: dat ze per ongeluk of met
opzet een medemens zullen ombrengen, dat ze ideeën in brand zullen steken (een
personage steekt Emily Bronte in brand, omdat ze ‘zeurt’; kijk niet om, zegt de heldin,
het is maar een personage dat opbrandt). Alles is mogelijk, en het feit dat het hier
niet om landlopers gaat zoals in de wereld van Becket, maar om brave en fatsoenlijke
burgers, maakt het geheel natuurlijk nog sterker.
Midden in de film brengt Godard, vrij onverwacht een rustpunt aan (naast een
tweede poëtische vlucht, een meditatiemoment over een steen, ontleend aan Lewis
Carrol - te vergelijken met de meditatieve beelden over het kopje koffie in Deux ou
trois choses..., ‘mon semblable, mon frère’...). De twee hoofdfiguren, stedelingen
die hun moeder omgebracht hebben tijdens hun weekendtochtje en nu na een ernstig
ongeval zonder auto ronddwalen, komen op een hofstede terecht. De camera gaat
dan een reeks panoramische bewegingen uitvoeren, die de situatie 1) voorstellen, 2)
verklaren, 3) doen beoordelen. De camera toont eerst een boer die over het erf loopt
en volgt hem een tijdje; dan verliest hij hem uit het oog en dwaalt verder over de
hoeve, waar je na elkaar drie boerinnen ziet staan, stil en ingetogen. Vanaf het begin
is er pianomuziek van Mozart te horen, gewoonweg sfeermuziek, denk je eerst. De
camera wentelt echter heel traag verder en komt nu stil te staan op een vleugelpiano,
waaraan een pianist Mozart zit te vertolken; af en toe onderbreekt hij zijn recital om
zijn ‘toehoorders’ enige verklaring te geven (uit het hoofd genoteerd: ‘mon professeur
me disait toujours: ne jouez jamais Mozart, Mozart est fait pour les débutants et pour
les grands virtuoses; il est beaucoup trop difficile’). Cultuurspreiding tot in de
boerderijen. De beweging van de camera wordt echter niet onderbroken en zet zich
stil en rustig voort, komt nog even op de pianist terug, blijft weer even staan, en zet
zijn tocht dan opnieuw voort, over de ingetogen boerinnen, de hoeve, en, toevallig,
de jonge boer die we in het begin van deze beweging gezien hebben en die nu
terugkomt, met een spade over de schouder. Deze ene camerabeweging is zo uitvoerig
als ik ze hier vertel; ze geeft de toeschouwer de tijd om rustig even te mediteren. Het
is een sequens die doet denken aan Roger Planchon's regie van Molière's George
Dandin, waar je ook de boereknechten en meiden bedrijvig voort zag doen terwijl
naast hen allerlei dingen aan het gebeuren waren waar zij geen deel aan hadden. Het
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groteske van de ‘culture populaire’ wordt hier op een heel simpele, maar ook heel
indringende wijze uiteengezet; de ‘onmogelijkheid’ ook van een dergelijke toestand,
waarin je vele contradictorische facetten vervat vindt die allemaal geëerbiedigd
worden en tot hun recht komen. In zo'n scène ervaar je, dat iedereen oprecht is en
gelijk heeft, maar ook dat die verschillende bekommernissen niet tot een vergelijk
kunnen komen, Mozart op een boerderij is nu eenmaal niet mogelijk. Ligt dat aan
Mozart, ligt het aan de boerderij, ligt het aan ons?
Zoals de moderne dramaturgen, van Ionesco tot Dürrenmatt, van Arrabal tot Becket,
kan Godard de hedendaagse werkelijkheid niet meer aan. In ieder geval niet meer
rechtstreeks. Godard is de enige cineast bij wie je zo sterk die onmacht en die onwil
om de realiteit direct in de ogen te zien gewaarwordt. De gruwel is hem blijkbaar te
sterk aan het worden. Vandaar in Week-End die gedeeltelijk irriterende, gedeeltelijk
sublieme transpositie. Week-End is een provocerende film: je vraagt je af hoe het in
het commerciële filmbedrijf mogelijk is dat dergelijke films, die geen enkele
toeschouwer kunnen bevredigen (ook de Godard-fan zal geïrriteerd zijn) gewoon
gemáákt kunnen worden. Maar het is goed dat het kan. Ik kan me evenwel niet van
de indruk ontdoen dat de bittere nasmaak komt doordat je hier een gruwelijk proces
meemaakt, een proces dat zich voltrekt van de ene film tot de andere: dat van een
cineast die steeds meer zijn greep op de werkelijkheid verliest, die zijn eigen waanzin
aan het filmen is. Hoelang zal hij, hoelang zullen de toeschouwers dit nog vol kunnen
houden?
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Politiek Overzicht
Internationaal
Duitse Bondsrepubliek
Op 28 novlember 1964 werd in Hannover opgericht een nieuwe uiterst rechtse partij,
de National-Demokratische Partei Deutschlands o.l.v. Friedrich Thielen, terwijl Adolf
von Thadden een der ondervoorzitters werd. Beide leidende figuren hebben geen
naziverleden, maar hun partij verzamelde vele oud-nazis en liet van begin af aan
neo-nazistische geluiden horen; zij bedoelde een bundeling te zijn van alle rechtse
groeperingen zonder dat deze hun zelfstandigheid zouden hoeven op te geven. Zij
pleitte voor een zich losmaken van Europa van vreemde overheersing; protesteerde
tegen de ‘leugen’ dat Duitsland alleen schuldig was aan de Tweede Wereldoorlog;
wenste staking der processen tegen oorlogsmisdadigers; wilde de Duitse aanspraken
op Sudeten-Duitsland niet opgeven en zette zich in voor het behoud van de Duitse
en Europese ‘waarden’.
Het rechts-radicalisme, dat in de jaren tussen 1959 en '64 volgens cijfers van de
Duitse minister van binnenlandse zaken, Hoecherl, zijn aanhang zag dalen van 56.000
tot 22.500 leden, die dan nog verdeeld waren over ruim honderd organisaties, ging
daarmee een nieuwe groei tegemoet; reeds bij de Bondsdagverkiezingen in september
'65 kreeg de NPD 2% van de uitgebrachte stemmen, terwijl de resultaten bij
verschillende gemeenteraadsverkiezingen soms slechter, maar vaak beter waren.
Hiermee gepaard ging een verdrievoudiging van antisemitische incidenten in
West-Duitsland, waardoor zowel de Duitse als de buitenlandse pers werd gealarmeerd;
men drong aan op scherp optreden tegen en zelfs op een verbod van deze
vertegenwoordigers van het Nazi-tijdperk, maar de regering in Bonn zag ‘geen actueel
gevaar’ in de ontwikkeling; zij zag te veel het gevaar van uiterst links om aandacht
te kunnen besteden aan uiterst rechts.
Inmiddels ontstonden er moeilijkheden in de regering in Bonn; Erhard trad af en
de grote coalitie tussen de CDU - CSU en SPD kwam aan bod o.l.v. bondskanselier
Kiesinger, waarmee velen niet gelukkig waren. De economische toestand verslechterde
verder en de ontevredenheid onder de middenstand groeide, terwijl het ook in andere
landen opkomend nationalisme vanzelfsprekend succes had in Duitsland. In dit alles
zag men de oorzaak van het spectaculaire succes van de NPD bij de
landdagverkiezingen in Hessen, waar zij in november
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'66 7,9%, d.i. 225.000 stemmen behaalde, zodat zij hier voor het eerst in een landelijk
vertegenwoordigend lichaam binnendrong. De toenmalige minister van binnenlandse
zaken, Lücke, meende, dat ook de houding van het buitenland t.o.v. Duitsland de
groei van de NPD in de hand werkte; vooral de jongere generatie zag de BRD als
een aanhangsel van de drie grote Westerse mogendheden tengevolge van de te hoge
financiële eisen die aan Bonn werden gesteld, en zij verweet deze mogendheden het
voortduren van de plitsing van het ene Duitsland. De binnenlandse oorzaken van de
groei der beweging ging hij praktisch stilzwijgend voorbij, maar hij pleitte wel voor
wijziging van het kiesstelsel, daar het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging
met de beperking van een minimum van 5 zetels niet voldoende zou zijn om de
ontwikkeling van de NPD tegen te gaan.
Na de landdagverkiezingen in Beieren, waarbij de NPD bijna 8% van de stemmen
kreeg en 15 zetels bezette, verklaarde de vice-voorzitter der SPD, Wehner, wel dat
men in Duitsland het gevaar van het neo-nazisme onderschatte maar ook dat het in
het buitenland werd overschat en dat dit opblazen tot een wereldgevaar alleen maar
winst betekende voor de NPD, wier percentage toch niet groter was dan dat van
extreem-rechtse partijen in andere landen, waarbij vergeten werd, dat deze partijen
in andere landen over het algemeen een vrij kort bestaan leidden; Poujade maakte
in Frankrijk enige tijd furore maar zag zijn aanhang spoedig uiteen vallen.
Toch erkende minister Lücke, dat er in Duitsland zelf een oorzaak voor de groei
te vinden was, toen hij wees op het feit dat de grote politieke partijen in diskrediet
waren geraakt en zich vooral het ongenoegen van de jongere kiezers op de hals
hadden gehaald; de conclusie, dat speciaal de twee grote allesoverheersende
regeringspartijen daarom moesten komen met een herziene krachtige politiek werd
niet getrokken; de grote coalitie bleef lijden aan de zwakte van haar quantitatieve
kracht.
Een ogenblik leek het alsof ook de NPD in interne moeilijkheden zou ten gronde
gaan, toen een gematigde vleugel met Thielen in conflict raakte met de ultra-rechtse
groep o.l.v. von Thadden. Er volgde een scheuring, toen Thielen een nieuwe partij
oprichtte, die overigens weinig succes had; Von Thadden nam de leiding van de NPD
over en na een kleine teruggang bij verkiezingen in Sleeswijk-Holstein en
Rijnland-Palts begon de opmars opnieuw met als - voorlopig? - hoogtepunt de
landdagverkiezing in Baden-Württemberg op 28 april 11. waarbij de partij bijna 10%
van de stemmen kreeg. Von Thadden heeft helaas alle redenen om goede moed te
hebben voor de Bondsdagverkiezingen in 1969.
De BRD kende nog andere moeilijkheden, n.l. een steeds groter wordende
ontevredenheid onder de studenten speciaal in West-Berlijn. Het studenten-verzet
vindt zijn kern in de Socialistisch Duitse Studentenbond (SDS), wier ledental niet
uitermate groot is, maar die een naar verhouding veel grotere invloed op de
studentenwereld uitoefent. Ideologisch staat de SDS onder invloed van Marx, Mao,
de Duits-Amerikaan Marcuse en Che Guevara. Vooral de Berlijnse afdeling is sterk
anarchistisch en staat onder leiding van Rudi
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Dutschke; zij is voorstander van een raden-democratie, verzet zich tegen de slavernij
de mens opgelegd door massamedia en machines en verlangt een maatschappij waarin
de vrije mens werkelijk invloed bezit. Dutschke, die in 1960 uit de DDR vluchtte,
waar hij niet mocht studeren omdat hij geen dienstplicht wilde vervullen, legde in
zijn activiteit in West-Berlijn de nadruk op geweldloosheid en trachtte alle valse
autoriteit belachelijk te maken, waarbij hij zich o.a. richtte tegen de ‘grote coalitie’.
De studentenwereld oefende verder felle kritiek uit op het monopolie van het
Springer-persconcern en op de Amerikaanse Vietnampolitiek en eiste hervormingen
van het universiteitsbestuur in die zin, dat professoren, assistenten en studenten ieder
over een derde van de stemmen in het universiteitsbestuur zouden beschikken.
De onrust onder de studenten dateert niet van de laatste tijd; een voorlopig
hoogtepunt bereikte zij reeds tijdens het bezoek van de sjah van Perzië aan
West-Berlijn in juni van het vorige jaar, toen tijdens demonstraties de student
Ohensorg gedood werd. Vanaf dat ogenblik groeide de situatie naar een nieuwe
climax, die op 11 april van dit jaar werd bereikt, toen er een aanslag werd gepleegd
op Dutschke, die levensgevaarlijk gewond werd; de dader, die bij zijn
gevangenneming eveneens zwaargewond werd, zei geïnspireerd te zijn door de moord
op Martin Luther King en uit communistenhaat te hebben gehandeld. Deze onzinnige
handelwijze veroorzaakte in verschillende West-Duitse steden onlusten, die zich in
eerste instantie richtten tegen het Springerconcern maar ook tegen de regering,
waaraan een hetze verweten werd tegen de buitenparlementaire oppositie.
Deze is echter nodig in een land waar een parlementaire oppositie praktisch
onmogelijk is door het samengaan van de twee grootste politieke partijen in de
Bondsdag. Een van de redenen van wijlen Konrad Adenauer om niet samen te werken
met de SPD was, dat dan een parlementaire oppositie onmogelijk zou zijn, die toch
voor een goede werking van de democratie vereist is. De regeringscoalitie heeft het
contact verloren met de politiek-geëngageerde groepen, die geen mogelijkheid in de
huidige constellatie hebben om hun ideeën langs parlementaire weg te uiten, reden
waarom enkele zich tegen deze regeringsvorm keren; bovendien moeten beide
regeringspartijen zoveel water in hun politieke wijn doen om de samenwerking tot
de volgende verkiezingen te bestendigen, dat zij na veel onderling en weinig
hartverheffend gekibbel komen tot een vage politiek, die eigenlijk niemand bevredigt,
zodat zij overal aan vertrouwen verliezen. Aan de ene kant levert dit stemmenwinst
op voor de uiterst rechtse NPD, die steun krijgt van velen die voorstanders zijn van
het handhaven van een krachtig gezag, aan de andere kant leidt het tot vergroting
van de onrust onder de voorstanders van een ontwikkelde democratie, die hun mening
slechts via de straat kunnen kenbaar maken, waarvan dan weer voorstanders van
terreur misbruik kunnen maken. Men kan de CDU - CSU niet verwijten, dat zij niet
beschikt over een krachtfiguur als Adenauer, maar zich wel afvragen of zij geen
betere politici heeft dan van het kaliber Kiesinger. Als hij na de laatste winst van de
NPD niets beters weet te zeggen dan dat het erg schadelijk zou zijn voor de
democratische ontwikkeling in Duitsland wanneer in het buiten-
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land de NPD-winst wordt opgevat als een terugkeer naar het nazisme, dan mogen
wij ons ook afvragen waar nu eigenlijk de schuld zou liggen voor een dergelijke
mening in het buitenland en of het niet gewenst zou zijn, dat Kiesinger tenminste
probeert de oorzaken in eigen land weg te nemen.

Vietnam
Terwijl in Vietnam het te bombarderen gebied beperkt werd - maar de intensiteit
nauwelijks - en ook elders de gevechten gewoon doorgingen, werd er een maand
lang door Hanoi en Washington gezocht naar een geschikte plaats voor voorbereidende
besprekingen over vredesonderhandelingen. President Johnson bleek zich kennelijk
te hebben vergaloppeerd, toen hij enige maanden geleden zei, dat de Verenigde Staten
op elk ogenblik en op elke plaats besprekingen wilden beginnen, want zowel Phnom
Penh als Warschau werden afgewezen; vijftien door Washington geopperde steden
vonden geen genade in de ogen van Ho Tsji Minh; een voorstel van Djakarta om op
een Indonesisch schip in de Golf van Tonkin te praten werd door Johnson aanvaard
maar niet in Hanoi. De enige die ooit Parijs genoemd heeft, was Oe Thant, de
secretaris-generaal der UNO; hij deed dit reeds een paar weken geleden, maar niemand
reageerde tot 3 mei, toen eerst Hanoi en onmiddellijk daarna ook Washington
verklaarde bereid te zijn in Parijs te komen praten. Hanoi sprak zelfs over
vredesbesprekingen en liet ‘voorlopig’ achterwege.
De lange tijd die nodig was om zover te komen is een duidelijke aanwijzing voor
de moeilijkheden die de Amerikaanse onderhandelaar, Averell Harriman, en zijn
Noord-Vietnamese partner, Xoean Thoey, nog te wachten staan. Hanoi heeft al laten
weten, dat algehele stopzetting der bombardementen en van alle andere
oorlogshandelingen conditio sine qua non voor verdere besprekingen zal zijn. Als
wij dan bedenken, dat Johnson zijn creatuur Ky moet overhalen ernstig te
onderhandelen over vrede en dat hij een oplossing moet vinden voor het probleem
van de inschakeling van het nationale Bevrijdingsfront in het Zuid-Vietnamese
politieke leven, dan kunnen wij ons voorbereiden op lange en moeilijke
onderhandelingen.

Verenigde Staten
De situatie rond de presidentsverkiezingen is grondig gewijzigd. Was bij de
republikeinen Nixon tot nu toe de enige kandidaat, nu heeft Rockefeller zich ook
voor de nominatie aangemeld. Het is bekend, dat een zittende president moeilijk te
verslaan is, en de eer om te verliezen liet hij daarom liever over aan Nixon, die toch
al een ‘verliezer’ is. Zijn standpunt veranderde niet, toen Johnson enige tijd geleden
verklaarde, dat de ‘liberal’ Rockefeller ook voor hem een moeilijke tegenstander zou
zijn. Nu Johnson zich echter teruggetrokken heeft uit de strijd zouden de republikeinen
hun kansen zien stijgen en wenst Rockefeller de voet dwars te zetten tegen de meer
conservatieve Nixon. Ook bij de democraten heeft zich een nieuwe kandidaat
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in de partij als in de staat te herstellen. Misschien worden wij na 7 mei, de primary
in Indiana, iets wijzer; dit was de eerste, waarbij de namen van Mc Carthy en Kennedy
op de stembiljetten stonden; het is mogelijk, dat nu een van de twee - Mc Carthy? zich terugtrekt. In een strijd tussen Kennedy en Humphrey kan de laatste wel eens
aan het langste eind trekken. Of hij ook kans maakt in de eindstrijd tegen Rockefeller
is een andere vraag.

Tsjecho-Slowakije
Een enkele vraag. Wat is de betekenis van het plotselinge bezoek van een
Tsjecho-Slowaakse delegatie onder leiding van Dubcek aan Moskou, precies in de
dagen, dat Praag de opstand van mei 1945 tegen de Duitsers herdenkt? Er moeten
ernstige dingen aan de orde zijn, wanneer de belangrijkste personen in de partij en
de regering hierbij niet aanwezig zijn.
7-5-1968
J. Oomes

België
De drie traditionele partijen en de andere min of meer bekende machtscentra van het
politiek en sociaal-economisch leven in België hebben in hun verkie-zingsnederlaag
van 31 maart tot nog toe blijkbaar geen reden gezien om iets te wijzigen aan het
gebruikelijke mechanisme waardoor op parlementair en regeringsvlak de
staatsinstellingen functioneren. Wél hielden zij, althans in zekere mate, rekening met
die nederlaag bij de bepaling van hun nieuwe politieke doelstellingen.
Dat bleek al op 8 april, toen de koning graaf d'Alcantara, minister van middenstand
in de uittredende regering, C.V.P.-volksvertegenwoordiger voor Gent en sedert lang
een vertrouweling van het Hof, aanduidde als informateur. In de formulering van
zijn opdracht werd met een vóór de verkiezingen onvoorstelbare nadruk gewezen
op de wenselijkheid om de ‘vraagstukken betreffende de cultuurgemeenschappen’
op regeringsvlak tot een oplossing te brengen. Het woord ‘volksgemeenschappen’
kan in een officieel document blijkbaar nog niet gebruikt worden, maar de
aanwezigheid van twee afzonderlijke cultuurgemeenschappen in de Belgische Staat
wordt een ambtelijk en wettelijk erkende werkelijkheid.

B.S.P. tegen driepartijenregering
Krachtens zijn opdracht streefde d'Alcantara naar de voorbereiding van een
driepartijenregering, wat van meet af aan echter moeilijk te verwezenlijken leek.
Reeds op 5 april had Jos Van Eynde, de ondervoorzitter van de Belgische
Socialistische Partij, in de Volksgazet de driepartijenformule verworpen. Later bestond.
zou blijken dat hierover in de socialistische partij geen volledige eensgezindheid
Op 17 april sprak de B.S.P. zich uit tegen de voortzetting van d'Alcantara's
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Collard, de voorzitter van de B.S.P., aangeduid als formateur. Collard zou
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hieraan twee weken besteden (tot 6 mei) ofschoon algauw bleek dat de kans op succes
heel gering was. Hij wilde een C.V.P. - B.S.P.-regering vormen, maar ondervond
van de eerste dag af dat de meest invloedrijke milieus van de C.V.P. daar niet voor
te vinden waren. Het feit dat hij een Waal is die praktisch geen Nederlands kent,
werd reeds op 23 april door De Standaard ‘een ernstig bezwaar’ en ‘een belediging
voor het Vlaamse land’ genoemd. De voornaamste redenen voor zijn mislukking
zullen echter wel van een andere aard geweest zijn. Een opsomming van alle formele
bezwaren en wrijvingsvlakken zou ons hier te ver voeren. Het publiek begon te
vermoeden dat sommige invloedrijke kringen van geen C.V.P. - B.S.P.-regering
wilden weten en er volstrekt de P.V.V. bij wilden hebben. Psychologisch was de
indruk die de slepende regeringsvorming maakte in ieder geval ongunstig voor de
traditionele partijen.
Zo ging de maand april voorbij. Het duurde tot 6 mei alvorens Collard de conclusies
trok: hij gaf zijn opdracht terug, 's Anderendaags werd P. Vanden Boeynants
aangeduid als formateur. Hij legde een uitvoerig programma voor op basis waarvan
hij zowel met de B.S.P. als met de P.V.V. wilde onderhandelen. Met de socialisten
kwam het gesprek niet op dreef. De P.V.V. echter liet zich gunstig uit over de persoon
en de voorstellen van de C.V.P.-formateur.

Ondoordringbaar establishment
Veel conclusies kunnen we uit deze moeizame ontwikkeling voorlopig niet trekken.
Eén indruk echter wordt steeds sterker: het ‘establishment’ (in de ruimste zin van dit
woord) schijnt wel ondoordringbaar voor de nieuwe krachten die zich in de werkelijke
Belgische samenleving al sedert jaren aftekenen en die bijvoorbeeld bepalend zijn
geweest voor de uitslagen van de verkiezingen, al strekken ze zich veel verder uit
dan tot de verkiezingen. De gevestigde machten en partijleiders, die na de oorlog
aan het bewind zijn gekomen, beheersen nog steeds het sociale en politieke
maneuverveld alsof er sindsdien niets veranderd is. Dit maakt de crisis in het
partijenstelsel en in het openbare leven alsmaar erger. Deze kant van de zaak schijnt
de geconsolideerde en vastgeroeste leiders echter weinig te interesseren: ze leggen
zich maar toe op het parlementaire en gouvernementele legwerk. Voor de algemene
vraagstukken van het openbare leven en voor de grote ontwikkelings- en krachtlijnen
daarvan is er bij de hogere leiding van partij en staat onvoorstelbaar weinig
belangstelling. Daar wenst men, mits de onvermijdelijke accentverschuivingen, dat
alles bij de oude schema's en de bestaande machtsverhoudingen blijft. Aan de basis
van het politieke leven daarentegen is de behoefte aan vernieuwing heel groot, in
alle partijen. Die dualiteit is een van de opvallende kenmerken van de huidige situatie.

Vlaamse liberalen
Die dualiteit heeft nu onder meer geleid tot een belangrijke verschuiving in de P.V.V.
O. Van Audenhove, de voorzitter van de P.V.V., had door een persoonlijk en
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autoritair bewind zijn partij naar een psychologische nederlaag geleid; zijn gezag
was geschokt en hij kon niet meer verhinderen dat de liberale Vlamingen zich
herpakten. Tijdens het week-end van 11 en 12 mei had te Knokke een congres van
het Vlaams Liberaal Verbond plaats, waarop een Vlaams actieprogramma werd
aanvaard dat grondig afwijkt van de leuzen waaronder de P.V.V. haar
verkiezingscampagne had gevoerd. Het congres stelde opvattingen voorop die in de
lijn liggen van wat in Vlaanderen vrijwel algemeen wordt nagestreefd: overheveling
van Leuven - Frans, geen uitbreiding meer van de Brusselse olievlek, promotie van
het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad, splitsing van de Vrije Universiteit
van Brussel, enz., enz..
Het Liberaal Vlaams Verbond heeft een eigen identiteit buiten de P.V.V. en wenst
niet de Vlaamse vleugel van die partij te worden. Praktisch stuurt het echter aan op
een eigen verantwoordelijkheid en een eigen werkterrein voor de Vlaamse
mandatarissen van de P.V.V.. Of men dat ‘vleugelvorming’ in of ‘federalisering’
van de P.V.V. wil noemen, is een kwestie van woorden. In werkelijkheid nemen de
federalistische vormen in de Belgische samenleving overal toe.

Verdeelde B.S.P.
De crisis in de B.S.P., die tijdens de voorbereiding van de verkiezingen duidelijk tot
uiting kwam door de afzonderlijke Vlaams-socialistische lijst van Fayat en Gelders
in het Brusselse, is nog lang niet ten einde. De spanningen hebben niet alleen
betrekking op de Vlaams-Waalse verhoudingen maar vinden hun oorsprong ook in
de geestelijke en politieke positie van het socialisme, dat minstens evenzeer als de
christelijk- of liberaal-georiënteerde instellingen vastzit in verouderde en verharde
vormen.
Dat was de algemene achtergrond van de bijeenkomst van het Bureau van de
B.S.P., op 9 mei te Brussel, waar gediscussieerd werd over de politieke actualiteit,
vooral dan over de aan de gang zijnde formatie-opdracht van P. Vanden Boeynants
en de omstandigheden van Collards mislukking. Daarnaast bleken er dieper liggende
tegenstellingen te bestaan over de oriëntering van de politieke en sociale krachten,
tegenstellingen tussen de partijleiding en de meerderheid van de bureau-leden van
de ene kant, en dhr. Simonet en andere Franstalige Brusselse socialisten van de andere
kant. Tussen de socialisten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel bestaan dezelfde
tegenstellingen als in alle unitair-Belgische verbanden. De strijd rond de Leuvense
universiteit, de scheiding der geesten in de C.V.P., en het succes van de Volksunie
zijn daarvan slechts de symptomen.
Hoe lang zal het duren alvorens daaruit inspiratie geput wordt voor een nieuwe
opbouw van staatkundige en maatschappelijke structuren? Dat lijkt op het ogenblik
het kernvraagstuk van de politiek in België. Daarvan is de werkelijke samenleving
zich echter veel duidelijker bewust dan de leiders van het land en van de partijen.
De levende gemeenschap wil in Vlaanderen een hergroepering van de politieke
krachten, de partijleiders willen dat te allen prijze verhinderen.
13-5-68
Hektor de Bruyne
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Forum
Tekortkomingen in een kritiek
In het mei-nummer van Streven (pp. 780-783) spreekt Dr. M. Jeuken zijn ‘onbehagen’
uit over ‘een manco van onze theologie’. Hij wil geen sterkere uitdrukkingen
gebruiken (per ongeluk ontvalt hem toch even het woord ‘verouderde denkmentaliteit’)
om te voorkomen dat de discussie in de emotionele sfeer terecht komt.
Nu kan ik de voornaamste moeilijkheden van Jeuken nog wel delen. Het is waar,
de theologie is nog veel te weinig vertrouwd met ‘een denkmentaliteit die door de
exacte wetenschappen is geïnspireerd’. Er is duidelijk ‘eenzijdige alpha-mentaliteit’
te constateren bij vele theologen. De dialoog met de mensen van de
natuurwetenschappen moet sterk gestimuleerd worden. Graag akkoord. Maar waar
Jeuken verder voornamelijk een pleidooi houdt voor de integratie van de analytische
wijsbegeerte in de theologie omwille van de exactheid van deze denkhouding, zou
hij de waarde van zijn voorstel op zijn minst moeten aantonen door zelf zo exact en
zo rationeel mogelijk met de feiten rekening te houden. Dit nu doet hij beslist niet.
Hij stapelt integendeel verwijt op verwijt op de hoofden van de katholieke theologen,
wat zij echt niet verdienen. Hoe kan hij b.v. suggereren dat alleen bij niet-katholieke
theologen de dialoog met de analytische wijsbegeerte op gang komt? Waarom noemt
hij alleen Hubbeling, en niet Cl. Schoonbrood OFM (Theologisch taalgebruik in het
licht van de wijsgerige betekenisanalyse; in: Jaarboek 1965/66 van het
Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland, blz. 107-126), niet W.A.
de Pater SCJ (Zin en zinloosheid in het spreken over God; in: Bijdragen, Tijdschrift
voor filosofie en theologie 28 (1967) 33-62), en niet de publikaties van J. Verhaar
SJ, die zich als taalfilosoof in deze materie behoorlijk heeft ingegraven (o.a.
Phenomenology as an attitude; in: Bijdragen 28 (1967) 399-421)? Ik put nu alleen
maar uit mijn spontane herinnering. Heeft Jeuken dan niet gemerkt dat zelfs in ons
eigen Streven al enige jaren lang de voornaamste angelsaksische literatuur op dit
punt besproken is? En met instemming besproken, zoals het boek van Schubert Ogden
The Reality of God, waarin de filosofie van Whitehead en Hartshorae wordt gebruikt
om een eigentijds theïsme te ontwerpen (Streven 21/(1967) 616).
Trouwens in diezelfde literatuur van angelsaksische herkomst heeft de ‘katholieke
theoloog in Nederland’ meer dan eens gelezen (a propos, Jeuken denkt toch niet in
ernst dat hij zijn wetenschappelijke bagage uit Time opdiept?), dat er juist van de
kant van hen die de dialoog met het ‘moderne denken’ aandurven, de nodige
bedenkingen zijn gerezen t.a.v. het hanteren van de methode der ‘linguistic analysis’
in de theologie.
Daar zou hij ook nog kunnen ervaren, hoezeer zijn eigen visie op ‘modern denken’
is ingegeven door een ‘eenzijdige bêta-mentaliteit’. Goed, laten wij aannemen dat
‘in Nederland 60 tot 70 pro-
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cent van de bevolking het bêta-denken is toegedaan’, moet dat dan betekenen dat al
deze lieden voor geen enkele andere wijze van denken toegankelijk zijn? Dat ‘het
moderne denken door de natuurwetenschap wordt bepaald’? De amerikaan Kenneth
Hamilton (The Essentiality of Tradition) denkt daar kennelijk een beetje anders over:
onderzoek eens de hedendaagse literatuur, zegt hij, en je vindt een grote pluriformiteit
van denkwijzen en benaderingen van de werkelijkheid; en merkwaardig genoeg:
voorkeur voor zaken die door ‘moderne theologen’ als zin- en betekenisloos voor
de z.g. ‘technische, geseculariseerde mens’ van het ogenblik worden afgewezen:
verlossing, schuld, plaatsvervangend lijden, heil e.d. En heeft Jeuken nooit vernomen,
hoe onze eigen Hoekendijk, die toch een bijzonder verdienstelijke poging heef t
ondernomen de moderne sociologie te integreren in zijn theologische bezinning, door
een socioloog van professie is afgedroogd, omdat hij - voor het huidige sociologisch
onderzoek ontoelaatbaar - generaliseert in typeringen van de hedendaagse mens als
‘de technische, geürbaniseerde mens’?
Maar goed, wat verwacht Jeuken nu eigenlijk van het gebruik der analytische
wijsbegeerte in de theologie? Kort en goed: helder en exact taalgebruik. Bij wijze
van spontane associatie moet ik hier onwillekeurig terugdenken aan de grote filosoof
aan het begin van de moderne ontwikkeling van de huidige natuurwetenschap en
techniek, die vanuit zijn ideaal van ‘idéés claires et distinctes’ een dualisme van
denken en werkelijkheid heeft ontketend, dat eeuwen lang het westers denken heeft
vergiftigd en op den duur zelfs ons bestaan bedreigd. Maar in ieder geval raken wij
hier een fundamentele kwestie in de theologische bezinning. Is de theologie wel zo
gediend met het heldere en exacte taalgebruik, waarin de natuurwetenschap voorgaat?
Weet Jeuken wel goed, wat de theologie van het ogenblik vooral bezighoudt? Zij
gaat zichzelf steeds meer verstaan als dienende functie in de gelovige
bestaansverheldering van de mens. Zij gaat steeds meer beseffen dat de boodschap
van het Evangelie de mens heil aanzegt in zijn concrete bestaan. ‘Evangelie’ is niet
zozeer informatie over wie of wat God is, hoe het nu allemaal precies gesteld is met
God en met de verhouding van de mens tot God, nee, ‘Evangelie’ is woord van heil
van Godswege tot de mens gericht, waarin God uitspreekt wie Hij voor ons is en wie
wij mensen voor Hem zijn; en dat nu, in ons actuele bestaan. Theologie kan daarom
niet volstaan met het zo exact en adequaat mogelijk weergeven van een leer - daar
zou ze gauw mee klaar zijn! -, maar zij heeft de opdracht te helpen een heilsboodschap
te verstaan die tot gelovige verheldering van het actuele mensenbestaan, mijn bestaan,
leidt.
Dat houdt echter in dat de theologie noodzakelijk met twee ‘onbekenden’ moet
werken, twee werkelijkheden die niet in ‘objectivistisch, universeel, exact en rationeel’
denken te vatten zijn. Dat God steeds weer en wezenlijk aan zulk denken ontsnapt,
behoeft toch wel niet uitgewerkt. Maar ook het bestaan van de mens ontsnapt aan
deze objectiviteit, deze exactheid. Chromosomen kun je desnoods nog tellen (ik weet
het, Dr. Jeuken, ik spreek als een dwaas!), aminozuren kun je in chemische formules
nog in kaart brengen. Maar het levende mensenbestaan in zijn totaliteit kun je
hoogstens trachten te benaderen vanuit een beschrijving van de eigen bestaanservaring.
Nu is het een feit dat inhoudelijke beschrijving van onze huidige bestaanservaring
momenteel een uiterst hachelijke onderneming blijkt; eenvoudig omdat deze
bestaanservaring inhoudelijk nog te weinig omschreven is. Misschien ook nog niet
te omschrijven valt; in ieder geval: tot nu toe op zeer uiteenlopende, soms zelfs
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tegengestelde wijze beschreven is. Zo halen Bisschop J.A.T. Robinson (Exploration
into God) en andere avantgardisten momenteel Teilhard de Chardin met gejuich in;
maar lieden als Leslie Dewart (The Future of Belief) en R.J. Nogar (The Lord of the
Absurd) wijzen hem gedecideerd af, omdat zijn gesystematiseerde historie geen
rekening houdt met de ‘verschrikking’, de onzekerheid die geschiedenis nu een-
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maal voor ons inhoudt. Zo biedt de hedendaagse literatuur - het is al opgemerkt een zeer pluriforme en tegelijk verwarrende hoeveelheid benaderingen van de
menselijke werkelijkheid. Zo waarschuwt de sociologie voor generaliserende
etiketteringen. Kunt u zich voorstellen dat de theologie zich maar liever niet vastlegt
op één moment in de huidige bestaanservaring, het natuurwetenschappelijke? En dat
ze een beetje terugdeinst voor de exactheid en objectiviteit in de daar gebruikte wijze
van voorstellen, zelfs in de denkhouding van de ‘linguistic analysis’? En is dan het
feit dat ze nuttig gebruik maakt van bepaalde benaderingen uit het existentiële denken,
teken dat de ‘crisis omtrent het existentialisme.... bij onze katholieke theologen
nauwelijks is doorgedrongen?’
Jeuken vergeet nog iets. Theologie tracht steeds verkondiging van heil te verstaan
en te interpreteren. Nu is verkondiging altijd profetisch. En profeten zijn nu eenmaal
nooit schoolvoorbeelden van ‘exact en objectivistisch’ denken. Kunnen dat ook niet
zijn, want zij moeten het onuitsprekelijke aanzeggen. Wanneer Isaias de uiteindelijke
‘sjaloom’ Gods aanzegt in het beeld ‘dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter
zich naast de geit; samen grazen kalf en leeuw: een kind kan ze weiden’ (Is. 11, 6),
dan zal Jeuken vanuit zijn eigen biologische wetenschap de profeet beslist niet
aanmanen tot groter exactheid. Dat zou dwaasheid zijn. Maar heeft het dan meer zin
om de Nieuwe Katechismus op de vingers te tikken vanwege ‘inexacte, zelfs onjuiste’
voorstelling van de menselijke evolutie? Goed, als het gaat over een samenvatting
van de wetenschappelijke gegevens. Maar het zou toch ook kunnen zijn dat geschreven
is vanuit de inspiratie die het ‘visioen van Teilhard de Chardin’ gewekt heeft. Voor
de theologie is vooral belangrijk dat deze waarlijk profetische visie op de evolutie
als heilsgeschiedenis weerklank heeft gevonden in tallozen: daar moet ‘evangelie’
aangekomen zijn. Jeuken mag zelfs Teilhard bekapittelen voor zover deze
natuurwetenschapper is; maar hij moet niet willen dat deze zijn profetische boodschap
onderwerpt aan de exactheid van de natuurwetenschap. In deze exactheid zou zij
verstikken en niet meer als ‘evangelie’ doorkomen. Goed, in dit tekort aan exactheid
en objectiviteit wordt de profeet - en de theoloog die hem tracht te verstaan en te
interpreteren - bijzonder kwetsbaar. Dat blijkt weer eens te meer uit de kritiek van
Jeuken. Maar een veel ernstiger bedreiging voor de theologie vormt de steeds weer
en in allerlei vormen herhaalde eis tot groter exactheid en adequater formuleren dan
mogelijk is: daardoor kan de aanzegging van heil stuk geslagen worden en geen mens
meer bereiken.
Trouwens, heeft Jeuken het niet over verschillende ‘taalspelen’? Laat hij dan aan
de theologie geen eisen stellen vanuit het taalspel van een andere wetenschap. Anders
zou het kunnen gebeuren dat hij vanuit de eigen princiepen van zijn analytische
wijsbegeerte op de vingers getikt wordt.
S. Trooster

Omderwille van het taal-psychologische experiment
Onder het hoofd Wijsbegeerte werd in het april-nummer van Streven een recensie
gegeven van mijn openbare les ‘Over het waarnemen van zinnen’. De recensent,
Boschheurne, geen vakman op het gebied van de experimentele psychologie waarop
deze les betrekking heeft, spuit daarin zoveel minachting voor het
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laboratorium-onderzoek van de taal, dat ik om de kennelijk nog steeds bestaande
misvattingen over de zin van het psychologische experiment meen te moeten reageren.
Dat Boschheurne blijkens zijn kritiek weinig verstand heeft van transformationele
grammatica (T.G.), alsmede van psychologische functieleer doet op zich zelf weinig
ter zake: beide zijn specialistische disciplines.
Wel is het in zo'n geval voor een recensent zeer onverstandig een auteur op beide
terreinen dingen in de mond te leggen die hij niet heeft geschreven en hiaten te
kritiseren die er niet zijn.
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Wat betreft het eerste, Boschheurne schrijft: ‘.... Jan plaagt de meester niet“ en ”Plaagt
Jan de meester?’ hebben dan dezelfde dieptestructuur maar een verschillende
oppervlaktestructuur’. Dit is een onzinnige uitspraak voor iemand die op de hoogte
is van de T.G. Zulke zinnen hebben bepaald niet dezelfde dieptestructuur. De openbare
les zegt: ‘Deze [de dieptestructuren] komen in sterke mate met elkaar overeen, juist
op de punten waar we de overeenkomst tussen de zinnen ervaren’ (p. 10). Vervolgens
geef ik enkele van die punten aan. Verder merkt recencent op dat ‘Hij [de schrijver]
meent dat daarbij [het waarnemen van de dieptestructuur] de prosodie een grote rol
speelt’. De les zegt echter uitdrukkelijk ‘De behandeling van de prosodische
eigenschappen leerde ons, dat de hoorder de prosodische informatie eerder vóór is
dan gebruikt’ (p. 17).
Centraal in de recensie is echter dat het onzinnig, nee, ‘waanzinnig’ is, de context
van de zin niet in beschouwing te nemen in de analyse van de waarneming van de
zin. Het zal de recensent dan toch zijn ontgaan dat ik heel zorgvuldig aangeef waar
die context naar mijn mening in de eerste plaats noodzakelijk aangrijpt. Ik schrijf
dan: ‘De hoorder kan nu.... alleen maar interpreteren vanuit de context waarin de zin
gesproken wordt’ en ‘soms ook ligt de informatie besloten in de extralinguistische
context’ (p. 18).
Boschheurne's minachting voor het laboratorium-onderzoek van taal richt zich
vooral tegen een Amerikaans experiment dat ik bespreek, waarin bandopnamen van
zinnen uit hun context worden geknipt en aan proefpersonen ter beoordeling worden
gegeven. Nu zal het zelfs voor Boschheurne een waarheid als een koe zijn dat een
zin meestal niet kan worden begrepen uitsluitend op grond van zijn context. Er moet
iets in de zin zijn dat de hoorder de mogelijkheid geeft er de betekenis van te
achterhalen. Wat dat ‘iets’ dan wel is, is een volstrekt legitiem en belangrijk object
van onderzoek. Het is een elementair principe van wetenschappelijk onderzoek dat
men zulke factoren onderzoekt door het effect van andere variabelen - in dit geval
de context - uit te sluiten. Vandaar het knippen in de band. Boschheurne maakt een
leuk grapje over het spreken van geïsoleerde zinnen op het Centraal Station. Welnu,
als men érgens buitengewoon weinig van de context kan verstaan, dan is het wel
daar.
Het experimentele taai-onderzoek van de laatste decennia, waarbij bijna altijd
banden worden geknipt, geplakt of met elektronische middelen verwerkt, heeft ons
inzicht in het menselijk taalgedrag aanzienlijk verdiept. Omwille van het
taalpsychologische onderzoek, dat met name in Nederland en België intensief en
met vrucht wordt bedreven, wens ik met nadruk verdachtmakingen als de hier
gesignaleerde van de hand te wijzen.
En wat mijn openbare les aangaat: de centrale kwesties daarin zijn door
Boschheurne onbesproken gelaten.
W.J.M. Levelt

Nawoord
Misschien klinkt dit naschrift wat fanatiek zoals ook mijn recensie op de openbare
les van Dr. Levelt wat fanatiek kan lijken. Toch heb ik zeker geen minachting voor
wat hij doet, ik respecteer het als wetenschappelijk werk, maar ik heb er wel verdriet
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over. Mijn bezwaren gaan niet tegen de concrete inhoud van de rede, maar wel tegen
de grondslagen van de transformationele grammatica en het psychologisch experiment
met de taal. Op alle details van dit stukje van Dr. Levelt wil ik niet ingaan, hoewel
het mijn bezwaren tegen wat hij doet nog eens bevestigt.
Ik wil in dit verband op twee punten wijzen. In de op twee na laatste alinea zegt
Dr. Levelt ‘het is een elementair principe van wetenschap’ enz. Mijn vraag is: welke
wetenschap? Wetenschap is hier een vertaling van science, dat wil zeggen
natuurwetenschap. In die wetenschap is het verantwoord om een verschijnsel te
onderzoeken in de geconstrueerde wereld van het experiment. Maar geldt dat ook
voor het onderzoek
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van de mens? Dat is niet bewezen! Integendeel. Natuurlijk kunnen we de taal, net
als de uitslag van een natuurwetenschappelijk onderzoek, in een geformaliseerde
taal uitdrukken, maar die taal zullen we dan altijd moeten verklaren met behulp van
de spreektaal die we onderzoeken. Dat wil dus zeggen dat we bij dit soort onderzoek
in een cirkel ronddraaien, wat misschien volgens Heidegger verantwoord is, maar
dat ons nooit iets verder kan brengen.
Taal is een sociaal verschijnsel. Bij ieder onderzoek van de taal moet daarmee
rekening worden gehouden en dat gebeurt niet in de geconstrueerde wereld van het
laboratorium-onderzoek.
Dr. Levelt zegt verder dat dit onderzoek vruchten heeft afgeworpen. Welke dan?
Heeft iemand zich ten gevolge van dit onderzoek sociaal beter kunnen uitdrukken?
Bij een onderzoek van een auto bootsen we de omgeving van de weg na opdat de
auto beter op de weg gebruikt kan worden. Onderzoek van de taal heeft alleen belang
indien we daarbij het gedrag van de taal in het sociale verkeer bekijken, opdat de
taal beter in het sociale verkeer gebruikt kan worden.
Erg boos is Dr. Levelt over mijn opmerking over het Centraal Station. Ik nam de
proef, niet daar maar in de hal van de universiteit. Niemand verstond mij toen ik hem
met een willekeurige zin aansprak, iedereen vroeg eerst wat ik zei. Pas daarna, toen
ik de zin herhaalde nadat ze zo van sociaal belang was geworden, werd ik verstaan.
Ik heb het woord ‘waanzinnig’ gebruikt. Parlementairder was misschien geweest
als ik gesproken had van de dehumanisering van de taal. Wat Dr. Levelt en de zijnen
doen, en dat geldt ook voor de aanhangers van de transformationele grammatica, die
ik helaas goed ken, is een degradering van de taal van menselijk tot
natuur-wetenschappelijk fenomeen zonder dat aangetoond is dat de
mensheidswetenschappen onderworpen zijn aan dezelfde regels als de
natuurwetenschappen.
C.J. Boschheurne
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Boekbespreking
Theologie
Y. Congar
Jezus Christus, beeld van de onzichtbare God
Brand, Utrecht, 1966, 226 pp., 225 Fr.
Dit boek brengt de vertaling van het in 1965 verschenen Jésus-Christ: notre
Mêdiateur, notre Seigneur (de verklarende en bibliografische notities zijn sterk
ingekort). Het tekent de persoon van Christus en benadert diens mysterie, zoals Hij
ons vanuit de Schrift tegemoet treedt. Drie delen: Christus, beeld van de onzichtbare
God; Christus, onze Middelaar (in zijn menselijke ervaringen, in zijn armoede, zijn
bidden en zijn prediking); Christus de Heer (als onzichtbaar hoofd van de kerk, en
in zijn heerschappij over de kerk en de wereld). Terzelfdertijd wordt dit bijbels beeld
voortdurend door de auteur verduidelijkt en op ons actueel christelijk bestaan
betrokken: zo b.v. in de uiteenzettingen over de wezenlijke band tussen goddelijke
openbaring en menslievendheid, over de zin van de christelijke armoede, over de
betekenis van Christus' heerschappij. Het is er de auteur niet om te doen om ons door
de voorste frontlinie van de christologische problematiek te voeren; veel meer poogt
hij ons te leiden in onze levende verbondenheid met de Heer. De degelijke theoloog
en de geëngageerde christen die Congar is, toont zich hierin een betrouwbaar gids.
Op het einde van het werk vindt een theologisch niet-geschoold lezer een verklarende
lijst van ‘enkele moeilijke woorden en vreemde uitdrukkingen’.
C. Traets

Dr. G.Th. Liesting
Het sacrament der eucharistie Woord en Beleving, Lannoo, Tielt, 1966,
264 pp., 148 Fr.
Th. Maertens
Geloof en sacrament:
De sacramentalisering van de niet-praktizanten
Patmos, Antwerpen, 1967, 146 pp., 110 Fr.
P. Anciaux
Sacrament is leven
Woord en Beleving, Lannoo, Tielt, 1967, 136 pp., 84 Fr.
De eerste van deze drie studies is vooral theoretisch van opzet. Liesting benadert het
mysterie der eucharistie volgens de klassieke aspecten ervan, zodat de gegevens uit
Schrift en traditie vanuit de nieuwe (of herwonnen) inzichten worden begrepen en
beoordeeld. Het was er hem niet om te doen een geheel nieuwe synthese te bieden
of alle actuele kwesties te behandelen. Dit neemt niet weg dat wij hier staan voor
een rustig en evenwichtig boek, waarin de bezinning op enkele degelijke grondvisies
berust. Het eucharistisch offer en de eucharistische tegenwoordigheid moeten begrepen
worden als een sacramentele tekenwerkelijkheid; de mysterieviering staat centraal;
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de ‘werkelijke tegenwoordigheid’ wordt gezien vanuit Christus' handelende
tegenwoordigheid die zijn heilsmysterie in de viering actualiseert.
De andere twee zijn pastorale studies. Geloof en sacrament bundelt, onder redactie
van Th. Maertens, bijdragen van verscheidene auteurs, de vrucht van een reeks
ontmoetingen (1964?) tussen de redactieraad van het tijdschrift Paroisse et liturgie
en priesters van de Mission de France, waarbij men zich voornamelijk wilde bezinnen
over
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het probleem, in vele Franse parochies gesteld, van het kinderdoopsel in een milieu
zonder geloofspraktijk. De vier hoofdstukken: de huidige dubbelzinnigheden van de
sacramentalisering; leerstellige overdenkingen; pastorale gevolgtrekkingen; de
pastoraal van het doopsel van kinderen.
Sacrament is leven is ruimer van opzet. Het is geschreven vanuit een levend contact
met priesters en leken. Het geeft algemene oriëntaties en praktische richtlijnen voor
de sacramentele viering van het doopsel van volwassenen en kinderen, voor de eerste
initiatie van het kind tot de eucharistie en tot het sacrament van bekering en
verzoening, voor de huwelijkssluiting en haar voorbereiding, en voor de zalving der
zieken. Vooraf wordt helder uiteengezet hoe de sacramenten de realiserende
uitdrukking zijn van het persoonlijke en kerkelijke geloven ten overstaan van het
goddelijk heilsinitiatief. Een ontmoeting dus die reeds vóór het strikt sacramentele
gebeuren een aanvang neemt (wat b.v. een waardevolle toepassing vindt in de
richtlijnen betreffende het doopsel); en een actueel geloven dat het goddelijk aanbod
benadert vanuit het hedendaagse mens-, wereld- en bijgevolg ook kerkbeeld.
C. Traets

Leo Scheffczyk
Der eine und dreifaltige Gott
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1968, 140 pp., DM 12.80.
Wilhelm Breuning
Jesus Christus der Erlöser
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1968, 147 pp., DM 12.80
(= Unser Glaube. Christliches Selbstverständnis heute. Nrs. 3 en 4.
Subskriptionspreis DM 10.80).
Beide werkjes willen een eigentijdse uiteenzetting geven van resp. christelijke
Godsleer en christologie voor niet-vaktheologen (waarmee niet gezegd wil worden
dat hier ‘gepopulariseerd’ wordt: er wordt integendeel serieuze theologie geboden).
Beide baseren de gedachtengang principieel op schriftuurlijke gegevens. Beide
trachten te antwoorden op vragen die heden ten dage leven. Zodoende bieden deze
boekjes een serieuze en belangwekkende bijdrage tot de hedendaagse
geloofsbezinning, waarvan lezing en bestudering sterk kan worden aanbevolen.
Niettemin kan de vraag gesteld worden - en ook deze vraag geldt beide studies -, of
wel voldoende is tegemoetgekomen aan de vraagstelling zoals die momenteel leeft.
Te zeer lijken de uiteenzettingen nog een - goed, nieuwe en eigentijdse - aanpak van
de traditionele bezinning. Zichtbaar b.v, in de indeling van de studie van Scheffczyk:
het probleem van de menselijke Godskennis, de openbaring van de ene God (zij het
dan in schriftuurlijke benadering), de triniteitsleer. De christologie van Breuning
gaat uit-drukkelijk uit van de Christus zoals de Kerk Hem als haar nu levende en
tegenwoordige Heer verkondigt; is dus in feite vooral theologische uitwerking van
de christologische belijdenissen van de Kerk der Apostelen, zoals die in de Nieuw
Testamentische boeken in beginsel reeds te vinden is. Op zich belangwekkend genoeg.
Toch zou een benadering van de inhoud van deze belijdenissen vanuit haar
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ontstaansgeschiedenis - duiding van de ervaring met de mens Jezus van Nazaret beter antwoorden op de huidige vragen omtrent het geloof in onze Heer. Nu blijft
het nog steeds teveel een - zij het beslist inspirerende - christologie ‘van bovenaf’.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de Godsleer van Scheffczyk; hoewel daarin
evenzeer de ontwikkelingen van de laatste tijd functioneren. Maar m.i. ontzenuw je
b.v. de zwakke punten in de benadering van een bisschop Robinson niet door hem
met de Bijbel om de oren te slaan, maar eerder door aan te tonen dat zijn stellingname
alleen standhoudt wanneer men in het onverkorte geloof van de eerste-dagen-Kerk
gaat staan en dit op eigentijdse wijze tracht mee te voltrekken. Met deze kritische
opmerking wil de waarde van deze beide studies niet aangetast worden. Misschien
mag ik mijn gedachten zó formuleren: deze beslist belangrijke dogma-theologische
beschouwingen zouden nog aan overtuigingskracht winnen, wanneer eerst en in ieder
geval uitdrukkelijker de fundamentaal-theologische vragen gesteld en beantwoord
zijn.
S. Trooster

Otto Kuss
De Brief aan de Hebreeën
Het Nieuwe Testament met Commentaar, negende deel.
Uit het Duits vertaald door L. Witsenburg S.M.A.
Patmos, Antwerpen, 1967, 280 pp., 319 Fr.
Met dit nieuwe boekdeel uit onderhavige reeks is de Nederlandse vertaling van het
Regensburger Neue Testament flink gevor-
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derd: alleen Paulus' grote brieven en de katholieke brieven ontbreken nog. Kuss had
zijn eerste Duitse uitgave (1953) dank zij verdere persoonlijke studie in een recente
tweede uitgave (1966) bewerkt en verbeterd. Enkele nieuwe excursen werden ingelast,
de commentaar volgde de Griekse grondtekst van meer nabij. Van deze bijgewerkte
Duitse uitgave wordt ons hier de vertaling geboden.
J.-M. Tison

Wolf-Dieter Marsch, Hrsg.
Diskussion über die ‘Theologie der Hoffnung’ von Jürgen Moltmann
Ghr. Kaiser-Verlag, München, 1967, 240 pp., DM 12.50.
Dit boekje bevat een aantal reacties op het befaamde boek van Moltmann Theologie
der Hoffnung (o.a. van Nederlandse theologen als J.M. de Jong, H. Berkhof, H.M.
Kuitert). Vrijwel unaniem wordt tegen Moltmann de moeilijkheid aangevoerd, dat
hij te eenzijdig het toekomst-moment, het moment van ‘belofte’ naar voren brengt
in het mysterie van Christus' leven, sterven en verrijzen; waarbij dan te weinig naar
voren komt, dat in Hem het heil, Gods genade en verlossing reeds onder ons
verschenen is Beklemtoning van het ‘noch nicht’ ten koste van het ‘schon begonnen’,
dat vooral sterk aan het licht komt in de duiding van het mysterie van Jezus'
opstanding. In een slotbijdrage tracht Moltmann te antwoorden op de gemaakte
moeilijkheden; hij doet dit echter (weer) in zo'n moeilijke stijl, dat men niet overtuigd
raakt van het ongelijk van zijn opponenten. Een belangrijk boek, dat ernstig ingaat
op een boeiend moment in het hedendaags theologisch denken. Wat mij betreft had
hier ook de fijnzinnige beschouwing van Karl Rahner over dit thema (nu gepubliceerd
in het tijdschrift Internationale Dialog Zeitschrift, jg. 1, nr. 1) kunnen worden
opgenomen.
S. Trooster

Helmut Flender
Die Botschaft Jesu von der Herrschaft Gottes
Chr. Kaiser Verlag, München, 1968, 116 pp., DM. 12.50.
Met gebruikmaking van wat hij noemt ‘die Redaktionsgeschichtliche Forschung’
toont Flender aan, hoe de verkondiging van de Kerk der Apostelen, zoals die in de
boeken van het Nieuwe Testament gekristalliseerd is, wortelt in de verkondiging van
de mens Jezus van Nazaret zelf. Langs deze weg krijgen de vroeg-christelijke
belijdenis en verkondiging van Jezus Christus vaste grond in en worden zij verhelderd
vanuit het leven en optreden van Jezus zelf; omgekeerd kan op deze wijze de mens
Jezus van Nazaret en zijn verkondiging levende tegenwoordigheid worden voor ons,
hedendaagse mensen (ook al heeft het ontwakende geloof in zijn leerlingen Hem
vóór kruis en opstanding alleen kunnen ervaren als vervulling van de plaats- en
tijdgebonden typisch joodse heilsverwachting). Jezus zelf heeft het ‘Rijk Gods’
verkondigd als uiteindelijke vervulling van Gods belofte hier op aarde, in Israël, en

Streven. Jaargang 21

door Israël in heel de wereld; uiteindelijke verwerkelijking van deze wereld als Gods
schepping. Door de breuk die de afwijzing en vernietiging van Jezus heeft teweeg
gebracht, en de alle heilsverwachting overtreffende realisering van Gods heil in de
verrijzenis van onze Heer, worden Jezus' woorden en daden in de eerste dagen van
de Kerk gezien en verkondigd in de tegenstelling (voorbije) ‘oude aeon’ en (in de
verrijzenis gegrondveste) ‘nieuwe aeon’, deze (zondige) wereld en (heilbrengende)
toekomstige wereld. Maar gaandeweg gaat men zich weer oriënteren op de
‘diesseitige’ heilsverkondiging van Jezus zelf: dit is de bedoeling van het opnemen
van Jezus' woorden en daden in met name de synoptische evangeliën. Juist in deze
laatste ontwikkeling overstijgt de verkondiging van de mens Jezus zelf de beperkte
nationale heilsverwachting van Israël en krijgt zij in haar karakter van eis tot
menselijkheid als verwerkelijking van het ‘beeld’ van Gods eigen menselijkheid
gelding voor heel de mensheid. Men mag gerust een aantal vraagtekens plaatsen
achter de enigszins apodictische wijze waarop schr. deze drie ‘lagen’ van ontwikkeling
in de geschriften van het Nieuwe Testament blootlegt: het aanwijzen van de
continuïteit van de belijdenis van de Kerk der Apostelen met de verkondiging van
Jezus van Nazaret lijkt van enorm belang voor de christologie. Op schriftuurlijke
gronden zelf wordt zodoende het dualisme overwonnen in het onderscheid tussen de
(onbelangrijke) ‘ohistorische Jezus’ en de (alleen belangrijke) ‘Christus van het
geloof’ (Fl. karakteriseert dit spiritualistisch dualisme in de stellingname van
Bultmann c.s. als ‘een late nabeelding van de traditionele twee-naturen-leer’; p. 74).
Maar tevens wordt het onlangs verworven inzicht in leven en optreden van de mens
Jezus van Nazaret (G. Bornkamm c.s.) gezien in zijn beslissen-
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de betekenis voor belijdenis en verkondiging van Christus, de verrezen Heer. Niet
alleen blijkt dat de belijdenis ‘Jezus is Heer en Zoon Gods’ in het Nieuwe Testament
de levende mens Jezus van Nazaret geldt, maar ook blijkt de inhoud van deze
belijdenis gegeven in leven, leer en persoon van deze mens Jezus. Een bijzonder
inspirerend boek, dat niet genoeg ter bestudering kan worden aanbevolen. Dit
veronderstelt dan wel vertrouwdheid met de methoden van het hedendaagse
bijbelonderzoek.
S. Trooster

Heinrich Schlier
Über die Auferstehung Jesu Christi
(Kriterien, Bd. 10), Johannes Verlag, Einsiedeln, 1968, 72 pp., DM. 6.50.
Ook de laatste Paastijd zijn weer rijkelijk mistige beschouwingen over Jezus'
verrijzenis gelanceerd. Doorgaans aftreksels van onverwerkte gedachten, aan
oppervlakkige kennisname van het werk van R. Bultmann of een van zijn volgelingen
ontleend. Waaraan dan - tot overmaat van verwarring - ‘geruststellende’ opmerkingen
t.a.v. de orthodoxie worden toegevoegd. Wel, dit dilettantisme t.a.v. de ‘nieuwe
theologie’ kan volledig overwonnen worden door het lezen van het kleine, maar
uiterst deskundige boekje van een onzer beste kenners van het Nieuwe Testament.
Schlier geeft een zakelijke, positieve samenvatting van de huidige stand van zaken
in de bijbelwetenschap. Opstanding van Jezus betekent nergens terugkeer tot het
aards bestaan (zoals b.v. in de opwekking van Lazarus), maar ‘intronisatie’ van de
Gekruisigde als Christus, Heer en Zoon van God: ‘Auferstehung Jesu Christi ist der
Aufgang des toten Jesus Christus in die Lebensmacht Gottes’ (p. 26). De scheppende
heilsdaad Gods die dit aan onze Heer voltrekt, ontsnapt uiteraard aan iedere poging
tot historische verificatie. Tegelijkertijd echter treedt dit heilsmysterie wel degelijk
onze geschiedenis binnen in de ‘Selbstbekundung’ van de verrezen, levende Heer
aan de zijnen, in de tekenen van de verschijningen, het ‘lege graf’ en vooral de
‘proclamatie’ van Jezus' opstanding door de Apostelen. In deze tekenen wordt de
beslissende scheppende heilsdaad Gods, waarin Hij Jezus uit de dood heeft opgewekt
en voor ons tot Heer heeft aangesteld, wel degelijk in onze geschiedenis gelokaliseerd
en getemporaliseerd. In een laatste hoofdstukje wordt de heilsbetekenis van dit
mysterie voor ons mensen uitgewerkt. Een meesterlijke samenvatting van de huidige
stand van zaken in het Schriftonderzoek. Wie werkelijk op de hoogte wil komen
t.a.v. dit moeilijke onderwerp, kan bier terecht. Ik ben overigens ook geneigd de zaak
am te keren: wie zich in katechese en verkondiging nu nog te buiten gaat aan
onverantwoord vage beschouwingen, geeft alleen maar blijk zich niet ernstig te willen
oriënteren in de hedendaagse benadering van dit beslissende mysterie van ons geloof.
S. Trooster

Adalbert Hamman
Die Kirchenväter
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Kleine Einführung in Leben und Werk
Herder, Freiburg, 1967, 176 pp., DM 2.80.
De bekende Franse patristicus Hamman schreef voor de Herder-Bücherei deze korte
inleiding op het leven en het werk van negentien Griekse en Latijnse kerkvaders uit
de tweede tot de vierde eeuw. Iedere periode wordt beknopt ingeleid. Schr. wil ons
mens en persoonlijkheid van deze vroegchristelijke schrijvers, hun milieu en de
vragen van hun tijd naderbij brengen, en ons aldus aanzetten hun geschriften
persoonlijk ter hand te nemen. De levendige, vaak fijn geschreven opstellen doen
ons reeds heel wat van de rijkdom en blijvende actualiteit dezer Vaders vermoeden:
de weg tot het Schriftverstaan die zij banen; de liturgie waaraan zij gestalte hebben
gegeven; de christelijke boodschap die zij, benaderd, doordacht en verkondigd vanuit
hun tijd, doorgeven. Ontstaan uit colleges voor studenten, richt dit werkje zich tevens
tot minder geschoolde lezers, van wie, naast belangstelling, ook een zekere
vertrouwdheid met de eerste christelijke eeuwen verondersteld wordt.
C. Traets

H. Riedlinger
Geschichtlichkeit und Vollendung des Wissens Christi
(Questiones disputate), Herder Freiburg, 1966, 160 pp., DM 14.80
In zijn belijden van Christus' waarachtig god- en menszijn vond het geloofsdenken
zich geregeld opnieuw voor de taak gesteld de bijzondere aard van Jezus' aardse
weten
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en bewustzijn, met hun paradox van menselijke groei en goddelijke volkomenheid,
te verhelderen. Deze taak is niet minder actueel in onze tijd, nu het inzicht in de
complexe eenheid van het menselijk bewustzijn is toegenomen. In dit perspectief
begint schr. - na een waardevolle discussie over de wijze van vraagstelling - met, op
basis van exegetische studies der laatste jaren, het Christusbeeld van de Schrift te
onderzoeken (pp. 9-71). Vervolgens maakt hij een balans van het kerkelijk denken
hieromtrent, vanaf de patristiek, over de middeleeuwen, de nieuwere tijd, de reacties
van enige belangrijke auteurs der laatste eeuwwende, tot aan de uitspraken van het
leergezag van onze eeuw (pp. 72-138). In aansluiting hierop en in confrontatie hiermee
moeten de vernieuwende studies van een aantal katholieke Duits-, Nederlands- en
Franstalige auteurs (waaronder Rahner en Schillebeeckx) begrepen worden: hun
posities schetst de auteur in een ‘Ausblick’, waarbij hij zelf enkele inspirerende
elementen ten dienste van verder onderzoek voorlegt (pp. 139-160). Zoals de hele
Questiones-disputataereeks, richt ook dit werk zich tot theologisch geschoolde lezers.
Dezen vinden er een helder overzicht en een moedige en toch rustige benadering van
de betreffende problematiek.
C. Traets

Jacques Dournes, m.e.p.
L'Offronde des peuples
(Coll. Jeunesse de la liturgie), Ed. du Cerf, Paris, 1967, 288 pp., FF. 19,30.
J. Dournes, geboren in 1922, missionaris in Vietnam, maakte naam met de publikatie
van Dieu aime les paiens (1963) en Le Père m'a envoyé, réflexions à partir d'une
situation missionnaire (1965). Het boek dat we hier bespreken komt dit veelzijdig,
vernieuwend en voor analoge missiesituaties inspirerend werk verrijken. Het thema:
het verband tussen liturgie en missie. De boodschap schiet niet alleen wortel door
het woord, maar nog meer door actieve participatie. Vandaar de aandacht voor het
aanknopingspunt van de verkondiging: de rituele, symbolische en gebarentaal van
het volk; m.a. w. de auteur snijdt hier het probleem aan van de Godsontmoeting in
een volk met eigen denkpatronen, uitdrukkingswijzen, cultuurverschijnselen enz.
die uiteraard verschillen van de westerse beschaving waarmee de boodschap nog
steeds vervlochten is en waaruit ze bevrijd moet worden, om, in een nieuwe faze van
haar geschiedenis, aan een voor haar nieuwe cultuur een complementaire uitdrukking
te ontlenen. De auteur bouwt geen theorieën op, maar geeft allerhande ervaringen,
reflecties, experimenten enz. weer als vrucht van een etnografisch, antropologisch
en theologisch research-werk.
A. van der Beken

Psychologie
Leon Salzman
Van Freud tot nu
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Recente ontwikkelingen in de psychoanalyse
Van Loghum-Slaterus, Arnhem, 1967, 284 pp., f 15.-.
Dit boek brengt een goede en duidelijke uiteenzetting van de ontwikkeling die de
psychoanalyse doormaakte na Freud. Vanzelfsprekend geeft dit aanleiding tot een
kritische evaluatie van Freuds hoofdstellingen. Problemen als het doodsinstinct, de
universaliteit van de libido, de penisnijd, de homoseksualiteit worden niet slechts in
hun juiste verhouding gezien in de leer van Freud, maar bovendien aangevuld door
de inzichten van Horney, Sullivan, Rado, Robbins, Ferenczi, Fromm e.a. De ‘Ich’en existentiële psychologie worden steeds verhelderend in de discussie betrokken.
Daarmee worden heel wat eenzijdigheden van Freud in een juister daglicht gesteld.
Natuurlijk blijft dit werk louter psychoanalytisch, zodat de biochemicus, de
experimentele psycholoog en de psychiater wel eens de wenkbrauwen zullen fronsen
bij sommige psychoanalytische naïviteiten. Vermelden we nog dat zojuist een nieuwe
druk (de elfde) van de vertaling van Freuds Inleiding tot de psychoanalyse verscheen,
uitgegeven door de Wereldbibliotheek (Antwerpen).
H. Somers

E. Fromm
Dromen, sprookjes, mythen
Inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
Bijleveld, Utrecht, 1967, 176 pp., f 8,90.
Vertaling van The Forgotten Language, waarvan de eerste editie verscheen in 1951.
Het boek handelt vooral over de betekenis van de dromen, waarbij de auteur uitvoerig
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ingaat op de theorie van S. Freud, een breed overzicht geeft van droominterpretatie
in het verleden en tenslotte zijn persoonlijke opvattingen toelicht aan meerdere
voorbeelden. Het laatste hoofdstuk, over de symboliek in mythe, sprookje, ritueel
en roman, toont aan dat er overeenkomst is tussen de symboliek op deze terreinen
en die in de droom. Door heel het werk heen vindt men de opvattingen van de auteur
over de van gezag afhankelijke mens en de tot vrijheid gerijpte persoon terug, die
uit zijn andere werken bekend zijn. Dit is een zeer verzorgde uitgave van een boek,
dat het psychologisch denken echt verrijkt.
J. Kijm

Dr. A. Vossen
Zichzelf worden in menselijke relatie Een ontwikkelingspsychologische
studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in
psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding
De Toorts, Haarlem, 1967, 366 pp..
De auteur van dit boek is psycholoog-directeur van het Paedologisch Instituut te
Nijmegen. De ervaringen die in zijn boek zijn verwerkt, werden voor een belangrijk
deel in dit instituut opgedaan. Het eerste deel van deze uitvoerige studie vormde de
in-houd van een dissertatie. Steunend op het werk van C. Rogers streefde de auteur
ernaar in verschillende soorten van relaties, die zijn opgesomd in de ondertitel, een
contact te verwerkelijken waarin de partner ruimte kreeg om meer zichzelf te worden.
Deze ervaringen zijn beschreven en geanalyseerd met behulp van een schema der
ont-wikkeling, waarin veel bijdragen tot de ontwikkelingspsychologie zijn
gesynthetiseerd. Het boek is inspirerend omdat de schrijver zo duidelijk laat blijken,
dat hij spreekt vanuit eigen ervaringen en omdat hij ook de weg beschrijft die hij
heeft moeten volgen om tot zijn inzichten te geraken. Deze binding aan concrete
ervaringen houdt natuurlijk ook een beperking in; met name wat gezegd is over
ervaringen in onderwijs en bedrijfsleiding vraagt voorzichtige transpositie om in
andere verhoudingen gebruikt te kunnen worden. Dit boek verdient belangstelling
van velen en het is ook zo geschreven, dat het zonder veel specialistische kennis
verstaan kan worden.
J. Kijm

Dr. J. de Wit
Balans en perspectief
J. Wolters, Groningen, 1967, 23 pp., f 2,25.
Tekst van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon
hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie, de paedologie en de speciale paedagogiek,
aan de V.U. te Amsterdam. Er wordt een overzicht gegeven van vraagstukken
betreffende diagnostiek en behandeling van kinderen met afwijkend gedrag. De
auteur wijst op een verschuiving naar grotere differentiatie in behandelingsmethoden
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en op de tendens om de beïnvloeding op een zo concreet mogelijk niveau te doen
verlopen.
J. Kijm

Literatuur
C. Buddingh' en K. Schippers
128 vel schrijfpapier
Querido, Amsterdam, 1967, 128 pp., f 6,90.
Buddingh' is de dichter van een aantal onafhankelijke verzen, die willen bewijzen
dat men poëzie aantreft in de meest alledaagse dingen, en dat de taal van het gedicht
in niets behoeft te verschillen van bv. het op straat opgevangen gesprek. Hij brengt
in praktijk wat Vroman in ‘Over de dichtkunst’ verzekert: ‘Geloof me, iedereen kan
dichten, / er staan verzen in de krant...’. Schippers is met J. Bemlef redacteur van
het tijdschrift ‘Barbarber’, dat al sinds jaren teksten verzamelt van her en der, ten
bewijze van het feit dat het kook- en telefoonboek zo goed als het conservenblikje
en de inhoud van mijn broekzak poëzie bevatten. Geen onprogrammatisch
uitgangspunt dus. Beiden hebben nu een boek samengesteld, dat niet meer wil zijn
dan de 128 vel papier dat het bevat. Dat betekent, dat het net zo goed korter of ook
tot in het oneindige te verlengen kan zijn, en dat is waarschijnlijk precies wat de
samenstellers bedoelen. Na lezing wordt het eerste ding waar mijn oog op valt, een
gedicht, en zo gaat het met alle volgende zichtbare zaken, invallen en woorden behalve dan alles wat anders is, dieper gaat, zo u wilt, dan de bezigheden en
waarnemingen uit het alledaagse leven. Het selectieprincipe waarmee de teksten uit
dit boek zijn gekozen, is niet uitgegaan van het feit dat zij een bepaalde pointe
bezitten, maar eerder dat zij die niet hebben, dat ze, zoals de flap vermeldt, ‘ver-
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velend’ kunnen zijn. Een van die vervelende teksten is de in 16 kolommen volledige
artikelenlijst van een middelgroot magazijn. Deze tekst illustreert misschien precies
de bedoeling van de samenstellers. Zij willen attent maken op stukken realiteit waar
men aan voorbij loopt. Zo'n realiteit is de inhoud van een zelfbedieningszaak. Door
de hele inventaris ervan achter elkaar op te schrijven gebeurt niets anders dan dat
een lezer een ogenblik stil staat bij de absurde hoeveelheid artikelen van een dergelijk
bedrijf. Meer niet, en meer willen de schrijvers ook niet. Zij doen niets anders dan
opschrijven. Zij maken geen poëzie, maar schrijven dingen op die opgeschreven
kunnen worden. Het is zinloos daar een oordeel over te geven. Ieder kan het boek
op willekeurig welk moment aanvullen met zijn eigen tekstenkeus. Het is daardoor
een zeer open boek, 128 pagina's kunnen naar believen uitgroeien tot enkele
duizenden. Het is een boek dat geen boek is. - Maar het is soms wel, zoals de flap
zegt, amusant.
T. van der Stap

Jan van den Weghe
Een korrel zand
Manteau, Brussel/Den Haag, 1966, 131 pp., 45 Fr..
Een korrel zand is het trieste verhaal van de ondergang van Adrien Tips, die de
concrete wereld met de mensen van vlees en bloed die haar bewonen niet aan kan,
en zich daarom terugtrekt in een geïsoleerd bestaan ‘tussen droom en daad’ (p. 57).
Op een dag wordt hem de kans geboden om het eiland van zijn gecomplexeerd en
gespleten bewustzijn te verlaten. Adrien, al te zeer vergroeid met zijn zieke ik,
verknoeit ze hopeloos omdat hij tot geen menselijke communicatie meer in staat
blijkt. Het samentreffen van de machteloosheid van de nog kinderlijke Lilja Devries,
die pas haar eigen vrouwelijkheid aan het ontdekken is, en de onmacht van de
onvolwassen Adrien, die nooit ‘een echte man is kunnen worden’ (p. 21) loopt
onontkoombaar uit op beider ondergang.
Drievoudig weerkaatst, eerst in het onpersoonlijke krantebericht, vervolgens in
de beleveniswereld van het jonge meisje en tenslotte in de broksgewijze reconstructie
van de moord door Adrien, wordt dit thema uitgewerkt in een sobere, beknopte stijl,
waarvan de korte zinnen de brokkeligheid van Adriens gekwetste leven onderstrepen.
Gekwetst door een onopgeloste moederbinding, door de niet geïntegreerde
puberteitsjaren, door de niet verwerkte nederlagen op school, in het leger en later
met de hoeren, steeds meer ingekapseld in zijn werk als loketbediende in het station,
revolteert Adrien: ‘Ik zal het schandelijke juk afwerpen. Ik moet het middel ontdekken
om de tijd te overwinnen. Hij is het enige probleem, dat ik echt moet oplossen’ (p.
70). Op deze eindigheidservaring is Adrien gestrand, en zijn hulpeloze vraag wanneer
hij volkomen verlamd ligt te wachten op de dood: ‘God, waarom ben ik toch geboren?’
(p. 130) is een vraag waarvan de mensen nooit zullen genezen.
Joris Gerits
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Gust van Brussel
Voor een Plymouth Belvedere
Manteau, Brussel/Den Haag, 1966, 143 pp., 165 Fr.
Op de flap kun je lezen dat Gust van Brussel van zichzelf zegt dat hij een essentialist
is en deze strekking ziet als een uitbouwen van het existentialisme dat zowel bij
Sartre als bij Slmone de Beauvoir in het enigma van het beeld is vervloeid.
Enigmatisch klinkt het alleszins, of het een bewijs is van volwassenheid van de
Zuidnederlandse letterkunde is een andere kwestie. In dit fragmentarisch verhaal,
gecentreerd rond de gestolen blauwe Plymouth, gelakt symbool van technische
beheersing en verworven comfort in de welvaartstaat, en rond dé vrouw in haar vele
uiterlijke verschijningsvormen, ontmoet de lezer een twintigtal typen als zovele
maskers waarachter de mens schuilgaat. Ongetwijfeld heeft de auteur door de
confrontatie van de naar zin en vrijheid zoekende Tim met de grillige wereld rondom
hem iets ‘essentieels’ trachten bloot te leggen. Maar ook ‘het blote’ op zichzelf is
nog niet per se toegangsweg tot de naakte, doch authentiek menselijke realiteit.
‘Waardecrisis. Teveel woorden zonder waarde en teveel waarden waarvoor geen
woorden bestaan’ (p. 16). Ook voor het eigen werk is deze kritiek van de auteur
geldig.
Joris Gerits

H.C. ten Berge
Personages
Polak en van Gennep, Amsterdam, 1967, 64 pp., f 4,90.
Deze bundel bestaat uit drie cycli of delen. Het eerste deel, ‘Ondergang van Tenoch-
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titlán’, gaat over de verovering van Mexico door Cortés in de 16e eeuw. Het tweede
deel, ‘Monoloog in het Vinsonmassief’, heeft als ondertitel ‘een kommentaar’, en is
te verstaan in samenhang met het eerste deel. Het derde deel heet naar de titel van
de bundel ‘Personages’. Het bevat, naast een gedicht op Godard en op Kouwenaar,
een vers onder de titel ‘ekstravaganten’, en die titel verwijst naar de vele toespelingen
op gegevens uit de wereld van de vaganten-poëzie die in dit vers en in de laatste
lange cyclus uit de bundel voorkomen. Dit ene voorbeeld staat hier voor talloos veel
toespelingen op (cultuur-)historische data, die als achtergrondinformatie bij het lezen
van deze poëzie onmisbaar zijn, en die voor het grootste gedeelte achter in de bundel
dan ook verklaard worden. Maar niet alleen een gedetailleerde historische kennis
vormt het hecht staketsel waarop deze gedichten zijn gebouwd, ook in de cycli zelf
is een innerlijk verband verborgen, waarbinnen het ene gedicht niet goed verstaanbaar
is zonder het andere, en beelden uit het ene aansluiten op gebeurtenissen in het andere.
Zonder de ontdekking van die strakke structuur is het opduiken van telkens andere
‘personages’ en het ontstaan van steeds nieuwe situaties voor de lezer alleen maar
een fantastisch, maar willekeurig spel. Nu is de poëzie van ten B. inderdaad een spel,
tenminste in die zin dat zij nergens - gelukkig - die opdringerige toon van een
boodschap of een belijdenis heeft. Het is uiterst hermetische, objectieve poëzie, die
men vaak moet lezen voor men door heeft dat het toch weer om meer gaat dan om
een verdichting van een intrigerend historisch gegeven. Zoals in de door ten B.
blijkbaar bewonderde vagantenpoëzie, zoals ook in de rederijkerskunst treden in
deze bundel heel wat figuren op die hun eigenzinnige verhaal doen; maar elk van
hen is een masker, een ‘personage’, wiens spel altijd uitdraait op ontmaskering - van
de toeschouwer, de lezer. In hun gesloten taal, gehoorzamend aan eigen spelregels,
houden deze gedichten de lezer een spiegel voor. Geen moraliserende, hoogstens
een ontnuchterende. Deze eigenwijze bundel is een van de interessantste die het vorig
jaar verschenen zijn.
T. van der Stap

Maria de Groot
Het Florentijnse Circus
A.W. Sijthoff, Leiden 1967, 30 pp., f 3,90.
Dit is een lang, fantastisch gedicht, dat qua vorm veel wegheeft van Aafjes' Voetreis
naar Rome, behalve dan dat de laatste het rijm veel consequenter hanteert. De G.'s
gedicht is een poging om een persoonlijke problematiek te verbeelden in de vorm
van een lang episch verhaal. Het gevolg is een nogal doorzichtige, soms wat
geconstrueerde symboliek rond een circus, waarin men-sen optreden die opvallend
betekenisvolle namen dragen, onder wie de dichteres zoiets als de directrice is. Op
het hoogtepunt van het gedicht gaat het circus in vlammen op. In verhouding tot het
gegeven, dat nauwelijks voor de hand liggender kon worden zichtbaar gemaakt, is
de uitwerking te langdradig en bezit te weinig diepte.
T. van der Stap
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Jacques Hamelink
Een koude onrust
Polak en van Gennep, Amsterdam, 1967, 38 pp., f 4,90.
Dit is Hamelinks tweede bundel na zijn interessant debuut ‘De eeuwige dag’. In
vergelijking daarmee is zijn thematiek eenvormiger en daardoor helderder geworden,
maar zijn taalgebruik tegelijk kryptischer. De gedichten van H. bestaan uit een
uitzonderlijk intricaat weefsel van tekens die elkaar aanvullen, naar elkaar verwijzen
en elkaar verdiepen. Vaak is een vers niets anders dan het afpalen van een
ervaringsruimte, die dan langzaam gevuld wordt met klanken en beelden die de
totaliteit van het gegeven zo zorgvuldig mogelijk vertalen. Klank en beeld roepen
elkaar op; het een schakelt aan het ander, en haakt terug aan andere beelden. Enkele
beelden keren steeds terug: zaad, moeder, bloed, boerin, en alles wat samenhangt
met de wereld waarin die beelden thuishoren. Deze thematiek maakt H's gedichten
uiterst serieus; ze voeren de lezer in een wereld die bijna beangstigend elementair
is. Dat betekent niet dat deze verzen eenvoudig zijn. Verre daarvan. Er is een zekere
tegenstelling tussen de eenheid van het bijna rituele verband van de dingen die H.
in zijn poëzie blootlegt, en de intelligente uitgebalanceerdheid van de taal waarmee
dat verband wordt gesticht. H's gegeven rechtvaardigt een kryptische manier van
spreken; wanneer het gedicht uit is op een te genuanceerde verwoording ervan, zonder
op de klip van het rationele te stoten, wordt het kryptische alleen maar duister. Dat
gebeurt in deze knappe gedichten soms.
T. van der Stap

Streven. Jaargang 21

938

C.B. Vaandrager
Gedichten
De Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 75 pp., f 5,-.
Vrijwel alle gedichten uit deze bundel bestaan uit één, twee of drie regels, behalve
de cyclus ‘De ontzetende lievde’ (tien verzen, het langste telt 21 zinnen), en nog een
uitzondering van acht regels. Een willekeurige greep uit de tweeregeligen: ‘Als je
niet opstaat, blijf je maar liggen. / Moet je maar kijken, wat er van komt’. Het staat
in de cyclus ‘Het dagelijks leven’, en is hier dus waarschijnlijk uit zijn verband
gerukt. Op de omslag een zeer realistische kleurenfoto van een wit bordje met twee
kroketten, vier stukjes ei en vier schijfjes tomaat op slablaadjes. In twaalf minuten
is het boek uit. De prijs is vijf gulden.
T. van der Stap

Peter Bichsel
Die Jahreszeiten
H. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1967, 166 pp., DM 14.80
In 1965 oogstte S. als debutant (Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennen
lernen) een algemeen kritisch succes. Deze nieuwe publikatie bewijst dat een
verrassingselement ook kan verstarren tot een ijl procédé. Het is dit keer een verhaal
(nou ja, een verhaal) over het bewonen van een huis tijdens de seizoenen van één
enkel jaar. Geen miniaturistische gedetailleerdheid echter, geen beschrijvingsmanie,
geen dagboek-intimiteiten. De verteller is een gedistantieerd scepticus, soms
geïnteresseerd in de medebewoners, soms in het veranderende landschap, soms in
de levenloze woonsfeer, in wezen alleen op zichzelf geconcentreerd, maar dan zonder
enige obsessie, nergens gebonden, altijd rustig-nuchter, meefladderend met het
ogenblik, zomaar aan-levend. Met deze zakelijk-idyllische kern stemt de schrijfstijl
overeen. Geen klemtonen, geen zoeken naar het juiste woord, geen verzameling
metaforen; enkel dagdagelijkse zinnen, nooit acribie à la nouveau roman, maar het
toevallige van dit moment dat zich onmerkbaar condenseert tot een visie op de mens
en zijn wereld. IJlte, holte, leegte; kalmte, gelatenheid, zuinigheid. Naïveteit als
vertelwapen. Boodschap zonder verpakking. Syllogismen zonder major. De gratie
van het ongecompliceerde, de pronkzucht van het kinderlijke, de weemoed naar een
vervuld verlangen.
C. Tindemans

Reinhart Baumgart
Panzerkreuzer Potjomkin
12 Erzählungen
H. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1967, 188 pp., DM 17.80

Streven. Jaargang 21

Na met Der Löwengarten (1961) en Haus-musik (1962) te zijn uitgeroepen tot een
stevige belofte van het Duitse proza, blijkt S. met deze verhalen deze verwachtingen
wel te bevestigen maar nog niet in te lossen. Ontstaan tussen 1957 en 1966, zijn het
goede vertegenwoordigers van het moderne vertelschema: start zonder expositie,
figuren zonder nadere identiteit, bericht zonder kader, het geheel een losgehaakt
fragment. Flashback, tijdsverspringing, dialoog in het schijnbaar-absurde,
structuuruitrafeling, perspectiefwijziging, het zit allemaal uiterst behendig in mekaar.
En het spreekt met een we-zenlijke toon, een net-niet-bellettristische charge, een
pakkende inhoud. Thematisch willen de figuren uit hun onschone ervaring weg, maar
ze vinden de moed en/of de kracht niet en ze blijven dus vegeteren op hun eigen
leegte, met het onbehagen, de lijdzaamheid, het verzet en de resignatie, het offer en
de behoefte aan een houvast. Het perfectionisme van de stijl, opgevangen in taal,
beeld en compositie, lijkt met deze interne besluiteloosheid in strijd en laat
vermoedens opkomen over een esthetische pose. De monotone elegantie van het
woord en de gebroken architectuur van de techniek vormen echter een zo
adembenemende dialectiek, dat het vertrouwen in deze auteur toch intact kan blijven.
C. Tindemans

Hans J. Fröhlich
Tandelkeller
Roman
Insel Verlag, Frankfurt, 1967, 215 pp., DM. 16.
Deze tijdskritische roman is opgebouwd volgens het modieuze schema van parabel
met groteske inslag, maar dat maakt hem niet meteen onbelangrijk. In deze kluwen
van realiteitsevocatie en borende fantasie vertelt een knaap, op de grens van step en
fiets, terwijl hij ligt te sterven onder het puin, over een groep mensen die, tijdens de
laatste dagen van de 2e wereldoorlog midden in de bombardementen, zich onder de
grond terugtrok in de kelders. Daar sloot
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de maatschappij zich opnieuw aaneen in een volkomen gewijzigd perspectief. De
weerstand van alle ‘gelukkigen’ varieert sterk en het zijn andermaal de geboren
tirannen die de zwakken onder de duim houden. De normale fatsoensnormen vallen
weg. Zwak is de tienererotiek en moeilijk aanvaardbaar de evenwichtslijn tussen
kinderlijke eenvoud en ingewikkelde verstands-syntaxis. Maar de schrik als mythische
schok die de mens wel verandert, maar zijn collectieve structuur nauwelijks aantast,
is puik uitgebeeld in een vanwege de vertel-leeftijd vaag perspectief van begrip, dat
evenwel getuigt van een imponerend diepteinzicht in het eeuwige gedragspatroon
van de mens.
C. Tindemans

Paul Schallück
Don Quichotte in Köln
roman
Fischer Verlag, Frankfurt, 1967, 351 pp., DM 22.
Na acht jaar stilte als romancier, pakt S. thans uit met een schelmenroman waarin
zijn oude hang naar maatschappelijke tijdskritiek is opgegaan in een speelse
virtuositeit met taal en vorm. Het boek wordt verteld door drie woordvoerders, die
elkaar nogal eens tegenspreken, maar in hun telkens gevarieerd Keuls
deugnietentaaltje toch die accenten aanslaan die het luchtige bedrijf weten om te
zetten in onverbiddelijke ana-lyse van een mens in deze tijd. Een radiojournalist
tracht de dagclichés van zijn taak te ontvluchten in de fantasie, hij wordt begeleid
door een wat aarzelende kameraad; met zijn tweetjes vormen zij een wat eigenzinnige
versie van de beroemde Tünnes en Schäl. De journalist speurt naar een ideale vrouw,
die in nogal wisselvallige leefvormen ter beschikking staat en dus nooit de ware
Dulcinea is. En zo biedt zich ook de moraal aan: de behoefte en de wil om deze
wereld naar eigen zin te wijzigen zijn niet opgewassen tegen de harde realiteit.
Schallück knutselt stevig met het Duits, met indirecte rede die lyrisch wordt, met
raamvertelling die parabelkarakter krijgt, met straatvocabularium dat op artistieke
stelten gaat lopen. Toch blijft hij ergens steken tussen het manipuleren van onzin die
wijsheid wil zijn en de gestroomlijnde zin die onze dagelijkse doening determineert.
C. Tindemans

Rolf Schneider
Die Tage in W.
roman
Piper Verlag, München, 1967, 378 pp., DM 17.80
Deze roman geeft zich geruime tijd uit voor een thriller. Een niet erg pienter reporter
moet voor zijn massablad een moord verslaan. Op de plaats der misdaad materiaal
verzamelend, botst hij bij iedereen op stug stilzwijgen. En met één klap demaskeert
zich het verhaal tot een bericht van ideologische bewustwording. De tijd is 1932, de
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vermoorde een combattief communist en het is de nazi-geest die hem heeft gedood
en thans de monden gesloten houdt. De ingehouden adem waarmee deze Oostduitse
auteur (geb. 1932) vertelt, is knap en beheerst, zonder al te veel didactiek. Slechts
tijdens het arrest van de al te nieuwsgierige journalist gaat S. over tot
kanselgymnastiek, die wel boeiend blijft maar te sterk een ingebouwd werkstuk is.
Overigens bewijst S. met zijn zeer eigen verteltoon (een mengeling van ademloos
realisme, maatschappelijke karikatuur en een onhistorische reconstructie van
historische mogelijkheden) in staat te zijn tot het bundelen van objectieve ervaring
en subjectieve belijdenis tot een gaaf verhaal.
C. Tindemans

Varia
Internationale Dialog Zeitschrift
(nr. 1)
Hrsg. v. Karl Rahner u. Herbert Vorgrimmler.
Verlag Herder, Wien/Freiburg/Basel, 1968, ruim 100 pp. per nummer.
Bij abonnement DM. 7,80 per nummer; afzonderlijk DM. 9,-.
Dit eerste nummer van een nieuw tijdschrift, bedoeld als forum voor een constructief
gesprek tussen christenen van verschillende belijdenis en humanisten, marxisten en
gelovigen uit niet-christelijke religies, geeft een goede indruk van de verwachtingen
die wij van deze onderneming mogen koesteren. Opvallend is het grote aantal
berichten, waairn men geïnformeerd wordt over mogelijkheden, kansen en resultaten
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van pogingen tot dialoog (b.v. humanisme in Amerika, dialoog in Engeland, de
bijeenkomsten van christenen en marxisten in Cagliari en Marienbad). Bijzonder
nuttige informatie. Vervolgens een aantal bijdragen, waarin van verschillende zijden
principieel stelling genomen wordt (opvallend en verheugend is het grote aantal
studies van achter het ijzeren gordijn; vermeld moet zeker ook worden de uitstekende
beschouwing van K. Rahner ‘zur Theologie der Hoffnung’). Een vondst is de
toevoeging der boekbesprekingen in de vorm van losse bijlagen die gemakkelijk in
een systeem kunnen worden geordend. Geprojecteerde onderwerpen voor volgende
nummers zijn o.a. welvaartsgemeenschap, hedendaagse ethiek, democratie, God en
het kwaad in de huidige literatuur, cybernetica. In ieder geval een veelbelovend begin,
dat onze volle belangstelling verdient.
S. Trooster

Theo Steendach
Siciliaanse Ontmoetingen
Kosmos, Amsterdam, 288 pp..
Een reisverhaal dat doet grijpen naar andere reisverhalen, omdat het genre er weer
aantrekkelijk door wordt. En het eerste waar we bij het lezen van dit werk naar grepen
en hier en daar parallel er mee lazen, was Goethes verslag van zijn bezoek aan Sicilië
in 1787. Bezoek aan Monreale in beide boeken, een beschrijving van het publiek
tijdens een mis en vele andere overeenkomsten. Maar toch zijn we blij voor de wijdere
belangstelling die wij mensen van de twintigste eeuw hebben vergeleken bij onze
voorouders uit de achttiende eeuw. Goethe zal zeker geen woord besteden aan het
normandische Sicilië waar Steendach terecht uitvoerig op moest wijzen. De
belangstelling voor de klassieke oudheid is blijven bestaan en de benadering van die
cultuur blijft eigenlijk nu nog even sterk als in Goethes tijd onder de invloed van
Winckelmann staan. De schrijver heeft, zoals de inleider prof. Timmers terecht zegt,
op de juiste wijze gereisd. Dat is iets wat men uit dit boek kan leren. De schrijver
ziet wat men vanuit cultureel standpunt moet zien, maar hij ziet meer. Sommige
mensen gaan op reis en zien niets, andere die goed voorbereid op weg gaan, zien
alleen wat in de reisgids aangegeven staat en dan nog alleen maar op de manier die
de reisgids aangeeft. Wie werkelijk goed op reis wil gaan, kan meer zien. Men kan
moeilijk een formule geven voor de manier waarop men dan kijken moet, maar deze
schrijver maakt dat door dit voorbeeld duidelijk. Hij weet de sfeer van de plaatsen
die hij bezoekt volkomen juist weer te geven en vermeldt voor iedere plaats waar hij
komt nu juist die persoonlijke voorvallen en ontmoetingen die voor die sfeer van
belang zijn. Meesterlijk weet hij de lugubere sfeer van Catania en de tegen de Etna
gedrukte omgeving van die stad weer te geven. De meeste bezoekers komen daar als
badgasten zodat hen dit teneerdrukkende volkomen ontgaat. Meestal is het de man
die deze stad op zakenreis bezocht, die het wel gemerkt heeft. Hij kwam er niet in
de vakantie-roes. Maar hij had weer geen tijd om de monumenten te zien. Deze roes,
die vertekenend werkt op het reisverslag, komt bijvoorbeeld bij Bertus Aafjes wel
voor. Steendach weet het zonder te doen, waardoor dit boek bijzonder aantrekkelijk
is geworden. De hoeveelheid informatie die verschaft wordt is buitendien groot,
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waardoor het boek zich dan weer onderscheidt van de nogal in de mode zijnde
journalistieke reisverslagen zoals die van Nooteboom, hoeveel goede kwaliteiten die
verder ook mogen hebben.
C.J. Boschheurne

Frederick Franck
Open Boek
Amboboeken, Utrecht, 1967, 358 pp..
Dit is een van de meest teleurstellende boeken die ik de laatste tijd in handen heb
gekregen. Wat gebeurt hier? Een goede dertig, tot de ‘avant-garde’ behorend geachte
katholieken worden gevraagd naar hun mening inzake een groot aantal punten van
geloofsleer en geloofsbeleving. De inleiding suggereert een serieus onderzoek. Maar
in de verwerking van het materiaal worden alleen de meest wilde (hier en daar ronduit
banale) kreten buiten hun context geciteerd. Om het effect nog te verhogen gaat
telkens een met zorg en angstvallige nauwkeurigheid geformuleerde tegengestelde
uiting van het kerkelijk leergezag vooraf. De eerste slachtoffers van deze
onverantwoorde methode zijn een aantal ondervraagden zelf: wanneer men hun
antwoorden ‘in de breedte’ leest (bedoeld zijn de antwoorden die één ondervraagde
op de verschillende vragen geeft), slaat de schrik je om het hart. Of wat vindt u van
een man die jarenlang op een seminarie doceert, en bijna alleen maar weet te zeggen:
‘onzin’, ‘heb
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ik nooit begrepen’, enz.? Minstens even onverantwoordelijk als stomdronken achter
het stuur zitten, dacht ik zo. Nog sterker gedupeerd echter zijn degenen die niet
ondervraagd zijn. Zij zijn niet gevraagd omdat ‘wat zij te zeggen hebben, weet ik al
sinds Trente’ (p. 14). Waarbij schr. zo terloops maar even vergeet dat hij van zijn
ondervraagden geen theoretische beschouwingen, maar spontane reacties vraagt.
Weet hij dan werkelijk niet dat onder deze ‘conservatieven’ ook vaak zware
gewetensnood heerst? Waar haalt schr. het recht vandaan deze mensen in één zin af
te schrijven? Nee, zó is de Kerk van Nederland gelukkig niet. Men vergelijke dit
boek maar eens met de studie van de Duitse journalist Erwin Kleine, ‘Holland-Kirche
contra Rom?’ (Streven 20/2 (1967) 1146). Dan zult u mij toegeven dat het boek van
Franck een jammerlijke mislukking is. Verslagen van gesprekken met progressieve
christenen in Europa en Amerika, aan het einde van het boek samengevat, relativeren
het geheel enigszins.
S. Trooster

P.A.M. Geurts
De Graaf van Horne
Filips de Montmorency, 1524-1568
(In opdracht van het herdenkingscomité sterfdag Philips van
Montmorency) Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1968, 40 pp., f 3,50.
Eindelijk de eerste biografie over de graaf van ‘Hoorn’ (waarmee Hom bij Roermond
bedoeld is). Kort; niet op bronnen maar op literatuur gebaseerd; een
gelegenheidsgeschrift, geen wetenschappelijk werk; maar uitgebreid en degelijk
genoeg om een indruk te krijgen van deze figuur. Je gaat je wel afvragen waarom
men hem 5 juni 1968 uitgerekend te Hom en Weert gaat gedenken. Als landsheer
heeft hij zich ter plaatse niet geliefd gemaakt. Zijn strijd tegen Granvelle had niet al
te hoogstaande motieven. Zijn doorzicht en belangstelling voor de staatszaken, waarop
hij met Oranje en Egmont enige tijd invloed kon uitoefenen, waren niet groot. Zijn
tolerantie is loffelijk, maar zou oppervlakkig kunnen zijn bij deze volstrekt
niet-theologisch geïnteresseerde. Van zijn dood moet het aureool afgehaald worden
dat hij kreeg door de gelijktijdige terechtstelling van Lamoraal van Egmont, een man
met zeer grote militaire kwaliteiten, van hogere standing en groter aanzien. Maar
kunnen we Home dan toch niet herdenken als een martelaar voor onze vrijheid? Schr.
laat ons hier eigenlijk in de steek. Door en door een opstandeling is Home eigenlijk
niet, maar toch wel genoeg ongehoorzaam aan de Koning om in de ogen van de
Koning en Alva zich aan hoogverraad en majesteitsschennis schuldig gemaakt te
hebben. Dat laat de vraag in feite open, in hoeverre hier nu wel en geen gerechtelijke
moord is gepleegd; in hoeverre Home als symbool voor onze vrijheidsstrijd kan
gelden. Of is het door Alva veroordeeld zijn daarvoor voldoende? Helaas vind ik
deze vraag in dit gedenkschrift niet beantwoord. Schr. stelt dat de oprechtheid van
Philips' bedoelingen in 1563 om naar de Nederlanden te komen ernstig betwijfeld
moet worden. Het ter plaatse gegeven argument ‘Er was zo vaak sprake van, maar
het gebeurde nooit’ lijkt me niet steekhoudend. Onjuist is de datering 13 maart 1563
voor een brief van Egmont, Oranje en Home aan de Koning; volgens de
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bronnenuitgaven (Gachard) moet dat zijn 11 maart 1563. Maar wellicht gaat het hier
om een drukfout; dan valt het evenals ‘Farnesse’ en ‘Piancenza’ buiten de
verantwoordelijkheid van de schrijver. De illustraties maken het werkje zeer
aantrekkelijk.
M. Chappin

Aart Klein - Klaas Graftdijk
Delta - stromenland in beweging
Fotoboek in vier talen, uitgegeven door Roelofs van Goor, Amersfoort,
1967, 184 pp., f 49,50.
Dit is een monumentaal boekwerk over de gigantische Nederlandse krachttoer, die
de geschiedenis ingaat onder de naam Deltawerken. Er is al heel veel over
gepubliceerd sinds de watersnood van 1953 de stoot gaf tot de spectaculaire afsluiting
van onze zuidelijke riviermonden. Toch kan er niet genoeg van gezegd en getoond
worden, want de daverende dingen die overal in de wereld gebeuren leiden maar al
te vaak de aandacht af van datgene waarin Nederland werkelijk groot is. Alle mensen,
die geneigd zijn - en dat zijn er nogal wat - om de actes de présence van ‘ons kleine
landje’ met een minzaam lachje te beschouwen, moesten dit platenboek zo niet
bezitten dan toch goed bekijken.
Over honderd jaar, als alle rellen en redevoeringen van onze dagen al lang in het
vergeetboek zijn, zijn er o.m. de enorme spuisluizen in het Haringvliet, de dammen
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in de Zeeuwse zeegaten, om getuigenis af te leggen van wat in het tijdperk waarin
we nu leven, aan wezenlijk groots in Nederland gebeurde. De mogelijkheid bestaat
echter ook, dat de mensen een eeuw later dat gehele complex van waterwerken als
iets vanzelfsprekends bezien zullen zonder zich er rekenschap van te geven hoe ze
ontstaan zijn en hoe heroïsch de prestatie eigenlijk was. Daarom: zo'n boek, waarin
de historie in beelden is vastgelegd, is een belangrijk document voor later. Het móest
zo monumentaal opgezet worden. Er moest een kunstenaar als Aart Klein aan te pas
komen, wiens kijk-op-de-dingen krachtig en klaar genoeg is om de grootsheid van
het verhaal in beelden te evenaren.
Aart Klein heeft niet alleen de grote gebeurtenissen, de geweldige spektakelstukken
als de stuw bij Hagestein, het verbazingwekkende sluizenfort in het Haringvliet, de
bouw van de Zeeuwse reuzebrug enz. uitgebeeld, ook de wonderlijke kleine dingen
die tot de Deltawerken behoren: de fantastische zeilenparade op het voor de recreatie
bestemde Zeeuwse Meer, het historische silhouet van een oude stad (Zierikzee), een
slanke molen of een boerderij van jaren her, een zwaan in een dood haventje,
gevelstenen en hekwerk, windwijzers en wagentooi. De dingen-van-voorheen zijn
fotografische gedichten geworden, maar dit wil niet zeggen dat er in dit boek maar
iets van sentimentele weemoed te bespeuren valt; Aart Klein kruidde met deze ‘petite
histoire’ het machtige epos van het nieuwe dat zich van onze delta heeft meester
gemaakt; het is niet meer dan een fijne echo van het grote geluid. Voor de
samenstelling van het boek, de lay-out, is Hans Barvelink verantwoordelijk. Hij èn
de fotograaf hebben samengewerkt om het platenboek tot een boeiend geheel te
maken. Elke foto kreeg de plaats die nodig was om de spanning van dit epos - de
strijd tussen vernieuwing en behoud - zo sterk mogelijk te doen zijn, door een zo
krachtig mogelijke contrastwerking.
Prof. Sj. Groenman schreef een voorwoord. Klaas Graftdijk, auteur van Paspoort
voor de Delta, leverde een voortreffelijke begeleidende tekst, die in drie talen (Engels,
Duits en Spaans - jammer genoeg niet in het Frans) vertaald werd. De
waterstaatkundige hoofdambtenaar W. Metzelaar zorgde voor technische gegevens
- een prachtig-bondig overzicht van de werkzaamheden (sec)! Van P.A. van Koppen,
hoofd van de afd. kartografie van de Deltadienst, zijn de duidelijke kaartjes en
technische schetsen. De Nederlandse Rotogravure Mij. N.V. te Leiden bracht de
foto's in koperdiepdruk. En de N.V. Grafische Industrie te Haarlem verzorgde tekst,
kaarten en omslag in offset. Elias P. van Bommel, uit Amsterdam, is de man die het
bindwerk uitvoerde. Al met al: een schitterend boek, dat nooit zal verouderen omdat
het meestroomt met stromenland.
Herman Besselaar

C. Ooms-Vinckers
De start naar morgen....
Nieuwe lijnen voor huwelijk, gezin en samenleving
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1967, 180 pp., f 6,90.
De schrijfster heeft in 16 hoofdstukken vraagstukken behandeld over gezinsleven
en samenleving, waarbij ook aan de godsdienst speciale aandacht is besteed. Het
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centrale thema van haar betoog is, dat wij allen voor de opgave staan om een
samenleving te realiseren, waarin ieder in vrijheid en verantwoordelijkheid dient te
leven. Dit boek heeft geen wetenschappelijke pretentie, maar is in eenvoudige
woorden de weergave van een rijpe bezinning op het leven vanuit een christelijk
standpunt.
J. Kijm

Dr. A.D. Wolff-Albers
Evaluatie van een opleiding, het nut van controlegroepen
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 141 pp., f 14,90.
Deze dissertatie is, als handelseditie, als vijfde deel in de serie Empirische studies
over onderwijs uitgekomen, welke zich ten doel stelt resultaten van onderzoekingen
op onderwijsgebied uit te geven.
Dit onderzoek betreft een poging tot evaluatie van de invloed van een twee-jarig
internaatsverband - het Nederlands Opleidings-Instituut voor het Buitenland te
Breukelen - op de persoonlijkheidsontwikkeling van de student. Inderdaad werden
er via de test-hertest-methoden duidelijke veranderingen geconstateerd, maar tevens
werd gevonden dat bij de controle-groepen, verschillend van aard naargelang de
toetsing van de verschillende hypothesen over de persoonlijkheidsverandering,
dezelfde veranderingen optraden, zodat de geconstateerde veranderingen niet
toegeschreven konden
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worden aan dit specifieke internaatsverband en aan deze specifieke opleiding.
Deze studie heeft, naast het nut gewezen te hebben op de moeilijkheid een opleiding
te evalueren en opleidingseffecten op hun effecten te toetsen, de grote verdienste de
methodologische problemen van een empirisch veldonderzoek, vooral met betrekking
tot het hanteren van controle-groepen, naar voren te brengen.
Tenslotte dienen de laatste regels van deze studie vermeld te worden waarin de
schrijfster het gegroeide inzicht naar voren brengt dat optimale oplossingen voor
vele organisatie- en overleg-problemen alleen gevonden kunnen worden als het
onderzoek wordt uitgevoerd in institutioneel verband en met een behoorlijk
onderzoekbudget. Ook voor deze mening zou het gebruik van een controle-studie
nuttig zijn, opdat dit inzicht geverifieerd zou worden, alleen al ter evaluatie van goed
opgezette empirische onderzoekingen.
G. Wilkens

R.A. Schroth
Jesuit Spirit in a Time of Change
Newman Press - Paulist Press, Westminster Md, 1968, 250 pp.
Jammer genoeg zal dit boek wel nooit in het Nederlands worden vertaald. Want
verschillende bijdragen, bijvoorbeeld van K. Rahner, zijn al in Nederlandse vertaling
verschenen, andere veronderstellen meer kennis van de interne geschiedenis en
problematiek van de Jezuieten-orde dan de gewone lezer heeft. Dat is jammer, omdat
het voor allen die zich om de vernieuwing van het religieus leven bekommeren,
boeiend en leerzaam is te zien hoe een grote en actieve groep van een oude orde zich
bezint op haar grond-inspiratie. Bijzonder verhelderend is de studie van de argentijn
M. Fioritto over de ignatiaanse gehoorzaamheid (143-152), die een optimale inzet
beoogde van volwassen persoonlijkheden, maar die in centralistische zin werd
verbogen. Vooral echter zou, nu de verhouding tussen christelijke inzet en gebed
overal in discussie is, de studie van Ignatius' opvatting daarover en van de onwil en
onmacht van lateren om die opvatting trouw te blijven, verrijkend kunnen werken.
Ignatius was de profeet van een totaal actief religieus leven. De dualiteit van werken
en bidden wilde hij overwinnen. Hardnekkig verzet hij zich tegen lange meditaties,
want ‘he who seeks and finds the spirit of Christ in good works progresses in a
manner muon more solid than he who occupies himself only with prayer’ (Zal. Petrus
Faber, p. 82). Toen zijn leerling Nadal eerst geestelijke schatten wilde gaan verwerven,
stuurde Ignatius hem naar hospitaal en preekstoel met het woord: ‘It is precisely in
this way that you will progress, if you concern yourself with the salvation of your
neighbour’ (p. 197). Ignatius sloot daarom zijn novicen (!) niet op in de eenzaamheid,
maar stuurde ze naar de studentenhostels van Parijs en Leuven. In dat rumoerig milieu
waren hij en zijn gezellen immers ook zelf gerijpt. De tragiek is dan, dat zelfs zijn
leerlingen dat waagstuk niet meer aandurfden en terugvielen in het oude middeleeuwse
schema: eerst een man van gebed worden, en vandaaruit apostolisch werken (aldus
bv. reeds Nadal, p. 197). De kerk als geheel heeft sindsdien ervaren, dat de
apostolische en charitatieve activiteit van de religieuzen onmisbaar en vruchtbaar is.
Maar tot en met het Vatikaans Concilie durft men niet te geloven, dat de vereniging
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met God evengoed kan groeien en rijpen in het sjouwen voor de mensen als in de
stilte van de beschouwing. Naar de profeet van authentiek actief-religieus leven heeft
men niet geluisterd, en de romeinse congregatie voor de religieuzen wordt nog steeds
beheerst door het middeleeuwse schema.
Niet heel het boek is gewijd aan zulke zwaarwichtige problemen (zelfs al weet de
Amerikaanse stijl die luchtig op te dissen). Er is een dagboek van een jezuïet in
opleiding over zijn eerste kennismaking met het leven in Harlem, onnozel en
ontroerend.
P. Smulders

Een Esbattement van 's Menschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit
Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het
Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1967, 182 pp.., f 10.‘Een religieus gefundeerde ondubbelzinnige waarschuwing tegen de hang naar
vergankelijke schoonheid.... en wel het vergankelijk schoons dat de invloedssfeer
van gewoonte en manier uitmaakt: kleren en huisraad vooral’. Deze waarschuwing
wil de auteur in het hier vermelde esbattement zijn hoorders geven en - het onderwerp
mag niet erg diepzinnig zijn - de schrijver heeft het gegeven gevarieerd en doeltreffend
weten uit te beelden. Het onderhavige boek is bij gelegenheid van de zestigste
verjaardag van professor van Es door degenen die toen aan het Nederlands instituut
te Groningen ver-

Streven. Jaargang 21

944
bonden waren, als manuscript in 1964 aan de hoogleraar aangeboden. Een kostbaar
verjaarscadeau. Een honderd bladzijden tellende inleiding gaat aan de tekst vooraf,
waarin breedvoerig over de omstandigheden omtrent het ontstaan van het stuk, over
de inhoud, rijmsoorten en rijmschikkingen, enz. wordt gehandeld. Een zeer degelijk,
goed gesteld werkstuk. Het Esbattement zelve is van een bijzondere levendigheid
en bekoor-lijkheid. Eens te meer blijkt weer dat er onder de rederijkers spelen
gevonden worden die door frisheid en sierlijke vormgeving een grotere bekendheid
ten volle wettigen en ons waarde-oordeel over ‘de Kamers van rhetorica’ wel zeer
wijzigen.
Joh. Heesterbeek

Bernard Bassett S.J.
The English Jesuits
From Campion to Martindale
Burns & Oates, London, 1967, 477 pp., 14 ill., 63/-.
Na een aarzelend en moeizaam begin konden de jezuieten zich metterwoon in
Engeland vestigen, en alle verdachtmaking en vervolging ten spijt wisten mannen
als Edmund Campion en de mysterieuze Robert Persons de schuwe katholieken
nieuwe moed in te blazen. Het godsdienstig leven speelde zich af in het verborgene;
priesters waren vogelvrij; ontdekking leidde meestal tot de dood; de
ooggetuigeverslagen van de vele terechtstellingen zijn bijzonder aangrijpend. In 1623
werd de Engelse Provincie opgericht. Ontbreken van prominente figuren,
onverkwikkelijke rivaliteit tussen seculieren en regulieren, en onderdrukking door
het parlement belemmerden ook de jezuieten, wier voornaamste taak op
onderwijsgebied gelegen was. Onder Charles II was er van enige verzachting sprake,
maar met de bloedige vervolging onder Titus Oates bereikte de vijandschap tegen
al wat katholiek was een laatste hoogtepunt In 1773 werd de Sociëteit opgeheven,
hetgeen de ex-jezuieten niet belette om nog vóór het herstel der Orde in zekere mate
georganiseerd hun werkzaamheden te hervatten. Het Victoriaanse tijdperk werd
vooral gekenmerkt door een intensieve parochiële zielzorg. Het boek besluit met een
aanhangsel over de jaren 1900-1939.
Voor zijn boek stond Schr. een schat aan materiaal ter beschikking, waarop hij
echter niet zo'n vaste greep had, getuige onnodige herhalingen, de wat rommelige
opbouw der hoofdstukken, en de overdaad aan gegevens van geringer importantie.
Het doet verder hinderlijk aan, dat Schr. enige malen ongelukkige parallellen trekt
met recente historie. Deze verwijten treffen niet de laatste hoofdstukken, die zelfs
doorspekt zijn met verfrissende humor à la Brodrick. Helaas is het alfabetisch register
verre van volledig, evenals de bibliografie, die bovendien niet up to date is. Het is
jammer dat het boek geen portret bevat van Campion, maar wel van de in het geheel
niet vermelde Anthony Widdrington! Afgezien van deze kritiek, moet men Schr.
voor dit boek toch erkentelijk zijn; hij is immers de eerste die de titanenarbeid op
zich heeft durven nemen een algemene geschiedenis der Engelse jezuieten te schrijven.
Het boek is goed verzorgd uitgegeven.
P. Begheyn
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C.A. Zaalberg
Uit Hoofts Lyriek
Tjeenk Willink, Zwolle, 19672, 120 pp., f6.Vier jaar na het verschijnen van ‘Uit Hoofts Lyriek’ is thans een tweede druk van
deze bloemlezing verschenen. De keuze der gedichten is ongewijzigd gebleven. Zij
was een goede en is dit nog. Een warme aanbeveling van deze ‘hoofse’ lyriek moge
hier volstaan.
Joh. Heesterbeek

Charles Sherrington
De mens en zijn natuur
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1967, 352 pp., f 5,90.
De titel van dit boek doet meer veronderstellen dan gegeven wordt. Schrijver is een
van die vitalisten voor wie het principiële onderscheid niet ligt tussen mens en
niet-mens maar tussen levend en niet-levend. Schrijver ontwikkelt deze opvattingen
vanuit die van de zestiende eeuwse medicus Jean Femel, maar hij schijnt daaruit niet
begrepen te hebben dat zoals het de zwakte was van diens opvattingen dat zij berusten
op wetenschappelijk niet houdbare theorieën, ook de medische en biologische
opvattingen van deze tijd later onhoudbaar kunnen blijken te zijn. De filosofie kan
nu eenmaal niet gegrondvest worden op wat in een bepaalde tijd de vruchten van
een bepaalde wetenschap lijken te zijn. Zij mag de methoden van de wetenschappen
bestuderen, die onderling vergelijken en daaruit conclusies trekken, zij kan niet een
wetenschap tot hulpwetenschap van haar eigen discipline maken.
C.J.R. Boschheurne
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Mr. J. Weitjens s.j., geboren 1929. Studeerde filosofie aan het Berchmanianum
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‘Kunsten Cultuuragenda’. Publiceerde o.m. ‘Pop, het wezen van de kunst’, en
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Antwerpen.
Theo Steendach, pseudoniem. Studeerde filosofie, sociale en economische
wetenschappen. Promoveerde in 1954. Naast diverse werkzaamheden en
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Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie, medewerker aan De
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Adres: Multatuliplein 2, Antwerpen L.O.
Prof. Dr. S. Trooster S.J., geboren 1915. Promoveerde aan de Gregoriana te
Rome in de theologie. Is professor aan de Katholieke Theologische Hogeschool
Amsterdam. Publiceerde o.a. ‘Evolutie in de erfzondeleer’ en ‘God voor ons
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Dr. W.J.M. Levelt, geboren 1938. Studeerde psychologie te Leiden, waar hij in
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[1968, nummer 10]
[Bespreking inhoud]
Uppsala 68. Verwachtingen, p. 947
Naar aanleiding van een informatief bezoek aan het Oecumenisch Centrum te Genève
analyseert schrijver de verschillende factoren die kunnen bijdragen tot het meer of
minder slagen van de Wereld-assembly der Kerken van 4 tot 20 juli a.s. te Uppsala.
Op grond van deze analyse waagt hij zich aan een voorzichtige prognose.

De troef van de Wereldraad van Kerken, p. 955
De vraag naar nieuwe mondiale structuren brengt maatschappelijk geïnteresseerden
van verschillende richtingen in beweging. Ook de kerken zijn in de ban van het
probleem der sociale verandering. De weg welke de Wereldraad der Kerken heeft
ingeslagen wordt gelokaliseerd aan de hand van een drietal recente ontmoetingen,
die niet alleen passen in de voorbereiding van Uppsala, maar ook beschouwd kunnen
worden als evenzovele pogingen om uit te vinden, wie bij de herstructurering der
samenleving als bondgenoten kunnen optreden.

Christenen en Revolutie, p. 963
De situatie in Latijns-Amerika wordt revolutionair. Christenen komen daardoor voor
een dilemma te staan. Honderd jaar geleden vroegen christenen zich af of zij mochten
staken. De laatste tien jaar werd door christenen in Latijns-Amerika gepleit voor een
‘revolutie in vrijheid’, snelle en ingrijpende hervormingen langs wettelijke weg. Nù
wordt de vraag gesteld of tegen het structurele geweld geen tegengeweld geboden
is. Hier een stem uit Montevideo, Uruguay.

De nieuwe industriële maatschappij, p. 972
In zijn nieuw boek, ‘The New Industrial State’, kijkt John Kenneth Galbraith, die
vroeger al bekendheid verwierf met zijn ‘American Capitalism’ en ‘The Affluent
Society’, vooruit langs de krachtlijnen die nu al in de economie te zien zijn. Twee
daarvan worden hier nader onderzocht: de vervanging van het toeval door berekening
en planning, en de socialisering van de macht en de verantwoordelijkheid in de
technostructuur.

De problemen van de Nederlandse Mijnstreek, p. 981
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De eens zo belangrijke steenkoolindustrie heeft in West-Europa geen toekomst meer.
Wordt er voldoende vervangende werkgelegenheid voorzien? Een concrete
beschrijving van de problematiek van Nederlands Limburg kan het inzicht verhelderen
in de moeilijkheden waarmee alle kolenbekkens geconfronteerd zijn en waarvoor de
toekomst ook andere bedrijfstakken kan stellen.
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De kunst van Hitler-Duitsland, p. 991
Feitelijk vloeit de betekenis die de nazi aan kunstobjecten geeft, voort uit een extreme
vorm van smaak verknoeien bij het onderwijs. Men leert wat mooi is en wat precies
de betekenis van een werk is. Die en die betekenis heeft het en geen andere. De kunst
is dan eenduidig geworden. Daarbij kwam dat in de Duitse traditie ook de Duitse
klassiek nog verkeerd was geïnterpreteerd.

Nigeria in perspectief, p. 1005
Op het artikel van Pierre Chauleur, De moord op Biafra, in het meinummer, hebben
wij een protestbrief gekregen van een in Nederland studerende Nigeriaanse christen.
De redactie heeft hem gevraagd zijn standpunt wat uitvoeriger uiteen te zetten. Nu
de oorlog in Nigeria eindelijk tot het wereldgeweten is doorgedrongen, leek het ons
juist, dit stuk aan het dossier toe te voegen.

Massacultuur: interview met Edgar Morin, p. 1014
Edgar Morin is een man die grote woorden en cliché's schuwt. Zijn analyse van de
massacultuur steunt op jarenlange studie en vele publikaties. De massacultuur hangt
tussen twee ‘culturen’ in. Ze wordt verspreid door de grote communicatiemedia van
deze tijd: dus is ze een soort etnografische of sociologische cultuur. Maar wat is haar
inhoud? Ontspanning, fantasie, geluk?

Hoe spreekt men ‘religieus’?, p. 1021
De algemene crisis van de taal wordt waarschijnlijk nergens zo scherp ervaren als
in het religieuze. Kan de traditionele en nog steeds gangbare religieuze taal nog onze
taal zijn? Het wereldbeeld dat erin verondersteld wordt, is vervallen en we hebben
er nog geen nieuw voor in de plaats. Niet alleen de religieuze taal verkeert in een
crisis: we weten gewoon niet meer wàt te zeggen. De auteur geeft enkele aanduidingen
voor een theologie van het religieuze spreken, die dat spreken weer verstaanbaar en
relevant kan maken.
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Uppsala 68: verwachtingen
Jos C.M. Fruytier S.J.
Als dit juli-nummer verschijnt, begint in Uppsala, de bisschopsstad van Nathan
Söderblom, een van de pioniers van de moderne oecumenische beweging, de vierde
algemene vergadering van de Wereldraad der Kerken. De Raad, officieel opgericht
in Amsterdam 1948, viert nu zijn 20-jarig bestaan. Hij begon met 153 leden-kerken
en telt er thans 232. Zo stuurt de helft van de mensheid die Jezus Christus als zijn
God en Verlosser erkent, zijn afgevaardigden naar Uppsala, om een tastbaar getuigenis
af te leggen van haar bereidheid datgene te realiseren waartoe ze geroepen is tot eer
van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Aldus de basisformule. De andere helft van
de christelijke wereld - de niet-leden, waaronder de kerk van Rome met zijn 485
miljoen leden - is in elk geval intensief bij deze bijeenkomst betrokken. Zo kan men
verwachten, dat hij van grote betekenis zal zijn voor de wereld als geheel.
Is deze verwachting verantwoord? Wat zal het getuigenis inhouden? Alleen
woorden of ook daden?
Op deze vragen biedt onze beschouwing een zeer voorlopig antwoord. Die is
gegroeid uit leerzame en prettige gesprekken met stafleden van het centrum van de
Wereldraad te Genève en de bestudering van de Drafts for Sections, Uppsala 68, de
ontwerpen voor de zes sectie-bijeenkomsten. Ons doel is, de lezers te laten meeleven
met de gebeurtenissen in Uppsala en ze zo intensiever te laten meewerken aan de
follow-up van deze Vergadering.
Het Centraal Comité van de Wereldraad, dat na de derde Assembly in New-Delhi
(1961) de wereldraad leidde, legt met zijn staf, onder het motto uit het Boek der
Openbaring ‘Zie, ik maak alles nieuw’, aan de ruim 1300 deelnemers zes themata
voor, die moeten helpen, de koers van de Wereldraad in volgende 6 jaren te richten.
Onze vraag is nu: Hoe zal de Assembly op deze Drafts reageren? En hoe zal ze staan
tegenover de andere problemen, die zich in Uppsala zullen voordoen, o.a. de
verhouding tot de kerk van Rome?
Om onze verwachtingen vorm te geven, willen we eerst gaan zien welke mensen
in Uppsala samenkomen en in welke omstandigheden; daarna welke taken hun worden
opgelegd. Dan kunnen we misschien een paar voorzichtige verwachtingen formuleren.
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De Orthodoxie
Deze grootste groep van lidmaatkerken van eenzelfde type zal nu ruim 140 zetels
van de ongeveer 800 bezetten. Dit betekent een ommekeer in de verhoudingen van
de Wereldraad, waarin tot nu toe het protestante type overheerste. Wat zullen de
gevolgen daarvan zijn voor de oecumenische beweging? De orthodoxie heeft een
heel eigen liturgische inbreng, die nieuw is voor de kerken der Reformatie. Het
kerkelijk leven en denken beweegt zich geheel rond de Eucharistie, die wordt gezien
als de eredienst aan de Drieëne God. Men is zeer exclusief in het toelaten van
‘buitenstaanders’, d.w.z. alle niet-orthodoxen. Hun theologie sluit daarbij aan en
contrasteert sterk met het open, seculariserende denken van het Westen, dat meer
afgestemd is op het ‘profane’. De dialoog verloopt dan ook nog moeizaam. Maar
men kan zo ook correcties op westerse eenzijdigheden verwachten. - Vele van deze
kerken leven onder communistische regeringen en hebben daardoor ervaring van de
moderne sociale structuren, van contact met het atheïsme en het moderne profane
denken. Maar deze ervaring hebben ze nog niet in hun theologie geïntegreerd. - De
grotendeels conservatieve en gesloten orthodoxie-in-ballingschap neemt daarbij een
eigen plaats in.
Van de orthodoxe kerken komen vooral ambtsdragers en theologen naar Uppsala,
zoals trouwens ook van vele andere, vooral kleinere kerken; iets dat zeker zijn stempel
op de vergadering zal drukken.
Gezien hun gevoel voor onafhankelijkheid staan al deze kerken in het algemeen
- ondanks toenemende contacten - wantrouwend tegenover de invloed van Rome. Natuurlijk speelt ook de politiek een belangrijke rol. Men denke aan de Kerk van
Griekenland, die waarschijnlijk zijn 17 delegaten thuis houdt vanwege een resolutie
van de Wereldraad betreffende het nieuwe regime. Ook de kerken in de Arabische
landen zullen een grote politieke gevoeligheid aan de dag leggen, wanneer de kwestie
van het anti-semitisme en van Israël als godsdienst aan de orde zou komen. - Toch
vertonen deze kerken een grotere homogeniteit en samenhang als die der reformatie.
Ze hebben dan ook van 8 tot 15 juni in een pan-orthodoxe bijeenkomst hun
‘gezamenlijk front tegenover het westen’ bepaald.

Plaatselijkheid der kerken
Men moet goed bedenken, dat bij de reformatorische kerken evenmin als bij de
orthodoxie, het begrip ‘kerk’ samenvalt met ‘belijdenis’, zoals in de kerk van Rome.
Kerken van eenzelfde belijdenis kunnen een zeer zelfstandig bestaan leiden en
daardoor ook zeer plaatsgebonden zijn. Daardoor spelen in het kerkelijk leven de
lokale politieke, culturele en sociale factoren een grotere rol. Deze zullen ook in
Uppsala voelbaar zijn. Van het Midden-Oosten werd reeds gewaagd. Denken we
verder aan Vietnam, de rassen-situatie in Amerika en Afrika, de kloof tussen de rijke
oud-koloniserende landen en de arme. Daar in Uppsala kwesties hierover aan de orde
zullen komen, moet men rekenen op scherpe tegenstellingen.
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Theologische tegenpolen
Dieper liggen de theologische tegenstellingen. Vooreerst de uitdaging van de
seculariserende westerse theologie aan de conservatieve en fundamentalistische
opvattingen van vele kerken in Amerika en ook in Europa. Deze veroordelen het
nieuwe bijbelse denken, de dialoog met marxisme en Rome (!), de wending van de
kerken naar de wereld. Vaak zullen zij daarbij de orthodoxie - zij het op heel
verschillende gronden - aan hun zijde vinden. Natuurlijk reiken deze tegenstellingen
tot in de kern van het oecumenisme.

Generatie-verschillen
Wanneer het op stemmen aankomt, hebben zeker de oudere generaties de zwaarste
inbreng, daar juist zij de meeste delegaten hebben. Maar de stemming is ook van
belang. En daarvoor kunnen de jeugdvertegenwoordigers in de sectie-bij eenkomsten
en elders wel zorgen. Ook onder de adviseurs zijn vele jongeren en modern
denkenden. De jeugd zal zijn ongeduld over de trage gang van de oecumenische
beweging zeker niet onder stoelen of banken steken en hun verlangen tot uiting
brengen, de barrières rond de tafel des Heren op te ruimen. Of ze ook barricades
gaan opwerpen? In elk geval zullen ze een doorbraak willen forceren uit het
institutionele ghetto, waarin vele kerken verblijven. Ik zou durven zeggen, dat als
dit jeugdelement in Uppsala niet functioneert en als men het niet laat functioneren,
het nieuwe, waarvan het motto spreekt, dubieus gaat worden. Een grote rol zullen
ook de sprekers kunnen vervullen. Zij moeten formuleren wat er leeft onder de jonge
generaties en nieuw elan geven aan de Raad voor de komende jaren. Het is daarom
diep te betreuren dat Martin Luther King, die in de openingsbijeenkomst zou spreken,
gemist moet worden.
Tegenstellingen genoeg. Is dit een zwakheid van de Wereldraad? Het is goed zich
ook andere zwakke punten van deze Assembly te realiseren.

De Assembly is geen Concilie
De onderlinge band is veel losser. In het Concilie kwamen afgevaardigden bijeen
van één kerk, die bij alle verscheidenheid toch één belijdenis vormde. Hier komen
vele kerken met zeer verschillende belijdenissen tesamen. Dáár bepaalde één centraal
gezag de gang van zaken en greep in als het nodig was, hier ontbreekt elk centraal
kerkelijk gezag. In het concilie komen kerken van één Kerk bijeen, hier slechts leden
van één organisatie. Zeker, de doelstellingen zijn ook zeer verschillend, maar de
eenheid, die nodig is voor de hier te bereiken doelstellingen is ook zwakker. - Was
Rome een uitstekende plaats van bijeen-komst, van Uppsala zal men dit nog moeten
afwachten. Hier zullen de ruim 1300 deelnemers, die geheel vreemd zijn aan elkaar,
in drie weken alles moeten afhandelen. Het Concilie nam de tijd. In het Vaticanum
had men pasklare schemata, die enkel hoefden afgestemd of gewijzigd te worden (of
eventueel goedgekeurd), hier liggen slechts zes gespreksthema's ter beschikking van
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maximaal 2500 woorden. Al moeten daarmee geen constituties en decreten worden
gemaakt, toch bieden ze minder houvast.
Hiermee zijn we gekomen aan de vraag wat deze Drafts bevatten, waarop de
Assembly zal moeten reageren.

Voorbereidingen
Sinds in januari 1965 tot de Assembly van 1968 besloten werd, heeft de staf niet stil
gezeten. Het is daarom goed op te merken, dat het zwaartepunt van de voorbereiding
niet ligt in de Drafts, maar in de vele conferenties die in deze drie jaar gehouden zijn.
Men besloot de ontwikkelingshulp vooraan op de agenda te plaatsen. De
Wereldconferentie in Genève 1966 van Church and Society is van onschatbare
betekenis geweest voor de verdere doorvoering van dit object1. In Bristol 1967 bezon
zich de Faith and Order division op de theologische en oecumenische achtergronden
van dit sociaal project en bouwde verder aan een nieuw oecumenisch perspectief.
Het Oecumenisme richt zich niet meer primair op de kerkelijke eenheid als zodanig,
maar op de wereld in haar geheel. De gedachten van Genève zijn door vaklieden in
de drafts voor sectie III en IV samengevat: ontwikkelingshulp en internationale
gerechtigheid en vrede. De bijbelse motivering van onze mondiale verplichtingen is
nog weinig ontwikkeld in deze teksten. Ze spreken meer aan door hun realisme dan
dat ze theologisch overtuigen.

Achtergronden
De grote tegenstellingen van de Wereldraad treden natuurlijk, zelfs in geconcentreerde
vorm, op in de staf. Daar werken ze echter steeds meer bevruchtend. Helaas is de
Orthodoxie er nog verhoudingsmatig zwak vertegenwoordigd. Zo voelde men daar
behoefte, om de gezamenlijke actie van de kerken te plaatsen in het teken van de
eenheid, doel van de oecumenische beweging. Men koos daarvoor het woord
‘katholiciteit’. De eerste sectie heeft tot onderwerp: ‘De Heilige Geest en de
Katholiciteit van de Kerk’. Men zuivert het woord echter eerst van vreemde smetten.
‘In dit document wordt het gebruikt zoals in de geloofsbelijdenissen van de Oude
Kerk als attribuut van de Kerk. Tengevolge van de verdeeldheid in die Kerk
veranderde het woord van betekenis en functie en werd een naam die toegepast werd
op of opgeëist door een of andere “section of the Church”’ (Drafts for Sections I 2).
Men voelt in dit zinnetje nog iets van de weerzin voor een woord dat toch traditioneel
christelijk is, maar juist in de kerkelijke gespletenheid een voortdurende uitdaging
was. Het ‘één zijn van ieder op elke plaats’ (leuze van New-Delhi) wordt nu aangevuld
door eenheid met alle plaatsen en met alle tijden boven het plaatselijk niveau uit. Als
dit aangenomen en in de praktijk doorgevoerd gaat worden, betekent het een enorme
winst,
1

Cfr. Ds. A. van den Heuvel, die deel uitmaakt van de staf van de Wereldraad, Genève 1966,
in Streven, oktober 1966.
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Bij deze bredere theologische opstelling sluit sectie II over vernieuwing in de Zending
goed aan. De Kerk heeft een veel bredere opdracht en moet zich aanpassen aan de
grote problemen van industrialisatie en urbanisatie. Dialoog met de grote godsdiensten,
met de marxisten en atheïsten is er de logische consequentie van. Nog onlangs werd
zo'n dialoog onder auspiciën van de wereldraad gehouden2.

Confrontatie met het nieuwe kerkbeeld
Deze sociologische, zelfs economische bemoeienis van de kerken met de wereldnoden
heeft tot ondergrond andere dan de traditionele opvattingen over de taak van de Kerk.
Deze liggen sterk op het terrein van eredienst en ‘ziel-zorg’. Daarom worden in sectie
V oude en nieuwe opvatting met elkaar gecon-fronteerd. Jammer genoeg moest men
erg kort blijven in het formuleren van de zin van eredienst voor een kerk in deze tijd.
Even wordt het begrip secularisatie aangesneden en dan spreekt men verder over
diverse vormen van persoonlijk en gezamenlijk gebed als de gewoonste zaak van de
wereld. Secularisatie in de goede zin zal aan dit gebed en de liturgie een aangepaste
gestalte geven. De houding van de orthodoxie formuleerde iemand zeer kort als volgt:
‘Vereenvoudigen: ja; hervormen: nee!’ Zo zal er over dit punt zeker fors gestreden
worden en ook de toepassing in de liturgische diensten zal hiervan het stempel dragen.

Oecumenische spiritualiteit
Voor het eerst gaat zich de Wereldraad uitdrukkelijk bezinnen op persoonlijke
spiritualiteit, die aansluit bij de grote kwesties van wereldethiek en theologische
bezinning. Men probeert in eenvoudige descriptieve vorm de christelijke houding
van de afzonderlijke persoon te formuleren t.o.v. de problemen van oud-nieuw,
arm-rijk, jeugd-ouderdom, man-vrouw, persoon-gemeenschap. Hoe men aloude
beginselen van het christendom op een fijnzinnige moderne wijze formuleert, moge
blijken uit dit citaatje naar aanleiding van de seksuele problemen van deze tijd.
‘De moderne methoden van anticonceptionele middelen doen bij vele jonge en
ook oudere mensen de vraag opkomen, of samen slapen binnenkort niet even normaal
wordt als samen eten. Daarmee wordt onze christelijke leer over reinheid en kuisheid
op de helling gezet. Berust deze alleen op vrees voor mogelijke gevolgen?
Te vaak wordt het begrip kuisheid slechts betrokken op geslachtelijke onthouding
of beperking van de geslachtsdaad in het huwelijk. Bij het begrip kuisheid gaat het
echter buiten kijf meer om de manier waarop de liefde tot uitdrukking komt, om de
vormen van tederheid en verantwoordelijkheid, die aan de mensen niet alleen
beperkingen opleggen in hun persoonlijke betrekkingen, maar ook man en vrouw
voor het leven aan elkaar binden.
Zo is ook het celibaat geen dorre afsluiting van een bepaald levensgebied,

2

Cfr. het hiernavolgende artikel van A.J.M. van Weers.
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maar een roeping om zich aan God en zijn naasten in liefde te geven. Er bestaat een
wezenlijke band tussen seksualiteit en persoonlijkheidsontplooiing. Wie niet weet
waar hij staat en verstoken is van alle verantwoordelijkheidsbesef, zal niet in staat
zijn zijn seksuele energie constructief te gebruiken. Wij zijn overtuigd, dat
geslachtsdaad, persoonlijke binding en huwelijk een dynamische eenheid vormen.
Reinheid in blik, met de tong en heel het lichaam bij gehuwden en ongehuwden, om
zodoende “God te kunnen zien” en onze naaste te respecteren: hierin bestaat de altijd
nieuwe, zij het ook moeilijke roeping van de christenen...’ (Draft VI, 21, 22).

Beiroet april 19683
De Wereldraad wil niet met verklaringen alleen werken. Na de mislukte
wereldhandelsconferentie in New Delhi was men in wereldraadkringen niet bijster
optimistisch over de realiteitswaarde van draft III. Intussen heeft in april jl. een
conferentie plaatsgehad van een vijftigtal topfiguren uit de Wereldraad, de commissie
Justitia et Pax van het Vaticaan, de UNO en de Wereldbank, die een zeer gunstige
praktische basis legde voor verdere samenwerking in de ontwikkelingshulp. Er werd
besloten de samenwerking te continueren en een plan werd opgesteld voor
samenwerking in de eerste 10 jaren. Hiermee is aan de behandeling van het plan van
sectie III een degelijke basis gegeven. En er is geen reden aan te nemen, dat de
Wereldraad hieraan zijn goedkeuring zou weigeren.

Structuur van de Wereldraad zelf
Al deze werkzaamheden van de Staf kunnen intussen niet verhelen, dat de Wereldraad
in een moeilijke situatie verkeert. In het bovengezegde kwam dit al enigszins naar
voren, maar het wordt pas goed duidelijk in haar confrontatie met het probleem
Rome. Het is niet bekend welke adviezen of voorstellen door de Staf gedaan zullen
worden i.v.m. een eventueel lidmaatschap van de Kerk van Rome. Van geen van
beide zijden bestaat daartegen principieel bezwaar. Maar praktisch des te meer.
Afgezien van de diep gewortelde animositeit die ontstaan is uit de afwijzing van de
uitnodiging tot deelname aan de oecumenische beweging en de pretentieuze houding
van de kerk van Rome tegen alle ‘ketters’, staat er de grote organisatorische vraag:
hoe moet een zo massief kerkblok geplaatst worden in een systeem van plaatselijke
kerken? En waar blijft men met de paus? Iemand opperde de mogelijkheid om de
nationale bisschoppenconferenties als kerken te behandelen, een ander stelde voor
een Hoger- en een Lagerhuis in te stellen. In het Hogerhuis zouden dan de
vertegenwoordigers van de Wereldbonden zitting nemen, in het Lagerhuis de
afgevaardigden van de bisschoppenconferenties. In elk geval lijkt het zeer moeilijk
voor de Wereldraad om in zijn huidige structuur plaats te bieden aan de Kerk van
Rome. En omdat aansluiting in de verwachting ligt, zal er serieus gedacht moeten
worden over stappen in die richting. Zal Uppsala een commissie in het
3

Cfr. het hiernavolgende artikel van A.J.M. van Weers.
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leven roepen om die zaak te bestuderen? Het probleem van ‘de grote aanwezig
afwezige’ zoals iemand het noemde, is beslist urgent. De Assembly zal hierin kunnen
tonen, dat het hem ernst is met zijn open oecumenisch streven.
Bij dit alles zal men voortdurend moeten bedenken, dat samengaan in een
Wereldraad nog geen eenheid van de Kerk betekent, maar slechts een stap in de
richting. Die eenheid zal door eindeloos geduld tussen de kerken zelf moeten worden
opgebouwd in onderlinge conferenties en vooral in een steeds nauwere samenwerking
op alle terreinen waar dit mogelijk is. Tenslotte zal zij culmineren in de ‘eenheid
rond de ene tafel’ (sectie I, 15).

De taken van de Assembly
Voordat we een begroting opmaken van wat we als antwoord van de Assembly op
de suggesties van het Centraal Comité en zijn staf mogen verwachten, eerst even een
opsomming van de voornaamste taken van een Assembly.
1. Goedkeuring van de verslagen van de diverse commissies over het beleid in de
afgelopen zes jaren.
2. Uitstippeling van het beleid voor de volgende 6 jaren.
3. Keuze van een nieuw Centraal Comité.
4. Aanbevelingen aan de Kerken op diverse gebieden. Boodschappen aan
verschillende instanties in de wereld namens de leden-kerken.
5. Aanneming van nieuwe leden.
6. Wijzigingen aanbrengen in de Constitutie van de Wereldraad.
7. Een manifestatie zijn voor de niet-christelijke wereld van het nieuwe
christendom.

Plafonds
Hoe zal de Raad zich van deze taken kwijten als antwoord op wat hem door het
Centraal Comité en de Staf wordt voorgelegd? We menen dat hier wel enige plafonds
aan te wijzen zijn. In de eerste plaats zal men wel gaan staan achter de voorstellen
tot ontwikkelingshulp, al zal er over de motivering natuurlijk gestreden worden. Is
dit inderdaad een taak voor de Kerk? Maar hier zal de praktijk wel vóór de theorie
gaan. Dit zou een belangrijk resultaat van deze Assembly zijn: een getuigenis, dat
het christendom zijn boodschap van liefde metterdaad waar wil maken.
Wat de kwestie-Rome betreft zal men natuurlijk bezwaren ondervinden, maar de
meerderheid zal een voorzichtig progressief beleid voorstaan. Men zal de
‘gezamenlijke werkgroep’ erkennen en misschien een meer definitieve vorm daarvoor
vinden in het geheel van de Wereldraad. En dan een commissie ad hoe. Boven dit
plafond zal men wel niet uitkomen. De zaak is van beide zijden nog lang niet rijp.
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gebied van liturgie, kerkorde en theologische visie op kerk, mens en maatschappij.
Deze zullen ongetwijfeld vooral in de sectie-vergaderingen tot uitbarsting komen.
Dat is in elk geval te hopen. Want een kerk verdraagt geen koude oorlog. En het
christendom zal zich pas waar kunnen maken, als het in staat zal wezen zijn
tegenstellingen in liefde te verwerken.
Veel zal afhangen van de leidende figuren in de Assembly. Zullen deze erop uit
zijn te komen tot een haalbare algemene consensus, waarbij de schijn van eenheid
gered wordt, dan blijkt dat we nog geen stap zijn gevorderd in de ware Oecumene.
Dit had zin in de eerste jaren, toen de band nog zwak en de onderlinge kennis nog
gering was. Het was toen een gezonde kerkelijke politiek. Na een twintigjarig
samengaan zal de mogelijkheid moeten openstaan tot het eerlijk zeggen van eikaars
meningen en het luisteren ernaar met eerbied. Er zal een eenheid in tegenstellingen
mogelijk moeten zijn, die de enige weg is naar een echte eenheid. Deze tegenstellingen
zullen doorgaans pas na lang contact in samenwerken aan gezamenlijke objecten, in
het opruimen van de institutionele hinderpalen, tot stand kunnen komen, niet in het
verbloemen van tegenstellingen. Juist de tegenstellingen kunnen de eenzijdigheid
van de ander aanvullen. - Maar dit vraagt al een hoog niveau van christen zijn.
Een van mijn zegslieden in Genève formuleerde zijn verwachtingen van Uppsala
aldus: ‘We gaan naar Uppsala met grote hoop, maar ook met grote siddering’. En
een ander: ‘We zullen wel heel bijzonder op de aanwezigheid van de Heilige Geest
moeten rekenen’.
Is er eigenlijk een betere houding mogelijk, als men werkelijk op weg is naar iets
nieuws?
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Op zoek naar bondgenoten
De troef van de Wereldraad van Kerken
A.J.M. van Weers
De belangstelling van Genève en Rome voor alles wat met de opbouw van een nieuwe
samenleving te maken heeft kan geen toeval of rage meer genoemd worden. Daarvoor
werkt men te systematisch, en te weloverwogen. In reeds vanzelfsprekende eendracht
confronteren de partners zichzelf en steeds weer nieuwe adressaten met de
verschillende aspecten van dezelfde vraag. Te pas en te onpas.
Het tijdperk van de dialoog is voorbij. Men geeft de voorkeur aan een gesprek
over het duidelijk geformuleerde probleem der sociale verandering. Van deze strategie
verwacht men niet alleen vruchten voor de zaak waarover men praat, maar ook voor
de gesprekspartners. Door zich aan dezelfde opgave te wijden heffen de partijen hun
verschillen niet op, maar leren ze wel deze te overstijgen. Het heeft er alle schijn
van, dat zowel de sectie ‘Kerk en Samenleving’ van de Wereldraad als de commissie
‘Rechtvaardigheid en Vrede’ van de katholieke kerk de ontwikkelingsproblematiek
tot troef willen maken om minstens drie slagen binnen te halen: vooreerst om een
bijdrage te leveren aan de tot standkoming van nieuwe mondiale structuren, waarvan
men bijzonder veel heil verwacht voor de derde wereld; vervolgens om de groeiende
eenheid onder de christenen te versterken; ten slotte ook om het klimaat tussen
christenen en marxisten te verbeteren. De uitgespeelde troef moet de kaarten van de
meespelenden op tafel brengen.
De weg welke de Geneefse en roomse groeperingen - nauwelijks nog formeel, in
de praktijk beslist niet gescheiden - hebben ingeslagen kan men lokaliseren aan de
hand van een drietal ontmoetingen welke in de laatste weken hebben plaats gevonden:
in Zagorsk (bij Moskou), in Genève en in Beiroet.

Zagorsk: de mens als norm
In het veertiende eeuwse klooster van de H. Sergius te Zagorsk bestudeerde een
groep van ongeveer veertig deskundigen, vooral theologen, maar ook sociologen van
economen, ‘het menselijke’ als norm ter beoordeling van de economische en sociale
verandering. Vijf memoranda waren het resultaat van deze bijeenkomst, m.n. over
het wezen van de mens, de christelijke sociale ethiek, de betekenis van de revolutie,
de invloed van de techniek en de verantwoordelijkheid van de kerk voor het sociale
en internationale leven.
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Over de vraag naar een bijzondere christelijke mensbeschouwing bleken de meningen
nogal uiteen te lopen. Er werd gewezen op het verwrongen mensbeeld, dat impliciet
ten grondslag ligt aan veel wetenschappelijke en politieke opvattingen en tot
wreedheid en onmenselijkheid leidt. De waardigheid en betekenis van de mens
berusten op zijn vermogen om in God te geloven en zijn naaste lief te hebben. Voor
een niet-fanatieke nadere uitwerking van een theologie over de mens is echter een
gesprek nodig tussen theologen en sociologen, psychologen en andere wetenschappers.
Andere sprekers benadrukten de scheppende activiteit van de mens, zijn lijden en
zijn zoeken naar identiteit, de vrijheid van de mens en zijn verantwoordelijkheidsbesef.
Werkelijk menszijn, zoals dat in Jesus Christus wordt gevonden, houdt de bereidheid
in - zo meende men - om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de vervulling
van elementaire menselijke behoeften en om solidair met uitgestotenen en benadeelden
te lijden.
Een laatste groep was van mening, dat men zich van de mens geen afgerond beeld
kan vormen, wanneer men aanneemt, dat het mysterie van de menselijke natuur juist
bestaat in een voortschrijdende zelfverwerkelijking bij een radicale openheid voor
deze toekomst.

Revoluties
De deelnemers aan het gesprek te Zagorsk hebben een poging gedaan om de betekenis
van het woord ‘revolutie’ nader te omlijnen. Dit was nodig, omdat er sinds 1966 toen het woord gebruikt werd op de conferentie ‘kerk en samenleving’ - veel
verwarring over is geweest. Men heeft ook geprobeerd enige ethische begeleiding
te geven aan christenen die in een of andere vorm van revolutie gewikkeld zijn.
Het woord ‘revolutie’, zo stelt men, heeft in de twintigste eeuw een wereldwijde
emotionele betekenis gekregen, vergelijkbaar met die welke het woord ‘democratie’
opriep in de negentiende eeuw. Drie vormen van gebruik moeten echter wel
onderscheiden worden.
In de eerste plaats - en in strikte zin - betekent revolutie een economische en
politieke machtsovername vooral door verandering van het eigendomssysteem. Doel
hiervan is, dat het gehele volk deel krijgt aan het proces van maatschappelijke
beslissingen. Het gaat dus om een bredere verwerkelijking van het begrip
‘democratie’. De machtsovername behoeft niet altijd gewelddadig te gebeuren. Zij
kan plaatsvinden via democratische of illegale, maar niet gewelddadige middelen.
Dikwijls echter houdt revolutie - als oppositie tegen destructieve structuren van de
gevestigde orde - geweld in.
Het zou een vergissing zijn te menen, dat de vijanden van de revolutie alleen buiten
haar staan. Er kunnen groepen zijn die zich ongecontroleerd geweld permitteren, of
vergeten dat geweld een voorbijgaand middel is. De revolutie kan ook verraden
worden, wanneer de nieuw verworven macht toch weer niet het volk, maar enkele
geprivilegieerde groepen ten deel valt.
Een tweede betekenis van revolutie omvat alle veranderingen (vooral techni-
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sche), die door hun tempo, hun omvang en hun onontkoombaarheid oude sociale
structuren en houdingen doorbreken. Dit type van revolutie veroorzaakt dikwijls onbedoeld - wreedheid en lijden, die het bijprodukt zijn van de technische
vernieuwingen en het hiermee gepaard gaande aanpassingsproces.
Revolutie kan men, tenslotte, ook noemen de protesten van die groepen welke hun
uitsluiting uit de samenleving niet langer tolereren en deelname eisen in de
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Revolutie wordt dan dikwijls oppositie tegen
het conformisme van een overigens wel democratisch georganiseerde samenleving,
die zich evenwel tevreden lijkt te stellen met beperkte successen als groei van
produktiviteit en sociale aangepastheid. Deze groeperingen willen de status quo
opheffen om een samenleving te kunnen scheppen welke politiek, cultureel en
esthetisch creatief is. Wellicht kan men hier beter van revolutionair protest dan van
revolutie spreken.

Solidariteit en verzoening
De aanzet tot een theologisch antwoord op deze verschillende, maar met elkaar
verbonden aspecten van de revolutie kan men in vier punten samenvatten.
- Theologie waarschuwt tegen het sacraliseren zowel van de status quo als van
de revolutie. Deze laatste wordt bedreigd door de beproeving van een vals
messianisme en van eigengerechtigheid. Tegelijkertijd echter moeten de
christenen en hun kerken verlost worden van leerinterpretaties over schepping,
voorzienigheid en wet, die het belang van de gevestigde orde voor de
gerechtigheid hebben overdreven. Een meer dynamische betrekking tussen orde
en rechtvaardigheid is nodig.
- Christenen hebben de plicht om in een revolutionaire situatie alles te doen wat
in hun vermogen ligt om het ambt van verzoening uit te oefenen. Zij zullen
ervoor werken, dat de revolutionaire verandering op niet-gewelddadige wijze
of met zo weinig mogelijk geweld plaatsvindt.
- Een revolutionaire situatie houdt voor de politieke ethiek een crisis in, welke
de christelijke theologie niet kan oplossen. Niettemin zou zij de politieke
opponenten - dikwijls deel uitmakend van dezelfde kerk - moeten herinneren
aan het menszijn van de tegenstander of vijand.
- De oecumenische gedachte van een verantwoordelijke samenleving heeft ook
betekenis voor de na de revolutionaire omwenteling gevestigde structuren.
Macht en techniek moeten dan immers op een verantwoordelijke manier gebruikt
worden en wel zó, dat - zonder de orde te verbreken - een voortdurende
vernieuwing van structuren mogelijk is.

Genève: open humanisme
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en noord. Dit feit is voldoende grond voor een gesprek tussen marxis-
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ten, katholieken, orthodoxen en protestanten. Op de bijeenkomst in Genève werd
echter minder gesproken over de daad van de revolutie dan over haar doel. Onderwerp
van de discussie: ‘de grondtrekken van het christelijke en marxistische denken over
de humanisering van de technische en economische ontwikkeling’. In dit verband
kwamen zaken aan de orde als de ontmenselijking in haar verschillende vormen, het
geweld (zowel in de gevestigde orde als in de strijd hiertegen), het revolutionair
optreden (vooral vanuit het standpunt van de derde wereld). Ook onderzocht men de
wegen naar werkelijke democratisering. Marxisten en christenen erkenden eikaars
bijdrage tot een beter begrip van de toestand in de wereld. Men was echter van
mening, dat de theorie betrokken moet worden op de praktische problemen van
alledag - waarbij het gebruik van de sociale wetenschappen onmisbaar is -, en dat
acties op korte en lange termijn gevoerd moeten worden om vrijheid, gerechtigheid
en vrede in de wereld te bewerken.
Bij dit treffen traden twee tegenstellingen aan de dag. Een verwachte en een
eigenlijk toch weer verrassende. Verondersteld werd vanzelfsprekend de afwijkende
levensbeschouwelijke achtergrond van marxisten en christenen. Toch maakte het
afstand nemen van totaalvisies en vooral van ‘dogmatisch’ denken een precieser
vastleggen mogelijk van de wederzijdse overeenstemming en van gemeenschappelijke
interessen. Deze instelling opende echter ook de ogen voor de werkelijke verschillen.
Hoe ernstig deze ook mogen zijn, toch waren de deelnemers van mening, dat ze niet
voortdurend en op ieder vlak onoverbrugbaar zijn.
Minder voorzien was, dat de afstand tussen noord en zuid ook hier zo duidelijk
aan het licht zou treden. De ervaringen van de UNCTAD-conferentie in New Delhi
zullen hier wel mede debet aan geweest zijn. Misschien echter speelden de nog steeds
aanwezige kolonialistische tendensen van kapitalistische en communistische staten
een grotere rol dan men wel wenste toe te geven. Het is moeilijk de voorkomende
eensgezindheid van sprekers uit sommige Europese staten met hun collegae uit de
derde wereld anders te verklaren.
In ieder geval was het merendeel der deelnemers van mening, dat de meest
verbreide vorm van ontmenselijking bestaat in de economische, culturele, politieke
en militaire onderdrukking, welke imperialistische machten te zamen met nationale
oligarchieën uitoefenen in verschillende delen van de wereld. Deze meerderheid
achtte het niet mogelijk om van humanisering te spreken zonder zich uitdrukkelijk
solidair te verklaren met de strijd voor nationale bevrijding van onderdrukte volkeren.
Het Vietnamese volk noemde men als belangrijkste voorbeeld op dit ogenblik. Enige
leden vonden deze analyse van de internationale situatie te ideologisch.

Het tweede stadium
De klimaatsverandering in de relatie tussen marxisten en christenen is van recente
datum en verkeert nog in een beginstadium. Toch liggen de wortels van deze nieuwe
verstandhouding verder weg en dieper dan men zich vaak
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bewust is. De marxisten Garaudy (Frankrijk) en Machovec (Tsjecho-Slovakije)
hebben zich hierover uitgesproken.
Beide professoren in de filosofie, maar ook de christen Casalis, hebben gewezen
op de bedreigingen waaraan zowel christenen als marxisten bloot staan en gestaan
hebben. In het verleden hebben deze groepen elkaar bv. gevonden bij de strijd tegen
het hitleriaans fascisme, de Duitse herbewapening, het kolonialisme (waarvan o.a.
Indochina en Algerije het slachtoffer waren) en ze treffen elkaar nu in het
Vietnam-probleem, in de bestrijding van de atoombom, in het verweer tegen politieke
onderdrukking en in het streven naar verbetering van leefvoorwaarden. De mensheid,
zo meent Machovec, is zich bewust van het doodsgevaar waarin ze geraakt is door
de nucleaire wapens, maar in zeker opzicht toch ook door de moderne techniek (en
de moderne levensstijl in het algemeen), die van de ene kant weliswaar fantastische
successen behaalt en het daarmee verbonden gevaar van verblinding oproept, maar
van de andere kant verbonden is met de problemen van moderne overorganisatie en
met de daaruit voortkomende tendensen naar manipulatie, standaardisatie, nivellering
van de mensen, naar hoogst oppervlakkige vormen van ‘gelukzoeken’ en daarmee,
tenslotte, naar ervaring van de eigen machteloosheid en van de zinloosheid van het
bestaan.
Deze bedreigingen vragen de inzet van marxist en christen. Maar de gezamenlijke
opgave kan men ook meer positief formuleren. De diepste zin van het marxisme is
humanistisch. Het wil ‘de totale bevrijding van de mens’, beter gezegd ‘de volledige
ontplooiing van alle in de mens aanwezige mogelijkheden’. Ook de marxist ontdekt,
dat juist wanneer er geen honger en geen directe politieke bedreiging meer bestaan,
de baan vrij is voor de vraag - die nu heel indringend opkomt -, waarin nu eigenlijk
het geluk van de mens ligt, en wat het betekent, het niveau van het menselijke leven
te verdiepen. Het na-revolutionaire marxisme verliest zijn bestaansmogelijkheid,
wanneer het voorbijgaat aan de diepste ethische en existentiële vragen. Juist de
mislukkingen en problemen bij de opbouw van een communistische samenleving
hebben de marxisten ‘de erfzonde’ doen ontdekken, die het hele probleem van de
‘innerlijke mens’ onontkoombaar maakt.
De tsjecho-slovaak Machovec wees erop, dat Marx twee stadia onderscheidt: de
dictatuur van het proletariaat en de volledige vrijheid voor alle mensen. Met dit
tweede stadium heeft de communistische samenleving nog weinig ervaring, maar de
roep erom wordt duidelijk sterker. En daarmee de behoefte aan een marxistisch
aggiornamento (het woord werd door marxisten zelf gebruikt!).
Paus Joannes XXIII blijkt door de wijze waarop hij zijn ‘aggiornamento’ lanceerde
en door het schrijven van de encycliek Pacem in terris een beginnend vertrouwen
van marxistische groeperingen opgewekt te hebben in de kerk die hij
vertegenwoordigde. Christenen zouden alle tekenen van een aggiornamento bij hun
marxistische medemensen moeten opmerken en begroeten.
Marxisten en christenen blijken meer gemeen te hebben dan in de eerste periode
van de communistische staatsvorming gezien en aanvaard kon worden.
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De Spaanse dominicaan Gonzales Ruiz meent nu, dat ‘socialisme meer gerechtigheid
aan de wereld brengt, dan de vroegere sociale structuren hebben gedaan’. Dit betekent
natuurlijk niet, dat men de ogen moet sluiten voor het onsocialistische gedrag waaraan
marxistische gezagsdragers zich te buiten zijn gegaan. Maar is dat ook omgekeerd
niet het geval? De Zwitserse communistenleider Konrad Farner heeft er al eens op
gewezen, dat men bij de dialoog tussen christenen en marxisten niet de zwakke
broeders aan beide zijden tot voorbeeld moet noemen. En Garaudy erkende, dat de
marxisten het christelijke element in de culturele erfenis van het verleden hebben
onderschat en dat hun humanisme het gevaar loopt ‘gesloten’ te zijn, wat tegen de
geest van het marxisme zelf ingaat. Maar ook meent hij, dat de christenen van de
marxisten leren moeten, welke rol de structuren en de samenleving bepalende
mechanismen spelen bij de vernietiging of de bevrijding van de mens en welke de
goede methoden zijn om ze de baas te worden. Zij zullen deze les moeten leren, wil
hun christendom niet tot een zuiver persoonlijke vroomheid vervluchtigen, die geen
oog heeft voor de sociale verantwoordelijkheid van de christen voor de vorming van
de toekomst van de mens.
Er zijn voldoende redenen aanwezig om het gesprek voort te zetten, maar christenen
en marxisten blijven, zoals Garaudy terecht opmerkt, provinciaaltjes, wanneer ze
niet verder gaan en een dialoog der culturen beginnen, waaraan Azië, Afrika en
Latijns Amerika deelnemen. En het gesprek blijft tamelijk steriel, wanneer het niet
uitloopt op en begeleid wordt door gezamenlijke actie.

Beiroet: welk motief?
Wie met betrekking tot christenen en marxisten over gezamenlijke actie spreekt, zal
al vlug het woord ‘ontwikkelingshulp’ in de mond moeten nemen. Maar hij zal even
vlug een nare smaak krijgen, wanneer hij daarbij aan de UNCTAD-conferentie van
New Delhi denkt. De verwijten welke christelijke en marxistische landen zich wat
betreft de ontwikkelingshulp maken kunnen, vertonen slechts accentverschillen. Men
zou zich een conferentie kunnen voorstellen waar beide groeperingen hun
overtuigingen aan de praktijk van de ontwikkelingshulp toetsen. De conferentie van
Beiroet droeg een meer christelijk karakter. Georganiseerd door de wereldraad in
samenwerking met de commissie ‘Rechtvaardigheid en Vrede’, bestond zij uit een
dertigtal economen en sociologen, enkele mensen uit de kerken èn tien
vertegenwoordigers van internationale organisaties als de UNESCO, de Wereldbank,
de FAO, de OECD en de UNCTAD.
De vraag waarom er nu weer een aparte conferentie van christenen gehouden
moest worden over de ontwikkelingsproblematiek, beantwoordde Mgr. J. Gremillion.
Hij zei, dat de kerken deze deskundigen hadden uitgenodigd om een strategie uit te
werken en programma's op te stellen die technisch en redelijk zijn en de morele
ondersteuning van de kerken verdienen. Deze willen hiermee op nationaal en
internationaal vlak, o.m. in de parlementaire wandelgangen, werken. Professor
Tinbergen vroeg de aanwezigen daarom, enkele punten uit
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te kiezen waarover de leidende economen het eens zijn. ‘Wij kunnen dan vragen, in
hoeverre de kerken tot ondersteuning hiervan bereid zijn’.
De resultaten van de bijeenkomst zullen in juli aan de vierde assemblee van de
wereldraad (Uppsala) en in september aan de commissie ‘Rechtvaardigheid en Vrede’
worden voorgelegd. Men treft ze aan in rapporten over economische en sociale
ontwikkelingsstrategie, over christelijke overtuiging en motivering, over de landbouw
en over het bevolkingsvraagstuk in de ontwikkelingslanden. Wat dit laatste betreft,
stelde men vast, dat de christen niet alleen de gevolgen van de bevolkingsdruk voor
de economische ontwikkeling moet bedenken; tegelijkertijd moet hij het recht van
iedere burger op uitgebreide voorlichting van de zijde der regering en omgekeerd
het recht en de plicht van de regering erkennen, alle burgers over het
bevolkingsprobleem en de daarmee overeenkomende handelwijze in te lichten. Een
dergelijke manier van doen is een integrerend bestanddeel van een algemeen
ontwikkelingsprogramma. Het is hierbij de opgave van de christenen op te komen
voor de fundamentele rechten en aanspraken van het gezin.
De conferentie heeft eigenlijk een antwoord gezocht op vier vragen: wat werd tot
nu toe gedaan en wat werd bereikt, wat moet gedaan worden en op welk motief
‘marcheren’ wij.

De rijke christenen
De armere landen hebben zelf ongeveer vier vijfde van de op hun ontwikkeling
gerichte investeringen gefinancierd; het gemiddelde inkomen per hoofd komt er
ongeveer overeen met 100 dollar per jaar, dat is anderhalf maal zoveel als 20 jaar
geleden, terwijl in dezelfde periode de jaarlijkse produktie van goederen en het aantal
dienstverleningen zijn verdubbeld. Het sterftecijfer is scherp gedaald. De technische
vooruitgang is merkbaar. Toch is de situatie in deze landen nog precair en loopt
gevaar ernstiger te worden.
Schuld hieraan zijn de - voornamelijk christelijke - rijke landen, die een verbetering
van de handelspositie van de armere volkeren verhinderen en hun de deviezen
onthouden die zij voor hun investeringen nodig hebben. Hierbij komt dan, dat de
prijzen van de grondstoffen en de exportprodukten van de ontwikkelingslanden op
de wereldmarkt voortdurend lager worden. Een zware belasting vormen tenslotte de
oudere financiële verplichtingen welke op deze landen rusten.
De conclusies van de conferentie bevatten wat de techniek van de
ontwikkelingshulp betreft niet veel nieuwe gezichtspunten. Het gaat minder om de
rapporten zelf, dan om de geadresseerden, te weten de bij de wereldraad en bij de
katholieke kerk aangesloten christenen. Voortdurend heeft ook bij de discussies de
vraag meegespeeld: waarom moeten christenen zich met deze problemen
bezighouden? Anders gezegd: hoe krijg je christenen zover, dat ze effectieve hulp
bieden en doen verlenen? Men heeft vijf argumenten geformuleerd.
1. De meerderheid van de christenen leeft in het ontwikkelde noorden. Dit
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gebied is veel rijker dan de gehele rest van de wereld. Zijn bewoners zijn daarom
- als profiteurs van een onevenwichtige toestand - in geweten verplicht tot
rekenschap.
2. Alle christenen dragen beslissende verantwoordelijkheid voor een wereld waarin
het ‘normaal’ schijnt te zijn dat jaarlijks 150 miljard dollar voor bewapening
wordt uitgegeven, terwijl het moeilijk is meer dan 10 miljard voor economische
en sociale hulp op te brengen.
3. Christenen geloven, dat mensen van Godswege de opdracht hebben, hun
goederen tot behoud en vernieuwing van de wereld in te zetten.
4. Christenen behoren zich in te zetten voor de eenheid en gelijkberechtiging van
alle mensen, omdat de mensenzoon Christus het hoofd van allen is. noodtoestand
in het zuiden steeds erger wordt. Christenen in noord en zuid samenwerking bij
de ontwikkeling in het rijke noorden afneemt, terwijl de noortoestand in het
zuiden steeds erger wordt. Christenen in noord en zuid moeten zich daarom
opnieuw en krachtiger dan voorheen aan de zaak van mondiale rechtvaardigheid
en ontwikkeling wijden.
Ofschoon ieder er eigenlijk van overtuigd is, dat een effectieve ontwikkelingshulp
voor de rijke landen nauwelijks een belasting hoeft te betekenen, lijkt zij steeds
minder een haalbare kaart te zijn. De vraag is daarom: wie levert een motivatie die
effect sorteert? Een niet te verwaarlozen nuance van deze vraag is: beschikken
christenen vanuit hun geloofsovertuiging niet alleen over andere, maar ook over
sterkere argumenten? Het is een probleem, dat de deelnemers aan de conferentie niet
ontlopen hebben. De toekomst zal over hun poging oordelen.

Ontwikkelingshulp een troef?
Dat de Wereldraad van Kerken met werkelijke problemen bezig is, zal wel niemand
betwijfelen. Vooral de sectie ‘Kerk en Samenleving’ met haar dynamische secretaris,
Paul Abrecht, schiet herhaaldelijk in de roos. Zij is een weg ingeslagen, die voor
oecumenisch geïnteresseerden onontkoombaar zal blijken. Natuurlijk omvat deze
belangstelling meer dan alleen sociale en politieke kwesties. Toch lijkt de relatie
tussen kerk en samenleving niet één probleem onder andere te zijn. De kerk zelf is
verwikkeld in de sociale verandering en zij zal er op haar eigen wijze, dus theologisch,
mee klaar moeten komen. Tot de belangrijkste aspecten van de samenleving behoren
de relaties tussen de volkeren. En hier betekent oecumenisch denken in ieder geval:
bijstand aan de armere landen. Niet alleen via studie van de
ontwikkelingsproblematiek, maar ook door concrete hulpverlening. De Wereldraad
heeft inderdaad een troef uitgespeeld. We wachten gespannen af, of zij slagen zal
incasseren.
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Latijns Amerika
Christenen en de revolutie
Galo Martinez Arona
Dat de situatie in verschillende Latijnsamerikaanse landen langzamerhand gevaarlijk
revolutionair begint te worden, daarvan stapelen de symptomen zich op. Het
schrijnende naast elkaar bestaan van permanente honger, werkeloosheid, hoog
sterftecijfer in brede lagen van de bevolking die beneden menselijk niveau moeten
leven, en het verfijnde comfort, ja de bijna onvoorstelbare weelde in de levenswijze
van de heersende klasse heeft zoveel explosieven bijeengebracht, dat als ooit ergens
de vonk erin slaat, het hele continent uit elkaar zou kunnen spatten. In de agrarische
gebieden, waar de voortdurende verslechtering van de levensstandaard het meest
voelbaar is, nemen de sociale conflicten iedere dag toe. De ontevredenheid neemt
steeds agressievere vormen aan en men moet zich de vraag stellen, hoe lang de telkens
opvlammende guerillaoorlogen nog onder controle kunnen worden gehouden. Geen
wonder dat het woord revolutie op de een of andere manier op ieders lippen ligt.
Wat men er onder verstaat, kan echter heel verschillend zijn. De generaal die hier
of ginds met de steun van zijn vrienden aan de macht komt of een paleisrevolutie op
touw zet, rechtvaardigt zijn optreden sinds oeroude tijden met het toverwoord
‘Revolución libertadora’, dus een revolutie die bevrijding brengt. In werkelijkheid
verandert er praktisch niets en van meer vrijheid is geen sprake. Vaak juist het
tegendeel.
Daartegenover verstaan wij onder revolutie - of ze nu met of zonder geweld wordt
uitgevoerd - de radicale omwenteling van de fundamentele structuren van een
maatschappij. Revolutie in deze betekenis was zowel de bloedige omwenteling in
Frankrijk in 1789 als de onbloedige industriële ommekeer in Engeland die zich
terzelfder tijd voltrok. Niet iedere structurele verandering - dat blijkt uit deze
parallellen uit de geschiedenis - hoeft langs de weg van geweld tot stand te komen.
Dat zou principieel ook voor Latijns Amerika opgaan, als de redenen die wijzen naar
de weg van geweld niet met de dag talrijker en dringender werden.
Van de ene kant groeit tengevolge van de economische teruggang in de meeste
Latijnsamerikaanse landen de ellende. De produktie houdt geen gelijke tred met de
bevolkingsgroei, en wat aan spaargeld aanwezig was, wordt weggezogen door een
verschrikkelijke inflatie. Van de andere kant houden de heersende klassen angstvallig
vast aan hun bezit en hun privileges. Hopen dat zij daarvan
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vrijwillig afstand zullen doen, is een absolute illusie. Integendeel, de vrees voor de
toekomst en het verlangen om tijd te winnen leiden tot steeds hardvochtiger vormen
van uitbuiting en onderdrukking, met één woord: tot geweldpleging. Bewijs daarvoor
zijn de militaire dictaturen die overal worden opgericht. Hoe meer de nood en de
geweldpleging toenemen, des te meer moet men wel denken aan een juist uit deze
nood geboren gewelddadige revolutie.

De kerk en de hervormingen
Hoewel de toestand op het ogenblik formeel nog in stand blijft, begint de kerk zich
toch rekenschap te geven van het tegrondegaan van het bestaande systeem dat tegen
het geweten ingaat. Tegenover een versluierde terreur van het onrecht, een leven van
miljoenen zonder waardigheid en zonder doel, tegenover het langzame sterven van
ontelbare mensen is het niet meer toelaatbaar langer te zwijgen en niets te doen. Dat
brengt van de ene kant afzonderlijke groepen christenen tot een steeds scherper
protest en van de andere kant worden de waarde van geweld en de geoorloofdheid
van gebruik van geweld steeds vaker tot thema van moraaltheologische
gedachtewisselingen. Daarbij gaat het niet om een louter academische reflectie, maar
om een existentiële bezinning, want het is zeker dat de christen in Latijns Amerika
vroeger of later in een situatie van geweld zijn beslissing moet nemen.
Gelouterd door de geest van het laatste concilie is de kerk in Latijns Amerika
begonnen afstand te doen van de privileges van de wereldlijke macht en zich te
identificeren met de armen en rechtelozen van deze wereld. Steeds meer bisschoppen,
priesters en gelovigen voelen de plicht om de sociale leugen te ontmaskeren die
verborgen zit in de verscheiden vormen van de macht; zij analyseren de grondslagen
ervan en stellen oplossingen voor.
De politieke macht probeert deze stemmen tot zwijgen te brengen. Veel christenen
- er op bedacht hun privileges te behouden - maken zelfs bisschoppen die opkomen
voor een radicale sociale verandering, uit voor marxisten en communisten; priesters
worden van subversieve activiteiten beticht. In Uruguay eiste een vooraanstaand
katholiek, broer van een bisschop, de tussenkomst van de regering naar aanleiding
van een krachtig herderlijk schrijven van Mgr. Carlos Parteli van Montevideo om,
zoals hij zei, de ‘communistische samenzwering’ de kop in te drukken.
Deze feiten zijn, met nog andere, symptomen van de pressie en de onderdrukking
die men gebruikt om het protest van christenen tot zwijgen te brengen. Maar dit
protest, dat op het ogenblik een protest is van die kringen die de helderste kijk op de
dingen hebben, zal tenslotte tot een luide roep worden. Als bewijs voor deze nieuwe
stellingname van de kerk halen wij hier drie documenten aan die in Latijns Amerika
zeer veel weerklank vonden.

Drie documenten
Het eerste belangrijke document is het Manifest van de bisschoppen van de
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derde wereld1. Het is ondertekend door achttien bisschoppen, waarvan negen uit
Brazilië. Op de eerste plaats staat daarvan Dom Helder Camara, de ‘rode’ bisschop,
een herder die door de verschrikkelijke sociale problemen van zijn diocees wordt
verontrust en gekweld.
Het manifest erkent, dat ‘alle institutionele macht van het ogenblik afkomstig is
uit een revolutie van een meer of minder ver verleden, d.w.z. het resultaat is van een
breuk met een systeem dat niet meer in staat was het algemeen welzijn te waarborgen’.
Het manifest zegt, dat veel volkeren van de derde wereld een verandering in de
structuren tot stand moeten brengen en stelt de vraag naar de houding die de christenen
en de kerk in deze situatie willen innemen. Paus Paulus VI heeft met zijn encycliek
‘populorum progressio’ een weg aangegeven. In de geest van die encycliek zijn de
bisschoppen van mening: ‘De kerk is met geen enkel systeem onlosmakelijk
verbonden, wel het minst met het internationale imperialisme van het geld’. Zij eisen
daarom vrijheid van handelen om de trouw tegenover de armen van deze wereld te
kunnen verwerkelijken. ‘Op het ogenblik waarop een systeem ten gunste van
privébelangen van individuele personen het algemeen welzijn niet meer waarborgt,
moet de kerk deze onrechtvaardigheid niet alleen aanklagen, maar zij moet zich van
zo'n systeem losmaken en met een ander, beter en rechtvaardiger systeem
samenwerken’. De kerk hoeft dus niet bang te zijn voor hervormingen, ook als die
met geweld worden tot stand gebracht, omdat de uitbuiting en de verlaging van
miljoenen mensen, zonder enig uitzicht op verandering, op zich reeds een oorlog
betekent die al sinds lange tijd op slinkse wijze door de geldmachten wordt gevoerd,
welke de mensen ontreddert en hele volkeren vernietigt.
Naar aanleiding van het jaar van het geloof werd in Brazilië - waar de kerk in sterke
innerlijke spanningen leeft - een Brief van 300 braziliaanse priesters aan hun
bisschoppen2 gepubliceerd, waarin zij hun ernstige gewetensbezwaren en hun
bezorgdheid openlijk uitspreken ten aanzien van de kindersterfte en de honger onder
een door het internationale kapitaal leeggeroofd volk. Zij verlangen een sterker
engagement van de kerk, het verlaten van het paternalistische systeem dat slechts
dient om de welgedane bourgeoisie van hun schuldgevoel te bevrijden, zonder dat
de ellende in haar wortels wordt aangepakt, omdat ‘de kerk in de praktijk tegenover
de brutale uitbuiting van het volk haar stem niet verheft’. In plaats daarvan wordt
een besliste veroordeling geëist, ofschoon men dit verlangen zou kunnen beschouwen
als een eis van politieke aard. Het belangrijke in deze brief is het feit dat de priesters,
die het volk van nabij kennen, de hiërarchie een radicale verandering van houding
en een hele rij concrete maatregelen voorstellen: zo moet het uit zijn met het
paternalisme, met de commerciële uitbuiting van bepaalde volksdevoties, met zeer
dure kerkbouw, met een onwaardige, met geld vergroeide toediening van de
sacramenten. Zij vragen ‘welke betekenis een liturgievernieuwing dan wel heeft, als
het

1
2

Manifesto de los Obispos del Tercer mundo, Semanario Marcha 1379, Montevideo, 1967.
Carta de 300 sacerdotes brasilenos a sus Obispos, Semanario Marcha 1380, Montevideo,
1967.
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evangelie niet wordt verkondigd?’ Kan er wel van geloofsonderricht sprake zijn, als
er niets gezegd wordt over ‘de theologie van de arbeid, het mysterie van de sociale
verlossing, van de morele eisen van rechtvaardigheid in de onderontwikkelde
volkeren’?
Het derde document is de herderlijke brief van Mgr. Parteli, coadjutor van de
aartsbisschop van Montevideo3. Hoewel het hier om een plaatselijk getuigenis gaat,
is het toch van een bijzondere waarde, niet alleen vanwege de heel eerlijke analyse,
maar vooral vanwege het feit dat tegen het kleine landje Uruguay - vroeger het
‘Zwitserland van Zuid Amerika’ genoemd - gezegd wordt, dat het uur gekomen is
om de waarheid onder ogen te zien, ‘dat wil zeggen, zich net zo onderontwikkeld te
weten als de overige landen van dit werelddeel’.
De herderlijke brief veroordeelt in de scherpste bewoordingen het imperialisme
van het geld: ‘Dit verwerpelijke en tot slavernij brengende systeem is niet menselijk
en dus ook niet christelijk’. Achtereenvolgens worden de corruptie van het systeem
geanalyseerd en de schadelijke uitwerkingen ervan voor het land aan de kaak gesteld,
en er wordt duidelijk gezegd, dat er nog lieden in leidende functies zijn ‘die nog niet
voldoende de noodzaak van fundamentele structurele hervormingen inzien, welke
door de nood van het ogenblik vereist worden’. Men moet zich eindelijk maar eens,
zo wordt gevraagd, indenken, vooral aan de kant van de welgedane mensen, welk
een mate van geweld de situatie van dit ogenblik betekent voor diegenen die lijden.
Tenslotte voegt de bisschop er nog aan toe: ‘tegenover een dermate belaste situatie
zondigen wij katholieken door nalatigheid als wij niet met de grootste inzet ons best
doen deze toestanden te veranderen’. Veranderingen zullen er komen, want de
‘geschiedenis is onomkeerbaar’, en de christen valt de opgave te beurt dit proces te
verhaasten, in plaats van te proberen het tegen te houden.
Dit geschrift dat een pleidooi is voor hervormingen en een scherpe veroordeling
van een extreem conservatieve houding in de huidige situatie, is hard aangekomen
bij een bepaalde groep katholieken uit de hogere kringen die zelfs nu nog een
veroordeling eisten van bepaalde hervormingsplannen. De herderlijke brief is een
bezonken oproep tot de daad. Maar, dat is nu de kwestie, tot welke vorm van actie?
Want de hervormingen ‘die de ontwikkeling vereist, zijn af en toe pijnlijk, een
onvermijdelijke tol die bij elke breuk met hechte toestanden te betalen is’.
De herderlijke brief veroordeelt a priori geen enkele modaliteit van oplossing,
maar met de verschillende richtingen voor ogen, roept hij tot een diepere bezinning
op, tot een meer authentieke en meer persoonlijke beslissing van de afzonderlijke
christen in zijn stellingname tot de ene of de andere moderne poging om tot een
oplossing te komen. Aan degenen die zich stevig vastklampen aan een bepaalde
sociale orde en die elk geweld en elke verandering afwijzen als komende uit
marxistische bron, wordt gevraagd: ‘Welke

3

Carta pastoral de Adviento del Sr Administrador Apostolicos de Montevideo, Msgr. Carlos
Parteli, Montevideo, 1967.
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sociale klasse wilt u verdedigen, of zijn u de onrechtvaardigheden die aan de bestaande
orde inherent zijn, niet bekend?’ Hun verantwoordelijkheid moet hun daarom scherper
en duidelijker bewust gemaakt worden.
De christen die zich zou willen uitspreken voor een hervorming door geweld (in
Uruguay zijn er al priesters die alleen op deze manier een mogelijkheid zien voor
een oplossing) wordt in herinnering gebracht, ‘dat men niet zonder meer elke soort
van revolutie kan accepteren, maar dat men de motieven, de doelstellingen en de
mogelijke schadelijke uitwerkingen moet afwegen’. Als deze zware beslissing
genomen wordt, mag dat slechts geschieden ‘met een totale onzelfzuchtigheid en
met volledige zelfverzaking’, om in Gods gericht staande te kunnen blijven.
Uiteindelijk moet de christen zelf in het binnenste van zijn eigen geweten beslissen
welke weg hij te kiezen heeft.
Maar de herderlijke brief gaat nog verder en zegt, dat ook de kerk zelf in de
problematiek van de tijdelijke orde een beslissing moet nemen: zij mag een systeem
dat ze voor onrechtvaardig moet houden, niet langer steunen en vertrouwen geven.
Zeer dikwijls wordt juist door het zwijgen van de kerk een systeem in het leven
gehouden dat het volk naar de ondergang leidt. ‘De kerk als instituut moet zich van
iedere binding met welk openbaar, economisch of sociaal geweld losmaken, zelfs
als ze daardoor gevaar loopt vervolgd of bekritiseerd of van financiële hulp beroofd
te worden. Evenals Christus moet ze bereid zijn degenen die lijden te dienen’.
In het licht van deze documenten, die wij hier kort hebben samengevat, wordt
duidelijk, dat de kerk in Latijns Amerika zich steeds sterker met de wereld waarin
ze leeft, engageert, dat zij zich met liefde en pijn tot advocaat van de rechtelozen,
van de uitgebuiten en de armen maakt. Inderdaad: er is geen tijd meer te verliezen.
Dom Helder Camara kon zeggen: ‘Wij moeten ons van onze dwalingen bewust
worden en de dwalingen van de kerk zijn groot. Lange tijd heeft zelfs de kerk haar
sociale plichten niet vervuld en het volk niet onderwezen in zijn sociale rechten en
plichten. De godsdienst mag geen opium voor het volk zijn, maar moet ertoe dienen
de mensen tot de vrijheid te leiden’.

Moeilijke beslissing
Met het oog op de noodzaak een bestaande sociale orde van de grond af te veranderen,
ziet de christen zich voor de beslissing gesteld om tussen twee wegen te kiezen.
Ofwel gelooft hij, dat men langs de weg van de geleidelijke, voortschrijdende
verandering tot een hoger levensniveau van de volkeren komt, ofwel hij geeft de
hoop op een vreedzame oplossing op en besluit tot de weg van het geweld, die de
etappes van een vreedzame ontwikkeling overslaat. Dat is het harde dilemma dat,
boven alle persoonlijke belangen uit, het geweten van veel ernstige christenen kwelt.
Velen vestigen hun hoop op de eerste weg. Tot hen behoort Dom Helder Camara.
Voor deze weg van de vreedzame oplossing vecht en preekt hij.... In het volk moet
het bewustzijn tot leven gewekt worden dat de sociale ontwikkeling een
verantwoordelijke eis van onze tijd is die geen uitstel meer duldt.
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Dit verantwoordelijkheidsbesef zal het mogelijk maken de grote massa's een eigen
plaats te geven in het politieke, sociale en economische leven van het land, waardoor
tegelijk de klassestrijd vermindert. Aan diegenen die nu nog bang zijn om deze
aansporing tot de massa's te richten om hun lot in eigen hand te nemen, antwoordt
Helder Camara dat zij ‘geen oog hebben voor het sterke, het schone, de democratische
zin en de christelijke geest van deze inspanning om tot verantwoordelijkheidsbesef
te brengen’.
Ondanks de steeds sneller toenemende nood, ondanks het ongeduld van de volkeren
blijven de ontwikkelingsplannen in de theorie steken. In een werkdocument over
bevolkingsbeleid dat voor een bijeenkomst in september van het vorig jaar opgesteld
werd, stelt het algemeen secretariaat van de O.A.S. (organisatie van Amerikaanse
staten) vast: ‘De sociale doelstellingen van het verbond voor de vooruitgang (Alliance
for progress) ....zijn in werkelijkheid steeds moeilijker te verwezenlijken’. Zulke
feiten en ervaringen, zelfs de simpele analyse van de economische toestand brengen
anderen tot de overtuiging dat er maar één mogelijkheid is om de staalharde kolos
van het heersende systeem te breken: gewapende opstand. Zij voelen aan, dat ze niet
langer in een Hamlet-houding mogen volharden en slechts woorden en nog eens
woorden preken, terwijl hun broeders een onmenselijke situatie moeten doormaken
die reeds op zichzelf een onrecht tegen de Schepper is.

Liefde die de dood niet vreest
Ongetwijfeld rechtvaardigt slechts een heldhaftige liefde, slechts een vertwijfelde
liefde voor de mensen die lijden, van christelijk standpunt een zo zware beslissing.
De toevlucht tot geweld als ‘ultima ratio’, als laatste uitweg uit de continue en starre
politieke en economische onderdrukking leidt tot een existentiële bezinning op de
concrete omstandigheden die het geoorloofd maken naar geweld te grijpen. Dat moet
nu juist op dit ogenblik gebeuren: een theologische rechtvaardiging van de revolutie
in de huidige wereld. Wij hebben de opstandige stemmen al gehoord die getuigenis
afleggen van het ontwaakte geweten in de kerk en van hun scherpe aanklacht tegen
een verwerpelijk systeem. Wij hebben nog meer: wij bezitten het getuigenis van
mensen die gemeend hebben dat ze hun leven moesten geven voor de hongerenden
voor de zaak van de revolutie, in het bewustzijn dat er geen beter bewijs bestaat voor
de liefde tot de naaste. Deze liefde die ging tot het offer van zijn leven, was het die
de priester-revolutionair Camilo Torres tot zijn besluit bracht. In een gewapende
actie vond hij de dood. Zijn Boodschap aan de christenen4 spreekt een duidelijke
taal: ‘Ik heb afstand genomen van de plichten en privileges van de clerus, maar ik
ben niet opgehouden priester te zijn. Ik geloof, dat ik uit liefde voor de naaste besloten
heb tot de zaak van de revolutie. Ik lees geen Mis meer om deze liefde tot de naaste
in de tijdelijke, economische en sociale orde te verwerkelijken.... Ik geloof dat ik
daarmee aan het bevel van Christus gehoor-

4

De Camilo Torres a Helder Camara - La Iglesia en America Latina, Cuadernos de Marcha
nr 9, Montevideo, 1968.
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zaam’. Op een andere plaats voegt hij er nog aan toe: ‘.... daarom is de revolutie niet
slechts geoorloofd maar zelfs verplicht voor die christenen die in haar de enige
efficiënte en volle mogelijkheid zien om deze liefde jegens alle mensen te
verwerkelijken’. Dat zijn dus de motieven die zo'n beslissing rechtvaardigen: liefde
tot de naaste en de ‘ultima ratio’ als enige mogelijkheid om een naastenliefde die
plicht is, in daad om te zetten.
Het kan paradoxaal schijnen: een marxist die deze harde beslissing ook nam, stemt
met de priester Camilo Torres overeen. Ook hij fundeert zijn revolutionaire houding
op de liefde tot de naaste. Halen wij een woord aan van ‘Che’ Guevara, eveneens
bezegeld met het getuigenis van het bloed, een woord dat hij in 1965 in een Uruguees
weekblad schreef: ‘Laat mij u zeggen, op gevaar af belachelijk te lijken, dat de echte
revolutionair zich door de grote gevoelens van de liefde laat leiden. Er bestaat geen
authentieke revolutionair zonder deze eigenschap.... Onze revolutionairen moeten
de liefde tot de volkeren als pioniers verwerkelijken. De maat van de gewone,
dagelijkse liefde is niet genoeg.... Elke dag moet men vechten opdat deze liefde tot
de mensen haar uitdrukking vindt in concrete daden, in handelingen die als voorbeeld
en als opwekking kunnen dienen’5. Hier gaat het dus om de verloochening, de harde
zelftucht, waarover Mgr. Parteli ons in zijn herderlijke brief gesproken heeft. Dezelfde
Che Guevara sprak in 1961 met zeer bezadigde woorden in een rede in de aula van
de universiteit tot de studenten van Uruguay over de ‘ultima ratio’ die het noodzakelijk
scheen te maken zijn toevlucht te nemen tot het gebruik van geweld. ‘Het geweld is
de laatste uitweg die een volk tenslotte overblijft. Nooit kan een volk afzien van dit
redmiddel, maar naar dit laatste middel mag men slechts grijpen om diegenen te
bestrijden die zelf geweld, en wel op misdadige wijze, uitoefenen. Als wij zo spreken
- en dat wat ik u zeg, kan u vreemd voorkomen -, wij gingen de treurige en smartelijke
weg van de gewapende strijd, die dood zaaide over het hele land, pas toen wij niet
meer anders konden handelen’. Che besloot zijn rede tot de Uruguese studenten met
de oproep ‘alle mogelijkheden van een democratische handelwijze door en door te
benutten.... zonder bloed te vergieten, zonder dat iets dergelijks zou gebeuren als in
Cuba; want - voegde hij er aan toe - men weet wel wanneer het eerste schot valt,
maar nooit wanneer het laatste’. Che geeft toe, dat de revolutie met geweld
hervormingen van een land sneller mogelijk maakt, maar dit is niet het ideaal. ‘Als
het streven van een volk naar welstand langs vreedzame weg kan worden bereikt, is
dit het ideaal waarvoor men vechten moet’. Zo luidt het getuigenis dat Che in 1961
aan de studenten van Uruguay gaf. Het is het testament van een geestdriftige
revolutionair, van een fanaticus voor de vrijheid van de volkeren van Amerika.

Samenwerking met de marxisten?
We moeten hier nog spreken over een andere beslissing die de christen nemen moet
die ja zegt tegen de revolutionaire actie: het is de beslissing over de vraag

5

Che Guevara: el téorico y el combatiente, Cuadernos de Marcha nr. 7, Montevideo, 1967.
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van samenwerking met de marxisten. Tegen een dergelijke samenwerking is in
princiepe wel nauwelijks bezwaar te maken, daar het gaat om een actie van tijdelijke,
wereldlijke aard, een weg om iets zeer menselijks te bereiken: de volle vrijheid.
Maar, en dat is nu de eigenlijke kwestie: kunnen de christenen op deze weg hun eigen
vrijheid bewaren en aan het gevaar ontkomen als loutere instrumenten van een straffe
partij-organisatie misbruikt en geabsorbeerd te worden? Het probleem spitst zich
nog toe, als men let op de bekende volledige onverdraagzaamheid van de
communistische partijen en in het bijzonder op het blinde, dogmatische sectarisme
van het Latijnsamerikaanse communisme. Zelfs Fidel Castro ziet de gevaren die de
Cubaanse revolutie bedreigen door de binding met het communisme. In een interview
dat hij K.S. Karol toestond en dat in het weekblad ‘Marcha’ te Montevideo
gepubliceerd werd, belijdt hij openlijk zijn afkeer van deze ‘kerktorenmentaliteit’
en hij maakt daarbij twee zeer betekenisvolle opmerkingen. ‘De sectariërs van de
oude Partij’, zei hij, ‘bezorgden ons ernstige problemen: door hun wilde opportunisme,
door hun politiek van onbarmhartige vervolging, brachten zij elementen van corruptie
midden in de revolutie’. Even later spreekt hij indirect een kernachtige veroordeling
van de communistische partij uit: ‘De communistische beweging van de meeste
Latijnsamerikaanse landen heeft getoond, dat zij te bekrompen is om alle
revolutionaire energieën in zich op te nemen. Hun methodes, hun stijl zijn in de regel
te exclusief, te star, om niet te zeggen te dogmatisch’. Zo spreekt een man die toch
wel iets weet en begrijpt van de revolutionaire praktijk in Latijns Amerika.
Zo zien de harde alternatieven er uit die drukken op de kerk en op de christenen
in deze bewogen wereld van Zuid Amerika. In deze angsten en zorgen ontstaat het
nieuwe gezicht van een mondige kerk, van een kerk die kiezen, die een beslissing
nemen moet.

Nawoord
van een Zwitserse redacteur (Orientierung)
Het artikel wekt de indruk alsof de kerk in Latijns Amerika zich als geheel voor het
een of voor het ander zou moeten uitspreken. Daartegenover legt de meermaals als
getuige aangehaalde Dom Helder Pessoa Camara er de nadruk op, dat er meerdere
roepingen naast elkaar kunnen bestaan die elkaar aanvullen. Bij gelegenheid van de
christelijke jeugdbijeenkomst in Berlijn, waar de aartsbisschop in de Ernst-Reuterzaal
sprak, hebben wij hem gevraagd om een paar preciseringen met betrekking tot de in
het bovenstaande artikel over hem gemaakte opmerkingen. In een paar punten kunnen
we ze als volgt weergeven:
1. De hele wereld - zowel de ontwikkelde als de onderontwikkelde landen - hebben
een structurele revolutie nodig. Onderdrukking is er niet alleen in de
ontwikkelingslanden, maar ook in de Verenigde Staten en in Europa; verder
lijden de onderontwikkelde landen gezamenlijk aan de onderdrukkingen door
de ontwikkelde.
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2. Wie de vraag stelt of deze revolutie gewelddadig moet zijn of niet, moet allereerst
voor ogen houden dat reeds het heersende systeem op geweld gebouwd is en
zich slechts met geweld staande kan houden. Dit gevestigde geweld verhindert
in Latijns Amerika bijvoorbeeld de pogingen om aan de basis de mensen te
vormen, waardoor mogelijkheden zouden worden geopend om zich aaneen te
sluiten in bonden en syndicaten.
3. De regeringen die met mooie wetten beloftes doen die ze niet houden en die
slechts papier blijven, zijn zelf de oorzaak van gewelddadigheid. De jeugd moet
wel tot de conclusie komen dat men het helemaal niet ernstig meent en dat er
langs wettelijke weg niets op gang komt.
4. Dom Helder beschouwt het als zijn roeping, in deze zin de heersende personen
en instanties de spiegel van de waarheid voor te houden en tegelijk het bewustzijn
van de massa's wakker te schudden. Hij heeft echter respect voor de andere
roeping van een Camilo Torres en een Che Guevara, en hij voorspelt de
heersende klassen een gewelddadige revolutie, als ze niet in een snelle
structuurverandering toestemmen, die een achterstand van 400 jaar slavernij en
kolonialisme moet inhalen.
5. De jonge mensen in Latijns Amerika die op een gewelddadige revolutie
aandringen, houdt Dom Helder de noodzaak voor van een voorafgaande
‘culturele revolutie’, die hen pas in staat zal stellen om in plaats van vreemde,
geïmporteerde modellen van revolutie en hervormingen eigen, autochtone
vormen tot ontwikkeling te brengen.

Ludwig Kaufmann
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De nieuwe industriële maatschappij
Pierre Antoine
Wat complex is kun je niet verklaren vanuit het eenvoudige of het elementaire.
Satelliet en draagraket zijn niet gewoon vergrote uitgaven van pijl en boog. Het zijn
totaal verschillende dingen, al was het maar omdat de besturing totaal anders gebeurt.
De taakverdeling in een Australische stam, op een middeleeuws kasteel, in de
speldenfabriek van Adam Smith, en de ‘technostructuur’ van General Motors zijn
niet zomaar verschillende modaliteiten van een zelfde basisschema: het zijn structureel
verschillende realiteiten. Wil je het eigene van ieder van die structuren begrijpen,
dan moet je verder kijken dan de analogieën en gelijkenissen. De structuur is niet
hetzelfde als de uiterlijke schijn.
Het is de grote verdienste van J.K. Galbraiths laatste boek, The New Industrial
State, dat het radicaal breekt met het soort ‘robinsonnades’ die al te vaak gediend
hebben als verklaringsprincipes in het onderwijs en de vulgarisatie van economie.
Van meet af aan neemt hij tot object van zijn analyse de grote Amerikaanse
onderneming: de grote maatschappijen, waarvan het budget soms zo groot is als de
helft van het Franse staatsbudget. Er zijn natuurlijk in de wereld, en zelfs in de
Verenigde Staten, maatschappijen die naast deze reuzen staan als geïsoleerde en
marginale Robinsons. Dat zij zich over dit boek zorgen zullen maken en het willen
tegenspreken, is best te begrijpen. Maar het zou jammer zijn als ze blind bleven voor
de feiten: wat al bestaat en wat op til is. Galbraith stelt ook morele vragen: hij komt
op tegen het spelen met woorden en geijkte ideeën en eist klaarheid. Als zijn boek
nog vragen open laat, dan bij het doordenken van zijn analyses en niet vooraf. Het
gaat er niet om het verleden te verdedigen, maar aan de toekomst te bouwen.
Analyse en kritiek op The New Industrial State van technisch standpunt uit, wil
ik graag aan vakeconomisten overlaten. Ik blijf hier alleen even staan bij twee punten
die me belangrijk voorkomen: de vervanging van het toeval door de berekening, en
de socialisatie.

Indijken van het toeval
Voor Galbraith ligt de kern van de economische organisatie in de technologie. De
meest typische trek van de moderne techniek is nu wel de systematische toepassing
van wetenschap en wetenschappelijke methode tot in de kleinste details van produkt
en vervaardiging. Niets wordt nog aan het toeval over-
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gelaten; alles moet berekend worden. De grondstof b.v. kan niet meer zomaar ijzer
of staal zijn. Voor ieder onderdeel zal het een bijzonder materiaal moeten zijn, meestal
onbekend voor de leek, dat moet voldoen aan heel strikte normen van massa,
elektrische geleiding, weerstand aan druk of verhitting, enz. Die stof moet dus
bestudeerd worden en dikwijls vervaardigd in functie van ieder specifiek gebruik.
Alleen de heel grote ondernemingen kunnen ten volle gebruik maken van alle
middelen die de moderne technologie biedt.
Omwille van al wat er bij komt kijken - omwille van zijn ‘sophistication’ zoals
Galbraith schrijft - kan het eindprodukt pas op de markt komen na een vrij lange
periode, die soms jaren kan duren. De aanmaaktijd is door nieuwe industriële
methodes en door automatisering natuurlijk behoorlijk ingekort in verhouding tot
wat hij was in de tijd der ambachten of bij de aanvang van het industrietijdperk. Maar
de aanmaaktijd is slechts een klein deeltje van de produktietijd, die alle
voorbereidende studies omvat tot aan de afwerking van het prototype. Om een
Europees voorbeeld te nemen: de produktie van de Concorde is niet te meten met
de maatstaven van de eerste vliegtuigen of van de vliegtuigbouw tijdens de tweede
wereldoorlog en de tien daarop volgende jaren. De overgang naar de supersonische
tijd brengt een mutatie mee in de produktiemethode zelf.
Overgang van het empirische naar het rationele, van toeval naar berekening. Wat
typisch is voor de produktiemethode, geldt ook voor het economisch systeem:
planmatige programmatie vervangt zoveel mogelijk de marktmechanismen. Planning
wordt een noodzaak omwille van de verlengde produktietijd. Het liberale marktpatroon
neemt vrede met een statistische compensatie van het toeval door het spel van vraag
en aanbod. Er is een automatische aanpassing door wisselwerking. Dit veronderstelt,
in de eenvoudigste vorm waarin men het meestal stelt, een systeem zonder traagheid:
de reactietijd, vooral van het aanbod op de vraag, moet nul zijn of te verwaarlozen.
Maar in een geval als de Concorde is die reactietijd - meerdere jaren - helemaal niet
te verwaarlozen, en de enorme hoeveelheid studie, werk en geïnvesteerd kapitaal
eisen dat men weet waar men terecht zal komen. Hierbij is onderzoek van de
vooruitzichten, door middel van prospectieve technieken, noodzakelijk. De produktie
van een onderneming wordt niet meer geregeld door de klassieke markt als een
antwoord op de vraag die daar ontstaat. Zij wordt geregeld door een nauwkeurige
planning.
Naast planning, zal de onderneming ook, zogauw ze daartoe de macht heeft, een
kortsluiting van de markt doorvoeren, om in de mate van het mogelijke alle
wisselvalligheid uit te sluiten. Galbraith somt de meest bijzondere middelen op die
hiervoor aangewend worden. De meeste hebben een cumulatieve weerslag op de
omvang van de onderneming. Zij staan inderdaad slechts een heel grote onderneming
ter beschikking en maken dat ze nog omvangrijker wordt. Het verbruik kan beïnvloed
worden, niet zozeer door de publiciteit, als wel door het overwicht zelf van de
onderneming: ‘General Motors hoeft zich niet af te vragen welk soort wagen in 1972
“in” zal zijn, want de wagens van General Motors zullen, hoe dan ook, de toon
aangeven’. Om echte vernieuwing moge-
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lijk te maken, met het risico vandien, en onzekerheden in te perken die een hele tak
van de produktie kunnen treffen, is het evenwel voorzichtig niet bij één enkele
produktielijn te blijven. Maak je wagens, produceer dan ook koelkasten en balpennen.
Hoe langer hoe meer worden de grote ondernemingen uiterst polyvalent.
Inzake grondstoffen en produktiemiddelen, die rechtstreeks de kostprijs
beïnvloeden: de specialisatie die veel grote ondernemingen eigen is, stelt hen al
enigszins buiten schot. Er bestaat een steenkolenmarkt. Maar bestaat er ook zoiets
als een ‘markt’ voor de heel sterk gespecialiseerde brandstoffen voor ruimtetuigen?
Als beveiliging tegen het onzekere kan de grote onderneming, als er een markt is,
daar een ‘verticale’ druk op uitoefenen. Zij kan ook zelf verruimen en de grondstoffen
aanmaken die ze het meest nodig heeft. Zij kan tenslotte overeenkomsten sluiten met
andere ondernemingen, waarbij haar bestelling gewaarborgd wordt, als tegenprestatie
voor de waarborg op leveringstermijn en prijs. Dit is een ‘basisvorm van bilateraal
verdrag’ dat de markt zoekt te vervangen. Hierbij wordt niet op de eerste plaats de
laagste prijs nagestreefd, maar wel de bescherming tegen onzekerheid, bijzonder
tegen schommelingen in de kosten. Het is beter wat duurder te kopen, maar dan een
vaste basis te hebben voor de berekende kosten, dan wat beterkoop aan te schaffen,
maar zonder te weten hoe lang dit duren zal. Zo komen de arbeidsovereenkomsten
met gewaarborgd jaarloon, die gebruikelijk zijn in de grote Amerikaanse bedrijven,
niet alleen tegemoet aan het verlangen der arbeiders naar zekerheid. Ze dienen ook
de behoefte van de ondernemingen aan waarborgen tegen schommelingen. Dergelijke
waarborgen, zo oordeelt men, zijn het betalen waard.
Naarmate de prospectie belangrijker wordt, de voorbereiding van het produkt
langer duurt, de aangewende moderne technieken ingewikkelder en talrijker zijn,
wordt ook de omvang van het geïnvesteerde kapitaal groter. Ook op dit punt zal de
markt kortgesloten worden. Galbraith is nog klassiek in zijn opvatting dat
kapitaalvorming vrucht is van sparen, een produktieve niet-consump-tie. Maar terwijl
de omvang van de investeringen toeneemt, neemt het aandeel van het privé-sparen
(dit is het vrij gespaarde geld dat op de kapitaalmarkt gebracht wordt) af, en maakt
nog slechts een heel bescheiden deel uit van de globale investering. Het overgrote
deel van de investeringen wordt voorzien door wat men kan noemen een gedwongen
sparen: hetzij door belastingen, openlijk geïnd door de staat, hetzij door verborgen
belasting, die de verbruiker betaalt in de prijs en die opnieuw zal geïnvesteerd worden
door de onderneming. Auto-financiering is typisch voor de grote moderne
ondernemingen. Zij zijn ertoe in staat door hun overheersende rol en door hun
doorgedreven organisatie en technische kracht, die hun een veel grotere produktiviteit
bezorgen dan de kleine ondernemingen, die met hen willen concurreren. Vooruitziende
berekening van de investeringen, samen met de berekening van produktie en beheer,
vervangen de schommelingen van de markt. Als nu de kapitaalmarkt nog slechts een
kleine, aanvullende rol speelt, neemt ook de invloed af van de rentevoet als prikkel
of regelend element van de ontwikkeling.
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Het is een indrukwekkende en gedegen analyse, ze legt de betekenis bloot van de
niet te miskennen strekking naar concentratie, de meest moderne trek van de
economie. (In 1962 vertegenwoordigden de grootste vijf ondernemingen van de
Verenigde Staten 12 procent van de Amerikaanse nijverheid, de grootste vijftig meer
dan één derde, en de grootste 500 meer dan twee derden. De analyse gaat dus niet
over een zeldzaam verschijnsel, maar over het meest produktieve gedeelte en het
meest dynamische element van de ontwikkeling). In haar meest actuele vorm is deze
concentratie niet op de eerste plaats gericht op een monopolie- of oligopoliemacht,
maar op het optimale aanwenden van de nieuwste technieken, ook op economisch
vlak. Het geheim van het succes is: de overwinning van de berekening op het toeval.
Daarmee is het laatste woord nog niet gezegd. De berekening roept zelf ook weer
vragen op. Eén ervan, waarop de auteur zinspeelt maar niet dieper ingaat, is die van
de economische berekening, grondslag van alle planning, die een ‘prijzenstelsel’
veronderstelt. Maar is zo'n stelsel als een effectief geheel op te bouwen buiten alle
gegevens om die de markt verschaft? Theoretisch blijft de vraag open. In de praktijk
bestaat er een soort symbiose van markt en planning. De planning doet een ruim
beroep op de gegevens van de markt (bv. de internationale markt voor de Russische
planning) die ze tegelijk zoveel mogelijk wil uitschakelen. Een meer gedetailleerde
studie van deze complexe verhouding zou nodig zijn om te zien wat er precies aan
het gebeuren is. Galbraith laat hier verstek gaan (hij kon ook niet alles behandelen)
net zoals hij ook de monetaire voorzieningen grotendeels buiten beschouwing laat.
Heel wat ernstiger lijken me de vragen opgeroepen door de verstarring, in de eerste
plaats die van de lange produktieperiode, die veel werk en kapitaal voor een hele tijd
vastlegt. Die starheid staat lijnrecht tegen het ritme van vernieuwing waardoor ze
toch veroorzaakt is. Die vernieuwing bekort trouwens de nuttige levensduur van het
produkt: het is al door nieuwe technische middelen achterhaald, wanneer het pas is
uitgekomen of wanneer het nog ter studie is op de tekentafel of in het laboratorium.
Ruimer gezien brengt die verstarring een logheid mee die niet past bij de interne,
toenemende beweeglijkheid van de moderne industriële maatschappij.
In de strijd tegen het toeval is de starheid een eerste fase, een halve overwinning,
en die kan gevaarlijker zijn dan een mislukking. Men wil in de eerste plaats de
‘natuurlijke’ wereld met zijn verrassingen en wisselingen vervangen door een
kunstmatige, technische wereld, zonder toeval, omdat alles er nauwkeurig in voorzien
is. Maar het uitschakelen van het toeval is een limiet: altijd kan iets onverwachts
opduiken, dat een mechanisme dat tegen hoge prijs is uitgebouwd, klem kan zetten
of doen springen. Dit kan des te gemakkelijker gebeuren naarmate de techniek
ingewikkelder is: de mogelijke oorzaken van pech zijn veel talrijker en verfijnder in
de Apollocapsule dan bij een fiets. Bovendien kan de menselijke creativiteit het niet
stellen met een volkomen gepredetermineerd kader; de behoeften zelf van de mens
zijn niet eens en voor altijd vastgelegd: is aan de primaire behoeften voldaan, dan
duiken er nieuwe op. Vooruitzicht en berekening moeten daarom niet afgewezen
worden, maar
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wel moet men genoeg speling laten om het onvoorziene op te vangen en de plannen
te wijzigen. Wie met een wagen rijdt, droomt misschien wel eens van een
automatische besturing, zodat zijn geest vrij blijft en hij minder risico loopt van
ongevallen; maar hij zal terecht eisen dat hij de besturing weer kan overnemen zogauw
het hem zint even om te rijden, of zijn doel te wijzigen, en zeker als hij merkt dat de
wagen tegen een boom of in de sloot terecht zal komen.
Kort voor zijn dood heeft Norbert Wiener aan dit probleem enkele heldere
bladzijden gewijd in God and Golem Inc. Bij een doorgedreven technologie is de
strijd tegen verstarring hoofdzaak. Het gaat om leven of dood. Het is bekend dat een
van de meest gebruikte middelen tegen verstarring erin bestaat, de automatische
uitvoering van een vooropgezet plan te vervangen door een soepel programma waarin
een reactie van het effect voorzien is op de besturing, zodat een voortdurende
aanpassing mogelijk wordt. Zo is er in de moderne prospectieve methoden voor
gezorgd dat een reactie van het effect op korte termijn terugwerkt op de vooruitzichten
op middellange of lange termijn en aldus de mogelijkheid schept van een voortdurende
correctie, naargelang men kennis krijgt van de reële evolutie. In die zin werkt ook
het dagelijkse bijhouden van de voorraden, dat mogelijk werd door automatische
verwerking van de informatie en misschien nog meer door de berekening ‘in reële
tijd’, recente overwinning van de ordinatoren op de verstarring. Het zou belangrijk
zijn te weten, niet alleen of het gevaar van verstarring altijd voldoende beseft wordt,
maar ook over welke middelen de grote ondernemingen beschikken om de verstarring
te bestrijden tijdens het verloop zelf van het produktieproces.

Technostructuur en socialisatie
Hoe jammer de verstokte liberalen het ook mogen vinden, de tijd is voorbij dat markt
en vrije concurrentie beschouwd konden worden als universele regulatoren, dat
persoonlijk voordeel als de machtigste en meest doeltreffende prikkel gold en de
figuur van de individuele ondernemer als de man die met zijn zin voor vernieuwing
en avontuur over de bron van economisch dynamisme en vooruitgang beschikte. De
tijd der avonturiers is voorbij, of juister: het avontuur wordt nu nauwkeurig berekend,
want zin voor avontuur is er in iedere vernieuwing, in iedere vindingrijke en creatieve
geest. Maar het avontuur is ook niet meer het domein van het individu, wel van de
groep.
Wie beschikt thans over de economische macht? Galbraith wil op dit punt geen
dogmatisch antwoord aanvaarden. Hierin zal hij de marxisten tot ergernis zijn, nadat
hij dat eerst was voor de liberalen. Hij meent dat de economische macht in handen
is van hen die beschikken over die produktiefactor die zowel onmisbaar als schaars
is. Uiteindelijk is het de ‘onvervangbare’ die de wet stelt. Daarom is, naargelang de
evolutie der technische methoden, de macht in andere handen overgegaan. In de
eerste fase der industrialisatie ging zij van de grond en de grondbezitters in een
hoofdzakelijk agrarische economie, over naar het kapitaal en de kapitaalbezitters. In
de nieuwe industriële maatschappij
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gaat zij over van het kapitaal op de ‘technostructuur’. De produktiefactor die nu
schaars en doorslaggevend is, is de technische bekwaamheid, juister gezegd, de
verzameling van verschillende elementen van technische bekwaamheid in een hechte
en efficiënte groep. Is er eenmaal zo'n ploeg, met waardevolle ideeën, dan zal die
het niet zo moeilijk hebben om het nodige aanloopkapitaal te vinden, en zij zal vlug
uitbreiding nemen. Het is daarentegen niet zeker dat hij die over het kapitaal beschikt,
automatisch de bekwame mensen zal aantrekken; bovendien - omdat een geïsoleerde
bekwaamheid machteloos of gevaarlijk is - zou hij dan nog over dat soort groep van
bekwamen moeten beschikken die de ‘technostructuur’ uitmaken.
Deze analyse van Galbraith zou zeker nog met details en schakeringen aangevuld
moeten worden. Al neemt de macht van het kapitaal af, zijn rol is zeker nog niet
helemaal uitgespeeld. Het is moeilijk op dit punt een objectieve kijk te krijgen, omdat
ideologieën in het debat meespelen en omdat macht moeilijk te ramen of te meten
is. Een zekere teruggang van de macht van het kapitaal kan een van de tekenen zijn
dat een nieuwe industriële maatschappij opkomt, zoals het afnemen van de macht
der grondbezitters een symptoom was van de eerste industriële revolutie. Maar het
past hierbij te noteren dat de macht daarom nog niet naar de ‘arbeiders’ overgaat,
zeker niet naar de massa der arbeiders, maar naar de meest geschoolden onder hen,
naar de oligarchie die de technostructuur vormt.
Zoals zovele andere nieuwe woorden, die men smeedt om nieuwe realiteiten te
omschrijven, wordt ook de term ‘technostructuur’ misschien een van die
modewoorden, die goed staan in artikelen en in de conversatie, maar die het echte
denken vervangen. Er is gesproken over ‘technocratie’ en ‘het tijdvak der organisatie’,
over ‘managers’ en ‘management’. Is het daarover dat Galbraith het heeft? Ja en
neen. Ja, omdat het gaat over het toenemend belang van techniek en organisatie,
zoals sinds tien jaar door velen is ingezien. Wie over technocratie handelt, wijst op
de belangrijke inbreng van experts of hooggekwalificeerde technici bij de beslissingen.
Dan dreigt men wel over het hoofd te zien dat niet de loutere bekwaamheid
doorslaggevend is. Dat is ze pas wanneer ze nuttig gebruikt wordt; en dat kan niet,
zolang ze geïsoleerd blijft of wanneer bevoegden naast elkaar werken, zonder meer.
Pas door integratie in een groep brengt ze resultaat op. ‘Management’ van zijn kant
wordt nog al te vaak door bedrijfsleiders gezien als een techniek van goed beheer,
die mirakelen kan bewerken. De bedrijfsleider beeldt zich dan in dat hij het
‘management’ zal kunnen aanwenden om de produktiviteit en het zakencijfer op te
voeren. Maar een technostructuur die doeltreffend werkt, zal de bedrijfsleider
onttronen.
Inderdaad, volgens de analyse van Galbraith, betekent de technostructuur het einde
van de persoonlijke macht en het begin van een vorm van socialisatie. Het gebruik
van de moderne technieken vereist het bijeenbrengen van een enorme massa
informatie; maar informatie ophopen is nog niet produktief. Om iets nieuws te laten
groeien moeten de elementen van informatie, die nuttig zijn voor een project, worden
bijgehouden, wat ontbreekt moet worden opge-
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zocht, en daaruit moet een complexe en coherente structuur naar voren komen. De
kennis van één persoon volstaat niet: hij moet in staat zijn om, in samenwerking met
anderen, zijn kennis te benutten en ze in vruchtbaar verband te brengen met de kennis
van anderen. De zuivere ‘specialist’ kan dit niet. Er is bovendien verbeelding nodig
en communicatie.
Het belang van deze socialisatie in het onderzoekswerk, die meer is dan
taakverdeling en specialisatie, had Norbert Wiener al twintig jaar geleden aangewezen
voor het domein van de wetenschap. Het staat te lezen in het eerste hoofdstuk van
Cybernetics, verschenen in 1948. Als de moeilijkheid, zo zei hij, van een biologisch
probleem eigenlijk een mathematisch probleem is, dan zullen tien biologen zonder
kennis van de wiskunde, het niet verder brengen dan één enkele. Samenwerking
zonder meer tussen een bioloog en een mathematicus zal evenmin resultaat opleveren,
want de eerste zal niet in staat zijn zijn probleem uit te drukken in termen waarmee
de tweede kan werken, en de tweede zal zijn antwoord niet kunnen formuleren in
termen die de eerste kan begrijpen. Er is een ploeg nodig, waarin de bioloog, zeer
beslagen in zijn specialiteit, ook voldoende wiskundige kijk heeft om mee te werken
bij het opstellen van de equatie van het probleem, en de mathematicus, uitstekende
wiskundige, ook voldoende kijk op de biologie heeft om de draagwijdte te vatten
van de proefnemingen en er eventueel suggesties voor te doen. M.a.w. de
bekwaamheid is essentieel, maar bereikt niets zonder communicatie. En, in de nieuwe
stijl van samenwerking die nu doorbreekt, zijn de ongedwongen contacten tussen
verschillende mensen die samenwerken, uiteindelijk van groter belang dan de strikte
verdeling der taken.
Galbraith zelf lijkt, meer dan een ‘zuivere economist’, een man van de
communicatie en de ‘comitees’. Dat kan zijn boek aanvechtbaar maken in de ogen
van beroepseconomisten. Het is zo echter bevattelijker voor velen en misschien staat
het ook wel dichter bij de realiteit van de huidige problemen. De macht van de
technostructuur is, volgens zijn analyse, niet een persoonlijke macht, maar de macht
van een samenwerkende ploeg, waarbij de ontmoeting van verscheidene standpunten
essentieel is en versnippering fataal. Controle op dergelijke werkgroepen is praktisch
onmogelijk; want niemand, zelfs niet de grote baas, beschikt over de massa informatie
die in staat stelt hun uitspraken te beoordelen. De controle is veeleer een autocontrole,
vanwege de kwalificatie van de leden en hun verscheidenheid. Maar dit veronderstelt
dat de werkgroep ook de verantwoordelijkheid draagt, dat hij een taak op zich neemt
en niet louter uitvoert in dienst van een gezag buitenaf. Dat zou alle veerkracht breken.
Zo staat de technostructuur niet ten dienste van de directeur maar vervangt hem. De
titelvoerende directeur zal, naast of in de schoot van het directiecomité, een sociale,
niet onbelangrijke functie kunnen hebben, nl. dat hij achter de genomen beslissingen
gaat staan. Dit is het einde van het persoonlijke bewind, hoe verlicht het ook mag
geweest zijn.
Als de hoofdfunctie van een bestuur is, efficiënt de uitvoering van een taak te
kunnen doorzetten, dan is het vrij zinloos tegenover de nieuwe vormen van
economische macht het heimwee naar oude vormen te stellen. Toch moet men

Streven. Jaargang 21

979
zich bewust zijn van de problemen die de nieuwe realiteit stelt, en kunnen
onderscheiden welke in het huidige bestel de vereisten zijn van een rechtvaardige
machtsuitoefening. Galbraith ziet zeker juist, dat de nieuwe groepsvormen, op hun
niveau, niet in de eerste plaats gedreven worden door persoonlijk voordeel.
Belangrijker is er de groepsgeest, een identificatie met de bedoelingen van de groep,
het belang dat wordt gehecht aan de taak, de wil om het gestelde doel te bereiken,
het verlangen naar een collectief welslagen. Een efficiënte groep, die werkelijk macht
heeft, kan niet anders dan bezield zijn - misschien onbewust - door een zekere
machtsdrang, zelfs al is hij meteen bezield door een reële geest van dienstbaarheid.
Om het evenwicht te verzekeren, beklemtoont Galbraith sterk de compenserende
macht der wetenschaps- en universiteitsmensen, die minder onmiddellijk door
opdrachten worden vastgelegd, die daarom ook meer bewust zijn van de ruimere
realiteiten en verder vooruit zien: een soort macht der wijzen. Is dit voldoende?
Inderdaad, indien er zo een tegengewicht gevormd wordt (en dit is misschien meer
het geval in de Verenigde Staten dan in Europa, dat nog lang niet zo ver staat), dan
speelt dit, kan men zeggen, over het hoofd heen van de personen die het dagelijkse
economische leven vormen, benutten of ondergaan. Daarom lijkt ons een cruciaal
probleem van de nieuwste vormen van economische ontwikkeling te liggen in de
medezeggenschap. Een van de eerste fundamentele veroveringen van de democratie
was het stemmen over de belasting. Maar is de autofinanciering van de grote bedrijven
niet een soort opgelegde belasting, die de maatschappij voor lief neemt zonder te
beseffen hoe haar vrijheid erdoor bedreigd is? Dit is nog maar een symptoom. De
vraag kan breder gesteld worden: loopt men niet het gevaar dat de grote beslissingen,
het wel en wee van iedereen, genomen worden door een oligarchie van
‘niet-te-controleren’ comités? Natuurlijk mag het niet gaan om een medezeggenschap
in de wolken. Er moeten vormen worden uitgewerkt van reële medezeggenschap,
die het hoge peil van techniciteit veilig stellen waarop nu dient te worden gewerkt.
Voor zo'n schijnbaar onmogelijke opgave is misschien een element van oplossing
te vinden in het verlengde van Galbraiths analyse. Het soort samenwerking binnen
de comités van de technostructuur is al een doorgedreven medezeggenschap. Moet
dan het verdere afwerken slechts een dom en automatisch uitvoeren zijn van de
beslissingen aan de top? Zal men er niet toe moeten komen om op lager niveau
analoge vormen van samenwerking en medezeggenschap uit te werken? M.a.w. moet
de vorm van socialisatie, die het meest kenmerkende element gebleken is van het
moderne industriële werk, nl. de top van de grote ondernemingen, niet uitgebreid
worden, op organische wijze, tot het geheel ermee doordrongen is? Dit is althans een
plausibele hypothese om met meer doorzicht de toekomst op te bouwen. Daaruit
volgen twee eisen.
Ten eerste: medezeggenschap moet gezien worden, niet in een abstracte vorm van
deelname van iedereen aan alles, maar in een organische vorm, in cellen,
gediversifieerd. Groepen van verantwoordelijken, die vrij nauw samenwerken op
hun eigen vlak en die onderling verbonden zijn. De voorwaarden tot medezeggenschap
zijn dan enerzijds de eisen van medezeggenschap binnen de groep,
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en anderzijds de uitwisseling van informatie tussen de groepen; meer in het bijzonder:
een terugwerking van de informatie en de beslissing van beneden naar boven, d.i.
de juiste werking van de feed-back-kringen in het globale organigram. Hier raakt de
vraag naar de medezeggenschap het probleem van anti-starheid, waarover boven
sprake was. Ik denk inderdaad dat de twee nauw met elkaar verbonden zijn.
De tweede eis is de vorming van een nieuw mensentype, dat wel een echte
persoonlijkheid is, maar dat boven het individualisme uitstijgt. De taken eisen steeds
meer kennis en daarom is onderwijs een eerste nood. Dat is bekend. Maar men geeft
er zich misschien onvoldoende rekenschap van dat het bij de vorming van bekwame
mensen niet gaat om specialisten in de oude zin van het woord. Er moeten mensen
gevormd worden die in staat zijn hun kennis te gebruiken en ook samen te werken.
Dat vereist openheid op andere dan de eigen disciplines en de vaardigheid om er mee
in contact te blijven. Het aanleren van communicatie, het ontwikkelen van verstand
en verbeelding zijn nog belangrijker dan het verwerven van informaties: die zijn
nooit definitief en kunnen voor een groot gedeelte bijgehouden worden door anderen
of opgeborgen in elektronische geheugens; maar er moet wel iemand zijn die op het
idee komt ze te verzamelen en te vergelijken.
Economie is een abstracte wetenschap. Een scherpe analyse is er niet mogelijk tenzij
een deel van de realiteit afzonderlijk wordt genomen en onderzocht. Galbraiths
analyses zijn begrensd omdat ze slechts over dat deel van de hedendaagse
werkelijkheid handelen dat gevormd wordt door de grote Amerikaanse
ondernemingen. Wel een typisch deel; daarom heeft zijn boek een universeel belang
en spoort het aan tot prospectief denken. Het lijkt me nochtans dat het ons op minstens
twee punten onvoldaan laat. Het zou moeten aangevuld worden om juist de gegevens
die het bevat te verduidelijken. Er is vooreerst het punt van de verhouding tussen de
grote ondernemingen en de staat, en meer fundamenteel de verhouding tussen
economie en politiek, een verhouding die niet te herleiden is tot een economische
politiek. Ten tweede: de internationale verhoudingen van de grote ondernemingen,
en meer fundamenteel: de verhouding van een economie die ver vooruit is tot die
van de rest van de wereld.
Op het ogenblik dat Galbraiths werk aandacht wekt in Europa, wordt het klassiek
geworden thema van de ‘gap’ tussen de Amerikaanse economie en die van de derde
wereld en Europa, geconfronteerd met de harde realiteit der moeilijkheden waarmee
de Verenigde Staten, voor het eerst misschien sinds de grote crisis van 1929, af te
rekenen hebben op drie vlakken: economisch (internationale monetaire crisis,
bezuinigingspolitiek), sociaal (pijnlijk uitbreken, in ondubbelzinnig sociale vorm,
van de rassenkwestie, na de moord op dominee Martin Luther King) en internationaal
(poging tot terugtrekking uit Vietnam). Het zou dwaas en kleinzielig zijn zich hierover
te verheugen of er een bevestiging in te zien van een ‘had ik het niet gezegd?’ In
feite is dit een aanwijzing dat ieder cruciaal probleem in onze tijd werelddimensies
heeft. Heden ten dage zit iedereen met de moeilijkheden van allen.
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De problemen van de Nederlandse mijnstreek
H. Hoefnagels S.J.
De eens zo belangrijke steenkoolindustrie heeft in West-Europa geen toekomst meer.
Olie en aardgas leveren niet alleen goedkopere energie, zij vormen ook een
voordeliger grondstof voor de chemische industrie. Voorzover de industrie nog
steenkool gebruikt, kan zij deze tegen lagere prijzen uit de Verenigde Staten betrekken,
waar de geologische omstandigheden een minder arbeidsintensieve winning mogelijk
maken1.
Voor de vele werknemers die tot nu toe in de mijnondernemingen werkzaam
waren, gaat de bron van inkomen opdrogen. Enkele cijfers volstaan om de omvang
van het hiermee opgeroepen probleem duidelijk te maken: in Duitsland waren tot
voor enkele jaren ongeveer een half miljoen mensen werkzaam in de mijnbouw; in
België bedroeg hun aantal meer dan 100.000, in Nederland meer dan 50.000. De
aantallen zijn onder invloed van de kolencrisis reeds geslonken, maar dat betekent
geenszins dat de problemen reeds op weg naar een oplossing zijn. De mijnen in
Nederlands Limburg hebben op dit ogenblik nog 30.000 werknemers in dienst, terwijl
voor de reeds verloren gegane arbeidsplaatsen evenmin als in de Belgische
kolenbekkens voldoende vervangende werkgelegenheid voorhanden is.
Het probleem verdient niet alleen op zichzelf de aandacht, het moet ook gezien
worden als exemplarisch voor de moeilijkheden waarvoor in de komende jaren andere
takken van bedrijf kunnen komen te staan. Sprongsgewijze veranderingen in het
produktiepatroon, die een hele bedrijfstak of een hele beroepssector overbodig maken,
kunnen heden niet meer als abnormaal beschouwd worden. Zij zijn verbonden met
de nieuwe fase waarin de technologische ontwikkeling thans is gekomen, terwijl de
veranderingen in de internationale arbeidsverdeling, die de ontwikkelingshulp moet
teweeg brengen, in dezelfde richting werken.
De problemen van de Nederlandse mijnstreek, waaraan dit artikel is gewijd, zijn
niet in alle opzichten identiek met die welke men elders vindt. De situatie in
Nederlands Limburg is inzoverre bijzonder gunstig, dat vakorganisaties, mijndirecties
en Overheid op voorbeeldige wijze samenwerken om de moeilijk-

1

Onze steenkoolindustrie ondervindt thans ook de concurrentie van de kolen die tegen lage
prijzen uit de landen van het Sovjet-blok worden ingevoerd. Deze lage prijzen zijn echter
niet het resultaat van een goedkopere winning maar van dumping-politiek.
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heden het hoofd te bieden. Anderzijds echter is de situatie bijzonder moeilijk: de
mijnen liggen in een gebied dat tussen zeer enge grenzen opgesloten ligt en de
eigenlijke mijnstreek kent nauwelijks andere industrieën. Desondanks kan een concrete
beschrijving van de problematiek van deze streek het inzicht verhelderen in de
moeilijkheden waarmee alle kolenbekkens geconfronteerd zijn en waarvoor de
toekomst ook andere bedrijfstakken kan stellen.
De Limburgse mijnstreek omvat een agglomeratie van 6 grotere gemeenten, met
een inwonertal variërend tussen 23.000 en 76.000, en een aantal kleinere plaatsen
met inwoneraantallen tussen 700 en 15.000. Op een oppervlakte van 485 km2 wonen
hier 400.000 mensen, hetgeen betekent dat de bevolkingsdichtheid ver boven het
Nederlandse gemiddelde ligt.
De basis van de welvaart van de streek is de steenkolenwinning, die voor het
grootste gedeelte door de Staatsmijnen en voor een kleiner gedeelte door particuliere
mijnen gebeurt. De andere vormen van nijverheid die men in de streek vindt, zijn,
met uitzondering van de chemische bedrijven der staatsmijnen, grotendeels voor hun
bestaan afhankelijk van opdrachten der mijnindustrie. De middenstand moet het
vooral hebben van de koopkracht, geschapen door de mijnen.
Tot 1958 scheen de mijnindustrie een volkomen zekere broodwinning te bieden
en elke zorg voor de toekomst van de streek overbodig te maken. Nog in mei 1957
was een commissie van ‘wijze mannen’ tot de prognose gekomen, dat West-Europa
in de naaste toekomst met een gebrek aan energiebronnen zou worden geconfronteerd.
Toen zich 1957/58 de eerste moeilijkheden op de kolenmarkt voordeden, zag
nauwelijks iemand daarin de tekenen van een structurele crisis. Slechts heel geleidelijk
drong het door, dat de onverkoopbare voorraden steenkool geen voorbijgaande
moeilijkheid vormden. De aankondiging van de door de Nederlandse regering einde
1965 genomen beslissing tot mijnsluitingen over te gaan, kwam dan ook voor velen
als een donderslag bij heldere hemel.
De wijze waarop in Nederland de problemen ter hand genomen zijn, steekt gunstig
af bij wat in andere landen is gebeurd. De beslissingen die genomen werden, waren
het resultaat van intensief overleg tussen Regering, mijnwerkersorganisaties en
mijndirecties. Samen stelde men vast, dat de steenkolenwinning een onrendabele
zaak was geworden en dat voortzetting op de duur niet mogelijk zou zijn. De nota
van minister Den Uijl, waarin het resultaat van het overleg vastgelegd werd, beperkt
zich niet tot de aankondiging van de geleidelijke ‘afbouw’ der mijnen; zij ontwikkelt
tevens een programma van maatregelen om de uit de mijnsluitingen voor het
mijnpersoneel voortvloeiende problemen op te vangen.
Naast de sluiting van twee mijnzetels, waarvan er één met 8.000 werknemers,
worden maatregelen aangekondigd om de voorlopige voortzetting van de produktie
van de overblijvende mijnen te verzekeren; om werkgelegenheid voor de afvloeiende
werknemers te garanderen; om de sociale gevolgen voor het mijn-personeel op te
vangen; om herscholing van mijnwerkers en mijnbeambten mogelijk te maken.
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Aan de particuliere mijnen die de produktie voortzetten, wordt een subsidie per ton
geproduceerde steenkool (de zogenaamde subjectieve steun) toegezegd, die het
mogelijk maakt winstgevend te werken. Hieraan is echter de voorwaarde verbonden,
dat deze mijnondernemingen zich verbinden, de exploitatie niet te staken dan nadat
2 jaar tevoren hierover met de minister van economische zaken overeenstemming is
bereikt. Dit betekent praktisch dat sluiting of inkrimping van mijnen afhankelijk
wordt van de instemming der vakorganisaties. Het ministerie is slechts bereid op een
voorstel tot afbouw in te gaan, als de mijndirectie daarvoor de goedkeuring van de
vakorganisaties verkregen heeft.
De maatregelen die werkgelegenheid voor de afvloeiende mijnwerkers moeten
verzekeren, omvatten enerzijds de vestiging in de Westelijke mijnstreek van een
DAF-auto-fabriek, die aan 6.000 mensen werk gaat verschaffen, en anderzijds
tegemoetkomingen van de Overheid om vestiging in de mijnstreek voor de industrie
aantrekkelijk te maken. De DAF-fabriek werd mogelijk gemaakt door een belangrijke
deelneming van de N.V. Staatsmijnen in de DAF-onderneming en door regeringshulp
bij de financiering. De maatregelen om industrie aan te trekken bestaan in kredieten
voor de verbetering van de infrastructuur van de streek (verbindingswegen,
industrie-terreinen) en financiële tegemoetkoming aan industrieën die vervangende
werkgelegenheid voor mijnpersoneel scheppen. Zij zijn vergelijkbaar met de
maatregelen die ook in andere landen zijn getroffen.
Uiterst belangrijk is, dat de achtergrond van deze maatregelen wordt gevormd
door de stelregel ‘geen mijnsluitingen zonder vervangende werkgelegenheid’.
Daarmee krijgt de afbouw van de mijnindustrie het karakter van een proces dat alleen
in die mate voortgang vindt waarin gezorgd is dat de betrokken werknemers er niet
het slachtoffer van worden.
Om de onvermijdelijke nadelen die de omschakeling van het personeel met zich
meebrengt, op te vangen, worden de E.G.K.S.-regelingen toegepast. Deze garanderen
aan oudere werknemers, die elders niet meer aan de slag komen, een overbrugging
tot de pensioengerechtigde leeftijd; zij bezorgen een zekere compensatie voor de
derving van inkomsten, die met de overgang van de goed betaalde mijnarbeid naar
ander werk vaak gepaard gaat; zij maken het mogelijk op grote schaal gelegenheid
tot omscholing te bieden.
Het samenstel van maatregelen, neergelegd in de nota Den Uijl, heeft, mede dank
zij de positieve medewerking van vakbonden en mijndirecties, tot zeer appreciabele
resultaten geleid. De Nederlandse mijnstreek bleef gespaard voor paniek-reacties,
zoals deze zich in andere landen voordeden en de afbouw kon sneller plaats vinden
dan elders. In korte tijd kwam de DAF-fabriek in produktie, terwijl tegelijkertijd een
aantal nieuwe fabrieken van kleinere omvang in bedrijf kwamen (daarbij heeft de
directie der Staatsmijnen een zeer belangrijke rol gespeeld). De sluiting van de
Staatsmijn Maurits verliep nog sneller dan geprojecteerd was. Ondanks het feit, dat
tegelijkertijd het personeel van andere mijnen drastisch werd ingekrompen, staan tot
op heden nog geen mijnwerkers of mijnbeambten als werkzoekenden op de
Gewestelijke Arbeids-
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bureaus ingeschreven. Eind 1967 kon de Domaniale Mijn (met ongeveer 2.000
werknemers) haar sluitingsprogramma afkondigen met de verzekering, dat het
sluitingsproces gepaard zou gaan met de bouw van een aantal ondernemingen die
voldoende arbeidsplaatsen voor het afvloeiende personeel leveren.
Een belangrijk gedeelte van het mijnpersoneel dat naar een andere werkkring
moest overgaan, heeft aan programma's voor herscholing kunnen deelnemen. Van
de tot eind 1967 afgevloeide valiede mijnwerkers genoot 24% herscholing, van de
mijnbeambten 59%. Van deze laatsten kregen er een kleine 400 de gelegenheid om
gedurende een tijdsduur van een half jaar tot drie jaar een opleiding voor verschillende
diploma's van hoger beroepsonderwijs te volgen. Bij de inkrimping van het personeel
gaan de mijnondernemingen ervan uit, dat in de eerste plaats degenen die later moeilijk
plaatsbaar zullen zijn (de groep tussen 37 en 45 jaar), aan nieuw werk geholpen
moeten worden; degenen die de leeftijd voor overbrugging tot pensioen nog zullen
halen, houdt men in dienst, evenals de jongeren, die nodig zijn om de produktie op
peil te houden. Ondertussen is het evenwel noodzakelijk geworden, het programma
van de nota Den Uijl te wijzigen. Ten tijde van zijn samenstelling leek de verwachting
verantwoord, dat de afzet van huisbrandkolen voorlopig nog geen grote moeilijkheden
zou opleveren. Ook hier werd de verwachting door een moeilijk te voorziene
ontwikkeling doorkruist. De Nederlandse bevolking schakelde veel sneller dan
verwacht werd op gasverwarming over. Door deze verandering in de
consumptiegewoonten werden de huisbrandkolen steeds moeilijker verkoopbaar.
Overleg tussen de minister van economische zaken, de mijndirecties en de
vakorganisaties leidde midden 1967 tot een herziening van het sluitingsprogramma.
Dit omvat thans een dusdanige inkrimping van de kolenproduktie, dat eind 1970
meer dan de helft van het personeelsbestand van 1965 zal zijn afgevloeid.
In de loop van het jaar 1967 is een onrustbarende ontwikkeling van de
werkloosheidscijfers het gunstig verloop van de afvloeiing van het mijnpersoneel
gaan overschaduwen. In de maanden augustus tot december was het gemiddelde
aantal werkloze mannen in de mijnstreek meer dan twee keer zo groot als in de
corresponderende maanden van het voorafgaande jaar. In de Oostelijke mijnstreek
was einde 1967 6,7% en in de Westelijke mijnstreek 8,4% van de afhankelijke
beroepsbevolking zonder werk2.
Weliswaar betreft de huidige werkloosheid in de mijnstreek vooral
bouwvakarbeiders en metaalarbeiders, maar daarmee is niet gezegd dat zij zonder
verband is met de inkrimping van de mijnindustrie. De teruggang van de mijnindustrie
kan natuurlijk niet zonder invloed blijven op deze takken van nijverheid. Bovendien
- en dit is nog belangrijker - heeft het sluitings- en inkrimpingsproces van de mijnen
tot gevolg, dat de grote groep van mensen die tot nu toe jaarlijks bij de mijnen in
dienst trad, daar nu niet meer terecht kan.

2

Met de komst van het gunstige seizoen is de werkloosheid weliswaar gedaald, maar de
ontwikkeling is allesbehalve bemoedigend: het werkloosheidspercentage van Limburg ligt
sinds einde april hoger dan in Drente, Groningen en Friesland.
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Op hetzelfde ogenblik dat men dit vaststelt, constateert men ook dat de oplossing
van het probleem van het mijnpersoneel nog geenszins een oplossing van het probleem
van de streek betekent. Voor de jongelui die in normale omstandigheden de
opengevallen plaatsen van overledenen en gepensioneerden innamen, is er geen
nieuwe werkgelegenheid gekomen. Zelfs voor degenen die in andere bedrijfstakken
werk plachten te vinden, is de situatie moeilijker geworden: zij doen regelmatig de
ervaring op, dat de voor hen bestemde plaatsen reeds bezet zijn door afgevloeide
mijnwerkers.
Wil men voorkomen, dat de streek tengevolge van de mijnsluitingen met grote
werkloosheid geslagen wordt, dan moet het aantal arbeidsplaatsen dat bij de mijnen
verloren gaat, minstens door eenzelfde aantal vervangen worden. Het probleem van
de streek zou pas op weg naar een oplossing zijn, als in de afgelopen twee jaar niet
2.000 maar 15.000 arbeidsplaatsen zouden zijn gerealiseerd. Op basis van de bekende
inkrimpings- en sluitingsprogramma's zouden er, wil het probleem van de streek
worden opgelost, einde 1970 24.000 nieuwe arbeidsplaatsen klaar moeten zijn.
Tegenover de 24.000 nodige arbeidsplaatsen zijn tot nu toe slechts 13.000 nieuwe
arbeidsplaatsen geprojecteerd. Er is maar weinig kans, dat de situatie zich in de
resterende twee en een half jaar in een gunstiger zin zal ontwikkelen. Men moet er
namelijk rekening mee houden, dat tussen het besluit van vestiging van een industrie
en de realisering van de geprojecteerde arbeidsplaatsen gemiddeld een tijdsduur van
3 - 5 jaar ligt!3.
Langzamerhand is duidelijk geworden, dat de nota Den Uijl de problemen
voortvloeiend uit het wegvallen van de mijnindustrie nog slechts ten dele onderkende.
De voornaamste bezorgdheid gaat uit naar de vraag, hoe voorkomen kan worden,
dat de inkrimping van de mijnindustrie tot werkloosheid van het mijnpersoneel leidt.
Men veronderstelt eigenlijk, dat de uitbreiding van de overige in Zuid-Limburg
bestaande vormen van nijverheid werkgelegenheid zal verschaffen aan de 2.000
jonge mensen die jaarlijks bij de mijnen in dienst plachten te treden. De inkrimping
van de mijnindustrie gedurende het tijdvak 1958-1965 scheen de verwachting te
rechtvaardigen, dat hier geen problemen hoefden op te treden: ondanks een
vermindering met 12.000 van het perso-neelsbestand der mijnen heerste er in 1965
nog schaarste aan arbeidskrachten. Alleen, de enorme toename van de pendel naar
Duitsland - van 1500 in 1958 tot 7.000 in 1963 - versluierde het tekort aan
arbeidsgelegenheid dat in Zuid-Limburg bezig was te ontstaan.
Hoe dan ook, er kan geen sprake van zijn, dat de uitbreiding der bestaande
industrieën de opgroeiende beroepsbevolking zou kunnen opvangen. Daartoe zouden
deze bedrijven, die bovendien meestal niet in de eigenlijke mijnstreek liggen,
abnormaal snel moeten groeien.
De geleidelijke bewustwording van de streekproblematiek komt tot uitdrukking
in de lotgevallen van de stelregel ‘geen mijnsluitingen zonder vervangende
werkgelegenheid’.

3

Vgl. Drs. A.P.M. Brans, De ‘Time-lag’ in de herstructurering van Zuid-Limburg, in
Economisch Statistische Berichten, 8.11.1967.
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Toen deze stelregel door minister Den Uijl geformuleerd werd, heeft niemand het
nodig gevonden, de vraag te stellen, hoe deze geïnterpreteerd moest worden: ‘Geen
mijnsluiting zonder vervangende werkgelegenheid voor het mijn-personeel’ ofwel:
‘Geen mijnsluiting zonder vervanging van de voor de streek verloren arbeidsplaatsen’?
Praktisch heeft men tot voor kort geaccepteerd, dat de stelregel volgens de eerste
interpretatie toegepast werd. Er zijn geen bezwaren naar voren gebracht, dat bij de
sluiting van de Staatsmijn Maurits enkel vervangende arbeidsplaatsen voor het
mijnpersoneel gerealiseerd waren en evenmin toen in november bij de aankondiging
van de sluiting van de Domaniale Mijn enkel werkgelegenheid voor de vrijkomende
valiede werknemers gegarandeerd werd.
Uit de uitlatingen van de opvolger van minister Den Uijl, minister De Block, was
op te maken, dat hij zich slechts verplicht achtte, werkgelegenheid voor de
afvloeiende, valiede mijnwerkers en mijnbeambten te verzekeren4. Toch hebben de
vakbonden zich tot voor kort nooit gedrongen gevoeld daartegen protest aan te
tekenen. Eerst sedert de werkloosheidscijfers een niet meer mis te verstane taal gingen
spreken zijn zij in het geweer gekomen tegen een politiek die de toekomst van hun
kinderen op het spel zet.
Sinds enige maanden is Limburg tot het besef gekomen, dat de oplossing van het
probleem van het mijnpersoneel nog geen oplossing van het probleem van de streek
vormt. Voortzetting van de tot nu toe gevolgde weg, zo realiseert men zich, zou
betekenen, dat de werkgelegenheid van de streek ernstig zou achteruitgaan, met alle
gevolgen van dien.
Tenzij op zeer korte termijn de vestiging van enige grote industrieën verzekerd
kan worden, gaat de mijnstreek een dramatische ontwikkeling tegemoet. Teruggang
van de werkgelegenheid brengt een aantal gevolgen met zich mee. Zij leidt
onherroepelijk tot emigratie. Dit proces is reeds ingezet. De mijnstreek kent de laatste
jaren reeds een negatief vestigings- en vertreksaldo: in 1967 bedroeg het 6.000. Dit
resulteerde in het afgelopen jaar in een absolute afname van de bevolking met
ongeveer 1.000 zielen. Bevolkingsafname, gepaard gaande met de toch al gegeven
vermindering der koopkracht, voert onvermijdelijk tot een teruggang van de
middenstand en van de dienstverlenende sector. Zij betekent teruggang van de
bouwbedrijvigheid en leidt tot waardedaling van huizen en andere onroerende
goederen.
Ernstiger nog blijken de consequenties als men toeziet, wie wegtrekken. Het zijn
op de eerste plaats de jongeren - dat betekent veroudering van de bevolking; het zijn
over het algemeen ook de meest actieve en energieke elementen - daarmee wordt de
kwaliteit van het arbeidspotentieel aangetast; het zijn heel duidelijk in veel grotere
proportie de gestudeerden en academisch gevormden - hetgeen niet anders dan
negatief kan werken op het intellectuele en cultu-

4

In een door De Pionier, het blad van de Katholieke Vereniging van Mijnbeambten,
gepubliceerde brief van Minister De Block blijkt duidelijk, dat hij slechts denkt aan
arbeidsgelegenheid ‘voor de werknemers die opnieuw in het arbeidsproces moeten worden
ingeschakeld’. (De Pionier, september 1967, p. 216). Nog duidelijker heeft hij zich
uitgesproken bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken in de kamerzitting
van 20 december 1967 in een antwoord op een vraag van dhr. Marcus Bakker.
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rele klimaat van de streek. De bevolkingsafname, gevolg van het gebrek aan
werkgelegenheid, bedreigt de mijnstreek met ‘verschraling’. Tenzij er nieuwe wegen
gevonden worden om deze keten van effecten te doorbreken, gaat deze eens zo
bloeiende streek een onderontwikkeld gebied in Nederland vormen. Het is begrijpelijk,
dat de verantwoordelijke instanties, nu deze dreiging duidelijk wordt, steeds meer
insisteren, dat de stelregel ‘geen mijnsluiting zonder vervangende werkgelegenheid’
geïnterpreteerd wordt ‘geen mijnsluiting zonder vervanging voor de verloren gaande
arbeidsplaatsen’.
De stelregel van minister Den Uijl schijnt de mogelijkheid in te houden, dat
mijnsluitingen geen doorgang zullen vinden, als de nodige vervangende
werk-gelegenheid niet voorhanden is. Dit is evenwel slechts theorie. De feiten hebben
ondertussen geleerd, dat de eerste stappen in de richting van de afbouw der mijnen
een niet meer te stuiten proces op gang brengen. De sluiting kan niet meer vermeden
worden, doch hoogstens vertraagd.
De aankondiging zelf heeft reeds tot gevolg, dat de meer mobiele groepen van
werknemers: ingenieurs, technici, goed geschoolde vaklieden, de neiging krijgen,
elders werk te zoeken. Het kan aldus op een gegeven ogenblik noodzakelijk worden,
met kunst en vliegwerk bepaalde categorieën die voor de functionering van het bedrijf
onmisbaar zijn, in dienst van de onderneming te houden.
Aangezien men niet meer op een duurzame exploitatie hoeft te rekenen, zal de
ondernemingsleiding geen geld meer beschikbaar stellen voor vernieuwingen en
zoveel mogelijk met oud materiaal trachten door te werken. De produktie wordt
gericht op de gemakkelijk te ontginnen lagen, men werkt niet meer op de continuering
der produktie.
Daar komt nog bij, dat de personeelspolitiek, boven uiteengezet, ertoe voeren
moet, dat de leeftijdsopbouw geleidelijk een heel merkwaardig karakter gaat krijgen.
Op een gegeven ogenblik zit men met een personeelsbezetting waarmee, ook bij de
beste wil ter wereld, geen voortzetting der produktie meer mogelijk is.
De stelregel ‘geen mijnsluiting zonder vervangende werkgelegenheid’ kan dus
niet gebruikt worden om bij afwezigheid van nieuwe werkgelegenheid mijnsluitingen
te verhinderen: het sluitingsproces van de mijnen is niet meer tot stilstand te brengen.
De stelregel biedt alleen de mogelijkheid tot een vertragende actie van de zijde der
vakbonden. Dit houdt in, dat hij gebruikt kan worden om een zekere pressie op de
Overheid uit te oefenen. De vakorganisaties kunnen namelijk hun medewerking aan
de afbouw der mijnen afhankelijk stellen van doeltreffende regeringshulp voor de
verruiming van de werkgelegenheid. Daarmee komt de Overheid voor de keus te
staan ofwel meer geld te spenderen aan de herindustrialisatie ofwel door vertraagde
afbouw der mijnen op hogere kosten te worden gejaagd.
De hulp die de Nederlandse regering tot nu toe heeft toegezegd, blijkt niet te volstaan
om het Limburgse werkgelegenheidsprobleem op te lossen. Na de belangrijke
industrievestigingen, die reeds bij het uitkomen der nota Den Uijl
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praktisch voor elkaar waren, is het herindustrialisatieproces zeer moeizaam verlopen.
In december 1967 was de vestiging van 18 bedrijven verzekerd. Samen zouden zij
8.500 arbeidsplaatsen scheppen. Daaronder waren echter de 6.000 arbeidsplaatsen
begrepen die door de vestiging van de DAF reeds verzekerd waren. De betere
resultaten die de laatste maanden geboekt zijn, blijven nog altijd achter bij wat nodig
zou zijn.
Er bestaan zeker mogelijkheden tot een voortvarender aanpak van het
werkgelegenheidsprobleem en het kan zinvol zijn als de vakorganisaties met het
dreigement van vertragingsactie de Regering dringen deze te benutten. De overheid
zou een zekere pressie kunnen uitoefenen om ondernemers ertoe te brengen, zich
niet in Randstad Holland maar in Limburg te vestigen. Zij zou zelf een forse bijdrage
kunnen leveren voor de werkgelegenheid der beambten door, in het kader van haar
spreidingsbeleid, enige administratieve instellingen naar de mijnstreek over te plaatsen
en door tegemoet te komen aan de wens van Limburg om een eigen instelling van
hoger onderwijs te hebben.
Hierbij dienen echter de grenzen van de reële mogelijkheden in het oog gehouden
te worden. Zuid-Limburg, zo moet bedacht worden, heeft zijn huidige
bevolkingsdichtheid alleen maar te danken aan de toevallige omstandigheid dat in
dit gebied steenkool gevonden werd. Zonder deze steenkool is het geen economisch
aantrekkelijk gebied. Zolang de Europese Economische Gemeenschap de landsgrenzen
nog niet opgeruimd heeft, vormt het een door nauwe grenzen ingesloten uithoek van
Nederland. Als de instandhouding van de werkgelegenheid geforceerd moet worden,
worden de kosten spoedig zo hoog, dat zij op te grote weerstand stuiten.
Met betrekking tot de offers die onze streek van de Nederlandse gemeenschap kan
vragen, mag men niet buiten beschouwing laten, dat elke maatregel ten bate van
Limburg ertoe voert, dat ook andere streken die met moeilijkheden kampen, grotere
steun gaan eisen. De situatie in Nederland is namelijk in de laatste jaren zo geworden,
dat vrijwel alle randprovincies met teruggang der bedrijvigheid en stijging der
werkloosheid geconfronteerd worden. Daarmee stoten wij op een nieuwe dimensie
van het Limburgse probleem. Het komt niet alleen voort uit het onrendabel worden
van de kolenontginning, het heeft ook iets te maken met de moeilijkheden waarvoor
de economische ontwikkeling alle randgebieden van Nederland stelt.
De verschijnselen die het afflauwen van de hoogconjunctuur begeleiden, hebben
aan het licht gebracht, dat de randprovincies belangrijk achter dreigen te blijven bij
de welvaartsgroei in het Westen van het land. In de randgebieden bleken meer
bedrijven niet opgewassen tegen de gevolgen van een verflauwde bedrijvigheid; nu
de conjunctuur niet meer op top-hitte is, slagen zij er nauwelijks in nieuwe bedrijven
aan te trekken, terwijl in het gebied rond de zeehavens in het Westen nog voortdurend
nieuwe industrievestigingen plaats vinden. In Randstad Holland heerst nog altijd
schaarste aan arbeidskrachten; in de randgebieden de laatste twee jaren chronische
werkloosheid.
‘Je kunt niet een ondernemer met een mitrailleur dwingen, zich in onze streek te
vestigen’, zo merkte onlangs een Limburgse vakbondsleider op. Daarmee
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gaf hij heel duidelijk aan waarin de moeilijkheid van een industrialisatiebeleid ligt:
het enige dat men doen kan is een situatie scheppen die industrievestiging voor de
ondernemer aantrekkelijk maakt. Hij zelf echter zal tenslotte beslissen, of de
faciliteiten die men hem biedt opwegen tegen de voordelen die hij elders meent te
zien.
De feiten laten er geen twijfel over bestaan, dat het Westen des lands voor de
ondernemer die naar een vestigingsplaats zoekt, grote aantrekkelijkheid heeft. Hij
vindt hier uitstekende zee- en luchtverbindingen en daarnaast nog al de voordelen
die een grote agglomeratie te bieden heeft. Deze laatste zijn vooral van belang voor
de vestiging van moderne, technisch zeer opgevoerde en economisch waardevolle
bedrijven. De ondernemer treft hier een concentratie van bedrijven aan, waarop hij
voor allerlei zaken beroep kan doen; hij vindt een zeer goed geoutilleerde
dienstensector; hij kan rekenen op een zeer gevarieerd en op allerlei gebied
gespecialiseerd arbeidspotentieel; hij heeft geen moeite om intellectueel zeer goed
geschoolde specialisten te vinden; hij is in de onmiddellijke nabijheid van
universiteiten en wetenschappelijke instituten.
De aantrekkelijkheid die het Westen blijkt uit te oefenen, leidt tot een ontwikkeling
die het beleid dat de Overheid zich in de ‘Tweede nota over de ruimtelijke ordening
in Nederland’ heeft gesteld, doorkruist. Daarin immers gaat men ervan uit, dat,
terwille van een verantwoorde spreiding der bevolking, de groei van het Westen
moet worden afgeremd en die van andere agglomeraties bevorderd. Aangezien de
groei van de mijnstreek nog verzekerd leek, ging de zorg van de samenstellers vooral
uit naar het Noord-Oosten: om dit gebied levenskrachtig te houden zou de bevolking
daar met ¾ miljoen moeten worden opgevoerd!
De tweede nota ruimtelijke ordening is ervan uitgegaan, dat het Westen door
overbevolking bedreigd wordt en dat hiervan een ernstige aantasting van het
leefklimaat te vrezen valt. Men heeft te eenzijdig naar de kleiner wordende fysische
ruimte en de daarmee gepaard gaande verstoring van het biologisch evenwicht
gekeken. Men had er geen oog voor, dat verdere bevolkingsconcentratie de geestelijke
ruimte kan vergroten en een hogere levensstandaard mogelijk kan maken. Het blijkt
nu, dat vele mensen het culturele milieu van de grote agglomeratie prefereren boven
de verbondenheid met de natuur, die de provincie te bieden heeft. Juist bij de vestiging
van typisch moderne bedrijven speelt deze factor een grote rol: de
ondernemingsleiding wil in staat zijn, het top-personeel de voordelen van de grote
stad te bieden.
De Regering heeft zich in de praktijk reeds gedwongen gezien, de doelstellingen
van de tweede nota ruimtelijke ordening te laten schieten. Het is al te duidelijk, dat
de opvoering van de bevolking van het Noord-Oosten met ¾ miljoen een onhaalbare
zaak is. Daarmee wordt echter de vraag opgeworpen: op welke doelstellingen moet
de Overheid haar beleid dan wèl richten.
Vanuit het Westen kan men nogal eens stemmen horen die ervoor pleiten, de zaken
eenvoudig maar hun ‘natuurlijke’ gang te laten nemen. De Rotterdamse Kamer van
Koophandel heeft zich nog kort geleden duidelijk in deze zin uitgesproken. Zij vindt,
dat het spreidingsbeleid van de overheid negatief werkt
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op de vestiging van industrieën. De overheid zou de bereidheid van de werknemer
om in het Westen te gaan werken, moeten stimuleren. Men werkt de nationale
economische groei tegen door het wonen in gebieden met schaarste aan
werkgelegenheid aangenaam te maken. Er moet juist alles voor gedaan worden, om
de arbeidskrachten ertoe te brengen zich daar te vestigen, waar schaarste aan
arbeidskrachten is: het Westen5.
Hoezeer ook de gedachte van een stop op verdere bevolkingsconcentratie in het
Westen als onhaalbaar moet worden afgewezen, men hoeft toch niet werkeloos toe
te zien, als de uitgroei van het Westen de leefbaarheid van andere gebieden langzaam
maar zeker aantast. Dit mag, op korte termijn gezien, weliswaar voordelig zijn voor
de groei van de nationale economie. Op langere termijn echter ontstaat daardoor de
structuur van een stadsgebied zonder maatschappelijk achterland. Een verantwoorde
planning voor de toekomst vraagt, dat men de ontwikkeling kanaliseert naar een
structuur waarin naast de grote agglomeratie een aantal agglomeraties van geringere
omvang genoeg levenskracht hebben om een zeker tegenwicht te bieden tegenover
de centrale agglomeratie.
In dit licht gezien, kan weliswaar van de regering niet gevraagd worden dat zij
alle agglomeraties buiten Randstad Holland in hun huidige omvang in stand houdt,
doch wel dat zij effectieve maatregelen neemt om de zuigkracht van het Westen
binnen bepaalde perken te houden. De offers aan economische groei die daarvoor
gebracht moeten worden, zijn in het licht van de verdere toekomst ook economisch
volledig verantwoord. Voor Zuid-Limburg, dat buiten Randstad Holland de
belangrijkste stedelijke agglomeratie vormt, betekent dit, dat het van de Nederlandse
gemeenschap de offers kan vragen, nodig om in elk geval te voorkomen dat dit gebied
volledig onderkomt.

5

Zie S.E.R. bulletin, 4.4.1968, p. 30. In gelijke geest: Drs. J. Funken, Nederlands ruimte ‘op
papier’ geordend, in Intermediair, 10 mei 1968, p. 42.
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Enige overwegingen naar aanleiding van de kunst van Hitler-Duitsland
C.J. Boschheurne
I
Kunstkritiek moet zich bezig houden met alles wat zich als kunst presenteert. Haar
eerste taak is het, bepaalde verschijnselen al dan niet als kunst te accepteren. Nu is
het niet mogelijk een eensgezinde definitie van kunst te geven. Hooguit kan
geprobeerd worden stukken te laten zien van de grenzen tussen kunst en niet-kunst.
Dergelijke grensgebieden liggen bij de vraag of de kunstprestatie bewust of onbewust
wordt gedaan. We denken daarbij dan bijvoorbeeld aan de expressie van geesteszieken
en van apen. Een ander grensgebied ligt bij de herhaalde kunstprestatie waarbij wij
aan de ene kant denken aan Rembrandt, die sommige werken twee of driemaal
schilderde, en aan de andere kant aan de schilder die eindeloos hetzelfde
berglandschap of dezelfde zigeunerinne-kop maakt. Hier zal een onderzoek worden
gedaan in het grensgebied dat ligt in het gebied van de bedoeling van het kunstwerk
zoals dat bij de kunstenaar bestaat en zoals die door de beschouwer kan worden
begrepen. Bij al deze onderzoeken zal steeds een vergelijking met de grote fenomenen
van de kunst moeten worden gemaakt, omdat noch de grensgevallen noch de grote
fenomenen op zichzelf een begrip van de kunst kunnen geven.

II
In hoeverre kent de kunstenaar zelf de betekenis van zijn werk? Om deze vraag te
beantwoorden doen wij er goed aan de geschiedenis van de Türhüter in Kafka's
Proces en Picasso's Guernica te bekijken. Kafka, die deze geschiedenis eerder schreef
dan de roman waarin ze is opgenomen, schreef aan zijn verloofde een verklaring van
het verhaal. In het Proces nam hij niet alleen het verhaal op, maar ook deze verklaring.
Deze verklaring wordt daar dan weer bestreden, en zelfs met verschillende andere
opvattingen, door de gevangenisaalmoezenier. Hier staat duidelijk niet vast wat de
juiste verklaring is. Hetzelfde is het geval bij de Guernica, waar Picasso in interviews
zowel van het paard als van de stier verschillende elkaar op het eerste gezicht zelfs
uitsluitende verklaringen heeft gegeven. De kunstenaar heeft in deze gevallen duidelijk
moeite om te komen tot een eenduidige verklaring van zijn werk in woorden. Nemen
wij nog een ander voorbeeld van Picasso. De vrouw die een steen werpt uit 1931
(afb. 2). Zoals van alle werken uit de monsterperiode kan men zeggen
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dat Picasso hier de mens heeft willen afbeelden als een monster, als een gevaarlijk,
agressief beest. Maar ook kan men een aansluiting vinden bij de stukken uit de
klassieke periode, waarin mensen worden afgebeeld als zuilen met cannelures; de
mens als ding in de ruimte, als architectuur. Maar tenslotte kan men in dit werk nog
iets anders zien, namelijk de vrouw die een steen werpt als haar uiting van
maatschappelijk verzet. Haar expressie is die steen en zij valt samen met die steen
als verschijnsel in de wereld; daarom is zij als steen-constructie voorgesteld. De
mens is hier wat hij voor de ander is: degene die een steen gooit.
Bekijken we nu eens een schilderij dat is ontstaan achter het andere front van de
sociale strijd uit de dertiger jaren: Elk Eber So war S.A. (afb. 4). Een wapperend
vaandel, de gewonde strijder voorop, de vierkante kaken, de pet stevig op het hoofd,
de mouwen worden opgestroopt, stevig stappend; vastberadenheid, kampfbereitschaft,
etc. Op de achtergrond een paar tegenstanders waarvan de fysionomie ontleend is
aan de handboeken van Lombroso, behalve een jongetje dat duidelijk nog hoop geeft.
Er is maar één uitleg mogelijk. Alles bestaat uit wel bekende, makkelijk leerbare
symbolen die men desnoods ook nog in een boekje op kan zoeken. Dat laatste is nog
sterker het geval met Zieglers Godin van de kunst (afb. 1), waar pseudo-klassieke
figuren met een lauwerkransje tegen een muur zijn gezet met een klassiek aandoend
motiefje. De klassieke vorm is hier waarschijnlijk gekozen om twee redenen waar
we nog op terug komen, namelijk de smaak voor het klassieke bij de nazi's en het
absolute primaat van de bouwkunst in de nazikunst. Maar ook dit klassiekerige gedoe
is volkomen eenduidig, terwijl Picasso's vrouw die een steen werpt, zowel het
monsterlijk agressieve in de mens is als de strijd voor een beter bestaan waarin zij
een steen gooit. Wat Picasso bedoelt, is duidelijk, maar wat hier door hem
gesymboliseerd wordt kan niet in woorden worden uitgedrukt. De symboliek van de
nazikunst is even goed in woorden realiseerbaar als de verkeersborden in duidelijke
woorden verklaard kunnen worden. De redenen voor de symbolisering van de
verkeersregel, kortheid, duidelijkheid, internationale verstaanbaarheid, waren bij de
werken van Eber en Ziegler niet nodig. Er werd zonder reden gesymboliseerd wat
ook in woorden realiseerbaar was, zodat deze uitingen overbodig waren. Men had
immers ook kunnen zeggen: de s.a. was zo en zo, waarbij dan de tekst van het Horst
Wessellied te voorschijn was gekomen, en de kunst bestaat uit die en die takken.
Deze overbodigheid karakteriseert de hele nazi-schilder- en beeldhouwkunst.

III
Een speciale plaats in de nazi-kunst neemt het historie-stuk in. Het betreft daarbij in
hoofdzaak schilderingen van werken aan de auto-bahnen en oorlogsstukken.
Historie-stukken hebben natuurlijk altijd bestaan. Soms hebben zij een godsdienstige
taak gehad. De goddelijke farao werd vereerd door zijn oorlogsdaden uit te beelden.
Soms was de afbeelding van de overwonnen vijand een dankoffer in effigie. Soms
had het historie-stuk een voorlichtende taak voor de analfabetische bevolking. Een
belangrijke fase voor deze kunst
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adolf ziegler (1892-1959) godir van de kunst, 1938.
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(casso 1881), rouw die een steen werpt, 1931.

(w. pieneman 1779-1853), le slag bij waterloo, 1821.
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elk eber (1882-1941), so war sa, voor 1938.

conrad hommel (1883), de führer op het slagveld, 1941.
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wilhelm kreis (1873-1955), grensburcht, ontwerptekening voor 1943.
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trad in bij het ontstaan van de napoleontische legende al onmiddellijk na 1815. De
schilderingen over de napoleontische oorlogen van bijvoorbeeld een H. Vernet,
Meissonier, Gerard, Roffet, Gios en vele anderen dateren in hoofdzaak van na het
keizerrijk en passen enerzijds in een soort van romantiek, anderzijds in de
napoleontische propaganda. In Duitsland staan daar de werken van Menzel, die
betrekking hebben op Frederik de Grote, tegenover. Op deze traditie grijpt de
nazi-kunst terug zonder rekening te houden met wat er in de tussenliggende eeuw
gebeurd was. Andere invloeden die dit teruggrijpen bepaalden, zullen we hieronder
behandelen.
Om een begrip te krijgen voor het nazi-historie-stuk vergelijken we Pienemans
Slag bij Waterloo met Hommels Hitler aan het Front (afb. 3 en 5). Pieneman staat
ons nu misschien door zijn gladheid en doordat het ons te vertrouwd is tegen, maar
het beeld heeft duidelijk een epische bedoeling. Het noodlottige ogenblik ligt achter
de rug. Bedroefd kijkende krijgsgevangenen in de hoek, de gewonde prins op een
ereplaats, het buitgemaakte vaandel, de dorpen waarvan de brand zich tot een dikke
rook heeft verdicht Het is niet onjuist, dat de schilder in een jarenlange werkzaamheid
na de slag iedere kop afzonderlijk geportretteerd heeft. De schilder heeft zijn opdracht
duidelijk begrepen als een afbeelding van het verleden. Hij bedoelde zelfs voltooid
verleden tijd te schilderen. Maar wat probeert Hommel eigenlijk in dit onhandige
werk1? Wordt aan A. Hitler gewezen waar hij moet gaan aanvallen of waar een aanval
plaats gevonden heeft of waar een aanval te verwachten is, of wat is er aan de hand?
De tijd in dit werk is volkomen open, waarbij aan traditionele vormen vastgehouden
is. Enige onbelangrijke mannen op de voorgrond. Bij Pieneman zijn die dan nog
gewond of gesneuveld, maar dat paste niet in de oorlogsverheerlijking van de jaren
veertig. De hoofdofficieren in het midden en de hoofdpersoon even naast het midden;
de groep officieren schuin naar achteren weg lopend zo dat belangrijker mensen meer
op de voorgrond staan als de iets lager geplaatsten. Deze traditionaliteit tekende het
hele historie-stuk van de nazi's. Ook het werken aan de auto-bahnen werd bijvoorbeeld
voorgesteld alsof deze alleen met spierkracht en paardekracht werden aangelegd
zonder gebruik te maken van ook maar één machine.

IV
De kern van de nazi-kunst wordt uitgemaakt door de bouwkunst. Veel eenheid is
daarin op het eerste gezicht niet te ontdekken. Toch is er bij nader toezien nog wel
een zeker beginsel of misschien juist gebrek aan beginsel te vinden.
Om te beginnen was er een zogenaamde ‘volkische’ bouwkunst. Deze speelde
vooral een belangrijke rol in de theorie in de jaren voor de machtsovername. Zij
wilde ‘natuurlijke’ vormen en ‘natuurlijk’ materiaal, liefst baksteen en vakwerkbouw.
Ongeveer dezelfde beginselen als onze delftse school. Na de nacht van de lange
messen speelden de aanhangers van deze leer geen rol rol meer. Alleen de Hitler-jeugd
en aanverwante organisaties gebruikten de vorm nog,
1

Dit werk is zo vreselijk links dat men zich misschien kan afvragen of het hier wel goed is
afgedrukt. De Duitse officieren droegen de riem over de rechterschouder.

Streven. Jaargang 21

994
maar op een heel vreemde manier. Vakwerk werd aangebracht in betongebouwen.
Vorm en materiaal hielden hier geen verband meer met elkaar.
Men zou zeggen dat een andere stijl, de burchtgebouwen voor de ss, in haar beginsel
overeenkomst met deze stijl had. Ook hier denkt men eerst misschien aan een
‘terug-naar-echt-duitse-vormen’. Er zijn dan ook wel zekere overgangsvormen.
Landelijk aandoende gebouwen die toch de structuur van een burcht hadden. De
Julianakazerne in den Haag b.v. is gebouwd naar het voorbeeld van de Duitse
riddergoed-hofsteden. Het landelijk karakter is al minder duidelijk bij de ss-burchten
van Giessler en Klotz, het komt daar meer voort uit de ligging dan uit de structuur
van het gebouw. De toren en de zware muren verraden hier al de werkelijke bedoeling.
Dit landelijk karakter is niet die bedoeling. Door vele romantische verhalen had de
burcht iets afschrikwekkends gekregen en dat schrikwekkende moest vooral door
deze gebouwen tot uiting worden gebracht. Dat blijkt het duidelijkst voor de burchten
die ontworpen waren om na de overwinning aan de grenzen van het rijk opgericht
te worden (afb. 6). De onbeschaafde en verarmde bevolking buiten het rijk moest
door deze werken schrik en angst aangejaagd worden.
Overdonderen was ook de bedoeling van de meest voorkomende nazi-bouwkunst
die vooral door Albert Speer ontwikkeld is: de klassicistische werken in betonbouw
zoals de Rijkskanselarij, het Rijkspartijdagterrein in Neurenberg en de ontworpen
partij-kaderscholen. Hierbij was uitgegaan van een nogal algemeen verbreid maar
vooral in Duitsland bestaand misverstand omtrent de klassieke bouwkunst. De griekse
en romeinse zuilengalerij dienden niet om gezien te worden maar om schaduw te
bieden. Niemand heeft in enige periode van het oude Athene ooit, zoals nu, de stoa
van Atalos over een afstand van 230 meter dwars over de Agora, vanaf het Hephateion
kunnen zien. Beide gebouwen stonden tussen andere even hoge of hogere gebouwen
met daar tussenin wat smalle steegjes waar geen zon in kon doordringen. Het
Parthenon stond net zo ingeklemd; alleen de top van de gevel stak boven andere
gebouwen uit. Het foute begrip voor de bouwkunst van de oudheid is in de renaissance
begonnen en vooral door Winckelmann voltooid. Men ging de gebouwen in haar
verhoudingen analyseren zonder in te zien in welke samenhang zij thuis hoorden.
Bij deze analyse ontdekte men dat de gevels imponerend konden werken. Die werking,
die nooit van de bontbeschilderde gevels in de oudheid is uitgegaan, was het die de
nazi-bouwmeester zocht. Het toppunt werd bereikt in de Rijkskanselarij, een gebouw
dat alleen uit gevels bestaat. Een aan de straatkant met een ingang die leidt naar een
binnenhof, met weer gevels, dan een gang tussen twee gevels, zo door tot de
werkkamer van A. Hitler, die als een ornament achter een als balustrade gedachte
schrijftafel voor een gevel kwam te zitten. Beurtelings waren die gevels met
schildwachten of beelden versierd. Niet het bouwen, dat wil zeggen het zich
uitdrukken door het veranderen van de ruimte, was het doel van deze architecten
maar het onderwerpen, het tot slaafde onderworpenheid brengen van de beschouwer,
was hun doel.
De klassieke vormen van deze gebouwen brachten mee dat ook voor de
beeld-houwkunst klassiek-academische vormen werden gebruikt. Daarvoor was
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alleen vakmanschap vereist, wat Ziegler, als belangrijkste leermeester voor de
schilderkunst, ook voor zijn tak eiste. Dit stemde dan weer overeen met een
romantische verering van het ambacht die door de nazi's als
propaganda-programma-punt gebruikt was. De kunstenaar werd ambachtsman, die
niet zichzelf tot uiting bracht maar bepaalde voorgeschreven vormen moest
vervaardigen. Dit heetten dan mooie vormen.

V
Wat de nazi's mooi vonden wordt op typische manier gedemonstreerd door de
aankopen die Seys Inquart deed op een verkoop-tentoonstelling van de Nederlandse
federatie van kunstenaars in december 1941 in het Rijksmuseum te Amsterdam2. Het
betreft hier vrijwel steeds na-bloeiers van de Haagse school. Nu is de Haagse school
een merkwaardig verschijnsel. Hoewel soms gebruik wordt gemaakt van de vondsten
van het impressionisme, stonden de meesters van deze school geestelijk veel dichter
bij de school van Barbizon. Dat is ook wel begrijpelijk, want Nederland was wat
haar produktieproces betreft in het laatste kwart van de vorige eeuw ongeveer in
hetzelfde stadium als Frankrijk toen de school van Barbizon ontstond. De school is
romantisch en staat daardoor in een grote tegenstelling tot de voorafgaande veel
realistischer school in ons land. Men vergelijke slechts de koeien van een Bilders,
die als feiten in het land staan, met de melancholieke beesten van een Willem Maris.
De Haagse school is een van de laatste authentieke vruchten van de romantiek in
Europa. Zij bestond uit een zich afwenden van de zich industrialiserende en
verstedelijkende werkelijkheid, dat pas in de latere Breitner overwonnen is.
Dit zich afwenden van de werkelijkheid klopte nu volkomen met de
persoon-lijkheidsstructuur van de nazi-leiders. Hitler teruggetrokken op zijn Berghof,
die nooit een gebombardeerde stad bezocht. Göring onder de morfine in zijn
opera-uniformen bedekt met medailles. Seys eenzaam zwervend in de bergen. Zij
en het hele hogere nazikader waren mensen die zich van de menselijke werkelijkheid
hadden afgekeerd en zich alleen nog maar ten behoeve van zichzelf van mensen
bedienden.
De romantiek vroeg daarbij niets van hen. Zij hadden geleerd dit mooi te vinden
en ook het Duitse volk had dat geleerd. De Duitse romantiek had daarbij steeds een
reactionair karakter. Zij ontstond en bloeide in verband met de vrijheidsoorlogen die
gevoerd werden tegen het vooruitstrevende Frankrijk en die, hoe nationaal ook,
ogenblikkelijk geen ander doel konden hebben dan het herstel van het feodalisme.
In Duitsland konden dientengevolge nationalisme en reactie naar believen verwisseld
worden, terwijl in de rest van Europa
2

H.J. Neuman deelt deze aankoop in zijn biografie van Seyss Inquart mee. Bij onderzoek
bleek het te gaan om de volgende werken die voor de tussen haakjes geplaatste prijzen werden
gekocht: Th. v. Delft, Dooiweer (f 600); F. Engel, Polderland (f 385); P. de Haard, Echtpaar
(f 700); B.J. v.d. Heuvel, Bloemen (f 250); W.A. v. Leeuwen, Stilleven met kruikje (f 375);
H.C. Mourik, Uien (f 300); Alb. B.J. Mulder, Montveuille s. Mer (f 350); T. Pluyers, Meertje
(f 225); A. Potgieter, Najaarsstemming (f 150); J. Scherrewitz, Brabantse koestal (f 1200);
W. Wijmans, Straatje in Elburg (f 125); een ets van G. van Duffelen, Winter (f 37.50) en een
tekening van H. van Ingen, Het roversnest (sic!) (f 250).
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het nationalisme juist een trek was van de toen vooruitstrevende burgerlijke staat.
De nazileide rs, die zich van de mensen bedienden, konden geen verdere ontwikkeling
van het geestelijk leven dulden, omdat bij een hogere mate van menselijke
bewustwording steeds de vraag naar vrijheid groter wordt. Doordat zij zich buiten
de mensheid hadden geplaatst, berustte hun bestaan op de ongelijkheid en dus op de
onvrijheid van de mensen. Zij propageerden daarom ook een reactionaire kunst, die
zij, door de verkeerde kunstzinnige opvoeding die zij gekregen hadden, buitendien
nog mooi vonden. Deze in wezen a-sociale mensen waren gevoelloos voor de
mededeling van anderen zoals die in de kunst tot uiting komt. Zij waren niet in staat
nieuwe vormen te vullen en moesten dus wel een beroep doen op overgeleverde en
vertrouwde vormen, zonder zich de betekenis daarvan af te vragen.

VI
Feitelijk vloeit de betekenis die de nazi aan kunstobjecten geeft voort uit een extreme
vorm van smaak verknoeien bij het onderwijs. Men leert wat mooi is en wat precies
de betekenis van een werk is. Die en die betekenis heeft het en geen andere. De kunst
is dan eenduidig geworden. Daarbij kwam dat in de Duitse traditie ook de Duitse
klassiek nog verkeerd was geïnterpreteerd. Dilthey interpreteerde Hölderlin als een
mysticus en zelfs Goethe werd daartoe gedegradeerd. Zij werden bij de romantiek
ingelijfd en als romantici begrepen. Men deed of men de kunstenaar uit het verleden
beter begreep dan die uit de eigen tijd. Dat is, vooral bij de beeldende kunst, een zeer
algemene fout. Het is een wonderlijke toestand maar iedereen die zegt dat hij P.C.
Hooft prefereert boven Hermans geldt voor een enorme erudiet, maar iedereen kan
als de gewoonste zaak ter wereld zeggen dat hij Frans Hals prefereert boven Karel
Appel. Zegt hij het omgekeerde, dan heeft hij zelfs kans voor een cultuursnob
uitgemaakt te worden. Toch is het zo dat Rembrandt een even vreemde taal spreekt
als Vondel en zijn tijdgenoten. Men heeft echter aan deze oude bekende schilderijen
in de opvoeding eenduidige betekenissen gegeven waarbij het er niet toe doet of die
iets te maken hebben met de bedoeling van de kunstenaar. Zelf werken volgens recept
is al typisch voor het epigonendom maar als er eeuwen tussen liggen voor deze zelfde
middelen van expressie weer worden gebruikt, dan heeft men een misbruik van
middelen in de kunst die Nietzsche een ziekte noemde.
Dit is nu wat de nazi's deden, oude expressiemiddelen ongeacht de oorspronkelijke
betekenis weer gebruiken. Maar dan doen zich ook meteen al de tegenspraken voor
die wij op alle gebieden van het fascisme tegenkomen. De staatsleer van de nazi
hield een soort mythisch synthetisme in, maar in de kunst past men een uiterste vorm
van analyse toe waarin in een werk verschillende symbolen naast elkaar worden
gezet zonder gezamenlijke betekenis, zoals in het afgedrukte werk van Ziegler. Men
gebruikt de romantische vorm voor schilderij en gedicht en hoewel deze vorm zich
van de werkelijkheid afkeert, wil men er politieke propaganda mee maken. Ik weet
niet of er werkelijk iemand een proefschrift heeft geschreven onder de titel ‘Onze
Führer in de moderne
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lyriek’, zoals Schurbigel in Böll's Haus ohne Hüter, maar men kan zich de inhoud
voorstellen. Een serie beelden die een romantische stemming willen oproepen als
een begrepen schwärmerei maar zonder de werkelijke sociale en economische
achtergronden van de romantiek, maar ook zonder enig verband met de
politiek-economische werkelijkheid waartoe A. Hitler hoorde3. Door de betekenis
van de kunst te veranderen werd zoals we gezien hebben de uiteindelijke bedoeling
van deze kunst, de menselijke expressievorm zoals men die elders had gevonden,
gebruikt als middel tot onderwerping van de mens. Maar omdat de mens zich
ontwikkelt door zich telkens nieuw uit te drukken, moest ook de ontwikkeling van
de menselijke expressie in de kunst worden stopgezet. Doordat de mens en ook zijn
kunst in de fascistische maatschappij worden gebruikt door mensen die zich buiten
die maatschappij hebben gesteld als haar leiders, kan er in die kunst ook geen
wisselwerking zijn tussen kunstenaar en beschouwer. De beschouwer kan met het
werk niets doen en het doet hem dus ook niets. Hij kan het niet verwerken en mag
het niet verwerken, maar hij heeft het kunstwerk als een bevel te aanvaarden. ‘De
Führer is een even groot veldheer als de mannen die jullie van oude schilderijen
kent’, ‘De SA is zoals voorgesteld in het Horst Wessel Lied’, ‘Wees bang voor de
macht van de SS’, ‘Wees onderdanig aan partij en staat’. Zo luidde immers de inhoud
van deze werken ondubbelzinnig en zonder dat er een andere betekenis aan kon
worden toegekend. Hier is ook geen plaats meer voor kritiek als gesprek met de
kunstenaar. De kunstkritiek werd dan ook verboden. Pas later kon ze onderzoeken
welke betekenis dit werk had voor de omgrenzing van het kunstbegrip.

3

Dit houdt natuurlijk niet in dat politieke kunst onmogelijk is; men denke slechts aan Vondels
hekeldichten en de Palamedes en aan Käthe Kollwitz, Hans Grosz en bovengenoemde
historie-schilders uit de na-napoleontische tijd.
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Apulische Impressies
Tussen Myra en Padua
Theo Steendach
Bari, 5 juni
Is dat nu Sinterklaas? Of liever: wás. En terwijl ik door de venstertjes in de altaarvoet
de schamele beenderresten bekijk, dringt plotseling tot me door, dat van het lang
reeds dood-gewaand kindergeloof zich ergens in me toch iets nog moet gehandhaafd
hebben. Wat op ditzelfde ogenblik dan onherroepelijk verloren gaat. En op het eigen
moment ook besef ik méér dan ooit tevoren, hoezeer de oude baas die bij ons al
eeuwenlang met zich laat sollen als de goeie lieve Sint, niettemin als kerkheilige
dient au sérieux genomen. Al worden hem ook in déze hoedanigheid zóveel wondere
zaken toegeschreven, dat het soms moeilijker is aan de heilige dan aan de Sint te
geloven.
Deze heilige was de man die vóór zestien eeuwen de christengemeente bestuurde te
Myra in de zuidwesthoek van Klein-Azië. Na de vele mirakels die hij bij leven reeds
zou gewrocht hebben, is hij vooral sinds zijn dood dé grote thaumaturg geworden
voor de oosterse christenheid. Onder meer werd hij als beschermer van de zeevaarders
vereerd. Dit was dan ook wel de reden waarom, op 'n meidag van het jaar
duizendzevenentachtig, de toenmaals belangrijkste Zuiditaliaanse havenplaats Bari
met bijzondere vreugde de terugkeer begroette van een groep zeelieden die op hun
thuisvaart vanaf Antiochië erin geslaagd waren het door moslims bedreigde Myra
aan te doen en vandaar de relieken van deze heilige naar hun vaderstad in veiligheid
te brengen. De latere evolutie van de Sinterklaascultus in ons westen was toen nog
wel amper te voorzien. Deze vond waarschijnlijk haar eerste oorsprong in een
misverstand omtrent het bootje dat vanouds aan de voeten van de heilige werd
uitgebeeld. Het bootje met de drie matrozen die door zijn schutse eens 'n schipbreuk
overleefden; maar dat men later is gaan aanzien voor een zoutkuip met daarin drie
voor 'n feestmaal geslachte kindertjes die hij weer tot leven zou opgewekt hebben.
Welke misvatting hem de reputatie bezorgde van dé grote kindervriend. En de
voorstelling, in zijn hand, van drie goudklompen waarmee hij eens drie arme
maagdekens uit haar moeilijkheden hielp, duidde men nadien als drie broden.
Waardoor de Sint tevens patroonheilige van de bakkers is geworden, die hem telkens
weer de benodigde speculaas en pepernoten leveren om zijn kindervriend-reputatie
te blijven waarmaken. Doch voor deze nadere ontwikkeling moest de goedheilige
man eerst via Spanje naar Amsterdam komen. Hier in
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Bari dacht en denkt men bij Sinterklaas nog niet aan speculaas doch aan de
schutspatroon van het schippersgilde en aan de machtige voorspreker in 't algemeen.
Wel schijnen indertijd de pasverworven reliquiën aanleiding gegeven te hebben
tot een ernstig, ja bloedig conflict tussen twee partijen: die van de schippers en die
van de curiale clerus. De geestelijkheid, die de betekenis van de heilige voldoende
algemeen vond om hem in de kathedraal zijn intrek te doen nemen. Anderzijds de
zeelui, die voor hun speciale patroon een aparte kerk wensten. De scheepslieden,
geleid door de benedictijner abt en latere bisschop Elias, hebben het pleit gewonnen
en de basiliek van San Nicòla is er gekomen; met vóór alles deze intieme krypte
waarin ik nu onder de altaartafel nog het gebeente van de wonderdadige heilige vlak
vóór me zie zoals het sinds zoveel eeuwen daar al rust.
Boven het reliekaltaar hangen enkele oriëntaalse votieflampen. Die herinneren eraan
hoe de christenen van het oosten hun naar het westen geëmigreerde wonderdoener
bleven gedenken. Met name vanuit het nabije Albanië aan de overkant van de Adria
kwamen voorheen pelgrims in groten getale het graf van de heilige Nicolaas bezoeken.
En de zilveren hanglampen vormen een wijgeschenk van de laatste Tsaar aller Russen
aan zijn naamheilige. Daarnaast is 't dan toch wel wat beschamend dat tot nu toe de
chocolade- en marsepein-fabrikanten van het westen met z'n allen nog nooit op het
idee zijn gekomen hun grote ‘salespromotor’ hier een passend ex-voto te offreren;
ja, dat ze diens laatste rustplaats wellicht niet eens wisten te vinden.
Overigens behoort de krypte zelf, voor die laatste rustplaats hier ingericht, wel tot
de wèsterse middeleeuwen. Deze ingetogen romaanse ruimte, onlangs van barok
bederf ontdaan, is als een monument voor de uiteindelijke inlijving van deze
landstreek bij de Latijnse christenwereld, 'n Monument uit de dagen na het oosters
schisma, toen het Byzantijns regiem, tot dan toe voor Langobarden en Karolingers
en het laatst voor de Ottonen telkens maar zeer tijdelijk vanhier geweken, tenslotte
door de Noormannische ridders voorgoed uit Zuid-Italië verdrongen was. En toen
de Griekse kerkriten door die der Latijnen werden vervangen en de Basilianer
monniken voor de Benedictijnen het veld moesten ruimen. Want dít hier is een
bedeplaats van volkomen de stijl en sfeer die men eveneens nog in de krypten aantreft
van sommige gelijktijdig gebouwde kloosters op de noordwestelijke buitenposten
van het toenmalige christendom. Die sfeer van wijding wordt hier nog verhoogd
doordat vanaf de smalle raamopeningen, met transparante albastschijven in plaats
van glas, het daglicht als een getemperde onaardse schijn zich door de mysterieuze
stilte verspreidt. Bij die stilte is in deze benedenkerk mèt mij nu verder niemand dan
de heilige bisschop binnen zijn zilveren schrijn. En voorts, diens latere Barinese
ambtgenoot Elias, die deze crypta voor de Sint liet bouwen en er ten leste, in een
antieke sarkofaag naast de ingang, zelf ook 'n plaatsje gekregen heeft. Maar voor de
rest laten op dit ogenblik alle Sinterklaasvereerders hierbeneden verstek gaan.
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In de machtige bovenkerk echter, vanwaar ik daarnet naar deze schemerige stilte
afdaalde, is inmiddels een plechtig-dominicaanse hoogdienst bezig, met vrijwel alle
plaatsen door gelovigen van beiderlei kunne bezet. En na mijn ervaringen inzake
Zuiditaliaanse kerkgangersgewoonten heeft het me bij binnenkomst zo op het eerste
gezicht wel een der posthume wonderdaden toege-leken van Sinterklaas, dat hij
gewoon op 'n door-de-weekse dag zó veel publiek - en hieronder zelfs een bijna
evenredig aantal mannen - in zijn kerk wist bijeen te krijgen. De werkelijkheid
evenwel was enigszins anders. Wat me spoedig onthuld werd door de predikant die
even later op de kansel verscheen om reeds in zijn eerste volzinnen te verkondigen
dat deze solemnele Mis ter inleiding bedoeld was tot de novene vóór het feest van
Sint-Antonius!
En nu, staande nog bij het verlaten reliekaltaar van de heilige wonderman uit Myra,
heb ik dan ook écht met hem te doen, zoals hij vandaag op eigen terrein 't moet
afleggen tegen zijn zoveel jongere westerse evenknie uit Padua. Naar welke
franciscaanse wonderheilige trouwens de dominicaanse bedienaars van deze kerk
zich eveneens maar te voegen hebben. Want San Antonio - ‘íl Santo’ zonder meer geniet bij de Italianen een wel zó universele populariteit dat voor hem, zodra zijn
feestdag nadert, allerwegen zelfs de meest geliefde voor-keurheiligen naar het tweede
plan verschoven worden. En zo blijkt op dit uur ook boven het eigen graf van San
Nicòla alle eerbied en vertrouwen der verzamelde gelovigen uit te gaan naar die
andere heilige. De heilige die in de meest westelijke stad van Europa het levenslicht
pas aanschouwde, toen hier te Bari voor de destijds al eerbiedwaardig-oude oosterse
Sint deze gedachteniskerk ruim een eeuw na het begin van de werkzaamheden
eindelijk haar voltooiing naderde.
Bij deze kerk ben ik uitgekomen na een zwerftocht door de enge regelloze straatjes
van het middeleeuwse Bari, dat op het schiereiland benoorden de riante corso hier
gescheiden ligt van de rechtlijnige en ruime nieuwere wijken ten zuiden. En deze
eerste kennismaking met Oud-Bari is me niet tegengevallen. Vooral als ik hierbij
terugdenk aan het oude stadsdeel van Tàranto waarmee onlangs mijn eerste
ontmoeting me een beklemmend visioen toeleek. Wel is dat bij macaber lamplicht
geweest, terwijl het nú stralende morgen was. Maar ook zonder dit verschil in
belichting is Bari beslist de vriendelijkste van de twee. En bewoond door montere
mensen die onder hun bescheiden omstandigheden echt wel aardigheid aan het leven
schijnen te hebben. Wat zich manifesteerde door de opgeruimde gezichten die me
overal toelachten. Maar ook door de vrij opgeruimde staat waarin de wijk zelf,
woningen zowel als straten en pleintjes, over 't algemeen blijkt te verkeren.
Opgeruimd, niet alleen doordat alles er heel wat minder wanordelijk en onnet bijligt
dan binnen een zo dicht bewoonde bekrompenheid begrijpelijk en vergeeflijk ware.
Doch méér nog door de witte en andere lichte tinten waarmee ook vanbuiten bijna
elk stukje muurwerk is gekalkt. Tinten die, al zijn ze lang niet overal kraakhelder
meer, toch bijzonder opvrolijkend werken. En die zelfs uit de nauwste, deels
overbouwde gangen het donker, althans de somberte verdrijven.
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Ook verder blijft hier, behalve voor het levensnoodzakelijkste, tevens nog enige
speling voor de luttele overtolligheden die zo grotelijks kunnen bijdragen om barre
aardse toestanden te vermenselijken. Zoals 'n enkel bloemetje of 'n beetje siergroen,
dat ik tussen het grauw der Tarantijnse sloppen nergens heb opge-merkt; maar dat
híer soms verrassend uit een bovenraam kleurt ofwel langs het hekje geleid is van
een balkon of platje, waarop enkele vrouwen met haar huiswerk buiten zaten. Zoals
ook: de ietwat vrijere ruimte en gezelliger sfeer binnen deze meer in de rondte
gebouwde stad; terwijl bij Taranto de lange hoofdstegen, door tal van korte
tussengangetjes verbonden, in één richting op het smalle eilandje liggen
samengedrongen.
Door die wat grotere bewegingsvrijheid naar alle kanten heeft hier, dunkt me,
vooral de jeugd 't beter getroffen dan ginds. En behalve naar de plaatsen en pleintjes,
tussen de bebouwing zelf uitgespaard, kan zij voor haar spel ook nog uitwijken naar
de brede kaden daarbuiten. Aan de voet van het Staufisch kasteel dat uitziet op de
grote nieuwe haven en industriewijken ten westen. Maar vooral ook langs de stillere
kadegedeelten aan de oostzijde waar ik, na heel de buurt doorkruist te hebben, tussen
'n gewemel van stoeiende kinderen terecht kwam. Aan de waterkant stonden er enkele
knaapjes met hun eigengemaakt visgerei te opereren. En een van hen probeerde met
wijde gebaren mij te overtuigen dat ze op die manier echt wel 'ns iets indrukwekkends
gevangen hadden. Hogerop zaten vanaf de kademuur 'n paar jongens stil voor zich
uit te turen over de lichtblauwe vlakte. Ze waren in hun verbeelding al wel op een
van hun toekomstige zeereizen. Of misschien ook is het zoiets als 'n onderbewust
heimwee geweest, dat hen zo dromig deed uitzien naar de overzeese verten vanwaar
oudtijds het Helleens kolonistendom zich met hun Illyrische voorvaderen kwam
vermengen; en vanwaar ook nadien de toevloed van het Grieks element naar deze
kust zó lang nog heeft aangehouden dat deze jongelui door hun afkomst wellicht
méér nog kinderen van Hellas dan van Italië zijn.
En wie hier eveneens uit de Griekse wereld stamt, dat is dus Sint Nicolaas, wiens
grafkerk ik dan, de kade weer verlatend, plotseling vóór me zag.
De plaats van deze kerk is dezelfde waar voorheen de Byzantijnse stadhouder of
‘katapan’ zijn residentie had. Nog door de pleinen omgeven die eens de buitenhoven
vormden rond de profane burcht van Oostromeins gezag, stond nu in de volle zon
de San Nicòla met zijn rijzige muren en machtige kruisdak daar vóór me als een ware
burcht Gods. En een Latijnse burcht! Uit één stuk. Eerlijk getuigenis van de
ongetwijfeld christelijkste eeuw der westerse middeleeuwen. De eeuw van
edelmoedige onversaagdheid bij geestelijke verinnerlijking. Zoals aan dit godsgebouw
de kloeke bogen der zijnissen fijnzinnig bekroond worden door een meditatieve
venstergalerij. En zoals de imposante gevels, alleen door de sobere versiering met
enkele ranke dubbelvensters, me geheel als bezield leken van spirituele rijkdom.
Voor vele kerken in Apulië heeft deze monumentale basilica tot voorbeeld gediend,
zonder overigens in haar pure forsheid ook maar ergens geëvenaard te zijn. Zo werd
de oorspronkelijk Byzantijnse kathedraal van Bari - nadat zij was verwoest bij een
tuchtiging van deze stad door de Siciliaanse Noorman-koning Willem die van dit
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optreden de bijnaam ‘de Slechte’ overhield - eveneens naar het model van de San
Nicòla herbouwd. Maar ook deze dombasiliek, welke ik eerder op mijn wandeling
zag, vertegenwoordigt door haar wufter sier duidelijk reeds een latere eeuw dan die
waarin de Nicolaasbasiliek ontstond.
Zo rees die machtige Romaanse tempel daar vóór me op als een monument van
heel 'n westers-christelijke eeuw: als de in steen vereeuwigde verbintenis van
Benedictijnse vroomheid met Noormannische kracht.... Doch waar blìjft men met
zo'n grootse impressie, als men even later bij de kerkingang uit een folder ervaart
dat - naar recente onderzoekingen uitwijzen - aan dit Romaans godsgebouw
onverwacht veel van het Byzantijns regeringsgebouw nog voortbestaat; en dat dus
de kerkbouw indertijd veeleer een verbouwing moet geweest zijn van het voormalig
paleis. Zo zouden niet alleen de vierkante voortorens al tot dat paleis behoord hebben.
Maar ook heel het typisch rechthoekig koorpand, waarin links en rechts eertijds de
paleistrappen omhoogvoerden. Ten onrechte dus heeft men in deze reeds Byzantijnse
trappenhuizen gemeend de restanten te moeten zien van absidale kerktorens zoals
boven de eveneens rechte achtergevels van verschillende latere, naar het model der
San Nicòla gebouwde Apulische kerken wèl opgetrokken werden; maar die aan het
origineel zelf waarschijnlijk altijd ontbroken hebben. En de zware boognissen die
dit origineel flankeren en die men eveneens bij de meeste basilicakerken in deze
streek herhaald vindt, zouden aanvankelijk tot onderbouw gediend hebben voor de
borstweringen langs de stadhoudersresidentie.... Maar mag die Byzantijnse voorarbeid
dan al verschillende bijzonderheden verklaren, zij neemt toch de Latijnse bezieling
niet weg waarmee daaruit dit godshuis als geheel is voltooid.
Ook aan het kerkinterieur, waarvan de indrukwekkendheid helaas door enkele
later nodig gebleken overdwarse steunbogen verhinderd wordt tot haar volle recht
te komen, moet nog veel van de voormalige profane bouw over zijn. Zo schijnen tot
die paleisbouw ook reeds de bovenruimten behoord te hebben die men nadien links
en rechts van het hoge middenschip heeft ingericht tot galerijplaatsen voor de
ongeëmancipeerde dames uit die dagen.... Doch inmiddels had ik direkt bij
binnenkomst op een naast de entree ingemetselde gedenkplaat kunnen lezen dat in
de late middeleeuwen ook wel een zeer geëmancipeerde dame eens deze kerk bezocht:
Birgitta van Zweden, die de Franse koningen braveerde en de Avinese pausen
vermaande; en die, toen zij tegen het eind van haar leven een bedevaart naar het
Heilige Land ondernam, op doorreis te Bari verbleef en hier, boven het graf van de
heilige Nicolaas, een harer vele visioenen had.
Eeuwenland trouwens is Bari het eindpunt van de overlandse reis geweest voor wie
vanuit Noordwest-Europa naar de Heilige Plaatsen pelgrimeerden en dan in deze
havenstad scheep gingen, waar zij terugkerend ook weer aan land kwamen. Zo ook
moet, driehonderdvijftig jaar nog vóór Birgitta, via deze zelfde route een gezelschap
van 'n veertigtal vrome en dappere Normandische ridders die pelgrimstocht
ondernomen hebben, om dan - op de terugweg
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vanuit Bari - heel Zuid-Italië te doorkruisen. Alwaar zij, als trouwe paladijnen van
de christenkerk, en passant een door Saracenen bedreigde stad bevrijdden. Waar zij
echter tevens, als geboren avonturiers, prompt de buitengewone kansen onderkenden
die voor strijdvaardige en doortastende jongelui hier te grijpen lagen in dit mooie
doch praktisch stuurloze gewest dat door voortdurende ruzies tussen plaatselijke
machthebbers werd geteisterd. Op het reisbericht waarmee deze pelgrims tenslotte
huiswaarts keerden, lieten dan ook velen onder de niet-beërvende jongere zoons uit
de Normandische ridderstand zich verleiden om zuidwaarts te trekken en in dat
volgens noordse maatstaven paradijselijke land hun geluk te gaan beproeven.
Langs diezelfde route zijn na ruim vijftig jaar, toen reeds een gevestigd
Noor-mannenrijk het Byzantijns bestuur in Zuid-Italië vervangen had, ook de eerste
kruisvaarders vanuit Normandië en vanuit het overige Frankrijk gekomen, die zich
te Bari inscheepten om Byzantium tegen de Turks-mohammedaanse agressie te
helpen en om de schouwplaatsen van Christus' aardse leven weer voor de christenheid
vrij te maken. Hun wapens werden bij de afvaart hier gezegend door de paus zelf,
die tegen de heerszucht van de vierde keizer Hendrik zich onder de bescherming had
gesteld van de Zuiditaliaanse Noormannen. Dezelfde paus die enkele jaren tevoren
ook deze door Elias voor Sint-Nicolaas gebouwde krypte had ingezegend....
Uit deze krypte keer ik tenslotte weer in de bovenkerk terug, waar juist de solemniteit
ter ere van Sint-Antonius met een plechtige zegening beëindigd wordt en de stoet
van clerici, afgesloten door de wijde koorkap van de officiant, dan weldra in de
sacristiedeur verdwijnt. En op het nu ontruimde hoogkoor is het vooral Elias'
witmarmeren bisschopsstoel die mijn aandacht trekt. Als een nederig kleinood staat
hij opgesteld tussen het nauw verwante hiëratisch versierde ciboriumaltaar en het
veel latere pompeuze grafmonument daarachter van Bona Sforza, de zestiende-eeuwse
hertogin van Bari en koningin van Polen, die inderdaad een pompeuzer periode van
de Barinese historie vertegenwoordigt dan waarbij ik hier wil verwijlen.
De troon van Elias wordt geschraagd door drie gebeeldhouwde mannenfiguren.
Drie zwaar torsende Saracenen onder deze zetel voor een christen kerkvorst. Zij
symboliseren wel, wat destijds de kruisridders nastreefden met hun vanhier
ondernomen krijgstocht naar het oosten. Of misschien bedoelde de beeldhouwer
vooral eraan te herinneren hoe ook in Bari zelf de Islam zich voorheen al meermalen
wist te vestigen doch telkens weer door christenmachten overwonnen werd.
Zo hebben rond het midden van de negende eeuw Saraceense heersers, in een
Zuiditaliaanse burentwist door een der partijen te hulp geroepen, deze stad en heel
Apulië dertig jaar bezet gehouden; totdat keizer Lodewijk, achterkleinzoon van Karel
de Grote en erfgenaam in Italië van diens rijk, hen tenslotte verdreef, waarna weldra
door Lodewijks dood Byzantium hier weer de wacht kon betrekken. En enkele
decennia nog vóór de aankomst hier der Noormannen, moesten de Venetianen eraan
te pas komen om hun Barinese geloofs- en stam-
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verwanten uit een zes maanden reeds aanhoudende Moorse belegering te bevrijden.
Die bevrijders hebben toen voor hun eigen stadspatroon het San Marcokerkje hier
gebouwd.... waaraan ik nu over enkele minuten zal voorbijrijden....
Misschien heeft dát kerkje, als blijvend aandenken aan Venetië's patroonheilige wiens
relieken twee eeuwen voordien vanuit het toen reeds islamitisch Alexandrië naar de
Dogestad gesmokkeld waren, naderhand de Apulische zeelui wel ertoe geïnspireerd
ten behoeve van hún hoofdstad het gebeente van Sint-Nicolaas uit het middelerwijl
Turks geworden Myra te ontvoeren.
Aan deze kleine San Marco ben ik weldra dus voorbijgegaan. En, zoals gezegd,
niet wandelend doch rijdend. Dat kwam zó. Buiten de San Nicòla vroeg ik aan 'n
groepje mèt mij de kerk verlatende Antoniusvrienden de kortste weg naar de bushalte.
Want langer dan voorzien, had mìj Sinterklaas daarbinnen opgehouden. Daardoor
bleek de tijd nu wel erg krap om nog vóór twaalven in mijn hotel terug te zijn, waar
dan een gisteren toevallig ontmoet Canadees toeristenpaar me voor 'n middagtrip
zou opwachten. Als meneer heel vlug doorstapte en de juiste straatjes volgde, kon
hij misschien nog net de bus halen die hem tijdig op de afgesproken plaats zou
afzetten. Deze, overigens heel beminnelijk gedane mededeling was alwat de mannen
uit het gezelschap tot de oplossing van mijn moeilijkheid konden bijdragen. Doch
gelukkig waren er ook enkele vrouwen, die maar weer bewezen hoezeer bij haar
kunne de praktische zin veelal beter ontwikkeld is dan bij de heren der schepping.
Eén van haar had meteen al een jongeman aangeroepen die met zijn driewielig
motorvoertuigje juist daar bezig was melk en aanverwante artikelen uit te venten.
En die prompt met z'n rijdende negotie naderbij kwam. Misschien was het zijn moeder
wel die hem riep, of een gezagvolle tante of ook een heel goede vaste klant. In elk
geval aarzelde de knaap geen ogenblik om z'n nering even stil te leggen en achter
op z'n karretje een plekje naast de melkbus in te ruimen voor deze in tijdnood
verkerende toerist. Dan ging de rit met gepaste snelheid de smalle straatjes door,
waar de mensen vriendelijk-verbaasd dit ongewoon transport nakeken. M'n chauffeur
wuifde vanaf zijn hoge voorplaats triomfantelijk naar alle kanten. En, rugwaarts
rijdend op de lage achterplaats, volgden de melkbus en ik; waarbij m'n bengelende
benen telkens weer het wegdek raakten.
Bij de bushalte waren we op tijd. Maar m'n Canadese vrienden hebben m'n verhaal
niet willen geloven.
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Nigeria's politieke crisis in perspectief
Etim N.E. Udoh
Een aantal mensen heeft over de politieke problemen van Nigeria geschreven met
zo'n betreurenswaardige oppervlakkigheid, met zo'n emotionele overaccentuering
en eenzijdige nadruk op economische belangen, dat de diepste oorzaken van die
problemen erdoor verduisterd worden en op de achtergrond raken. Een typisch
voorbeeld hiervan is de volgende opmerking van Pierre Chauleur in Streven, mei
1968, p. 751: ‘Een volk van twaalf miljoen - de Ibo-bevolking van Biafra - vecht
tegen de totale uitroeiing. Dagelijks horen wij van verschrikkingen in Vietnam; over
wat er in Biafra gebeurt, wordt in alle talen gezwegen’. Iemand die zo schrijft, steunt
alleen op zichzelf; werkelijk onderzoek naar de feiten, wat tijd en geld kost, en
waarvan de uitkomsten niet van te voren vast staan, zou het emotionele uit zijn
bewering halen en het tendentieuze uit zijn berichtgeving wegnemen.
Met het oog op beweringen als die welke we zojuist hebben aangehaald, is het
nuttig deze korte analyse te beginnen met een overzichtelijke samenvatting van
feitelijke gegevens1.

Feitelijke gegevens
Verschillende stammen in de vroegere provincies (in miljoenen)
Noord-Nigeria

Dakakeri

2,9

Borgawa

1,3

Hausa

5,8

Nupe

2,5

Fulani

4,3

Totale bevolking:

29,8 miljoen (13 stammen)

Oost-Nigeria

Ibo

6,9

Ijaw

1,6

Ibibio (Efik)

4,0

Totale bevolking:

12,5 miljoen

West-Nigeria

Yoruba

10,3

Lagos provincie

Verschillende stammen,
voornamelijk Yoruba:

0,7

Birom

2,5

Jukun

2,6

Tiv

1,6

1

Census Report of the Federation of Nigeria, 1963, Federal Ministry of Information, Lagos.
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6,2
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Verschillende geloofsovertuigingen in Oost-Nigeria (in miljoenen)
Stam

Bevolking

Christen

Mohammedanen Sekten

Geen
bepaalde
geloofsovertuiging

Ibo's

6,9

2,6

0,4

1,25

2,7

Ibibio's

4,0

3,0

0,05

0,4

0,6

(Efiks)

0,04

Ijaws

1,6

0,8

0,04

0,2

0,5

Totaal

12,5

6,4

0,49

1,85

3,8

Men ziet dat, hoewel de bevolking van het vroegere Oost-Nigeria 12,5 miljoen
bedraagt, slechts 6,9 miljoen daarvan Ibo's zijn. Toch zijn de resterende 5,6 miljoen,
die loyaal waren met de federatie Nigeria, door de Ibo's gedwongen Biafra te steunen.
Zij die dat weigerden, werden, zoals we vernemen uit een ooggetuigenverslag van
W. Norris2, terechtgesteld of doodgeslagen door de Ibo's. Oost-Nigeria is geen
homogeen geheel, evenmin trouwens als de Ibo's zelf, die verdeeld kunnen worden
in de ‘werkelijke Ibo's’ en de ‘Osus’, nakomelingen van slaven. Van deze laatsten
werden honderden, die de afscheiding niet steunden, in Onitsha en Aba omgebracht,
onder wie de vrouw van Ironsi. Een gelijkstellen van de situatie van Nigeria met die
van Vietnam kan men slechts zien als een gevolg van een volslagen gebrek aan
onderzoek naar de feiten in beide situaties. Een recent onderzoek3 toont aan dat voor
een vergelijkbare periode in 1967-1968 (maart) het totale dodencijfer in Vietnam
209.831 bedroeg - en dit slechts volgens de officiële cijfers van de Verenigde Staten.
Een officiële schatting, gemaakt door stamhoofd Obafemi Awolowo, geeft dat 30.000
levens verloren gegaan waren tot 15 mei 1968 in tien maanden burgeroorlog. En
hoewel dit cijfer ongetwijfeld hoog is, valt het niet te vergelijken met Vietnam.

Historische achtergrond
De historische achtergrond van de politieke ontwikkeling in Nigeria kan hier slechts
in het kort worden aangegeven. De Engelsen en de Portugezen kwamen rond het jaar
1630 in Calabar, Badagry en Lagos, en tegen 1790 hadden de Engelsen de Portugezen
verdreven. In 1861 kwam er een werkelijk Engels bestuur in Nigeria, toen de koning
van Lagos, Oba Dosunmu, gedwongen werd een verdrag te ondertekenen, waarbij
het gebied van Lagos overging aan de Engelse kroon voor een bedrag van 1.200
zakken kauri's (schelpmunten) per jaar.
In 1897 werd het noordelijk deel van Nigeria tot een aparte staat onder de

2
3

The Times, 29 april 1968, p. 9, waar staat dat 200 Ibibio's doodgeslagen werden door de Ibo's
in Umuahia.
Het blad West-Africa, nr. 2.659, 18 mei 1968, p. 571.

Streven. Jaargang 21

1007
naam Nigeria; het zuidelijk deel ging tot Nigeria behoren in 1914. Het probleem
Nigeria, dat nu tot zijn hoogtepunt gekomen is, begon vanaf die datum. Om hier een
oplossing voor te vinden, kwam men in 1954 overeen dat, om de verschillende
culturele groeperingen tot haar recht te laten komen en om het bestuur gemakkelijker
te maken, Nigeria een federatie zou worden van drie gebieden: Noord, Oost en West.
Behalve in de westelijke landstreek, waar de Yoruba-stam leeft, wonen er in de twee
andere gebieden verschillende stammen, zoals de tabel hierboven aangeeft.
Zoals altijd het geval is, wanneer een nieuwe staat vecht voor zijn
onafhankelijkheid, is er een tijdelijke eenheid van al de etnische growepen tegen de
koloniale macht, in dit geval de Engelsen. Maar het was duidelijk, al voor de
Constitutional Conference van 1958 in Londen, dat Nigeria zou uiteenvallen in 14
tot 18 kleinere staten. De Action Group (aangevoerd door stamhoofd Awolowo), de
partij van de Yoruba's in het Westen, was hier sterk voor. In feite heeft ook Dr. Namdi
Azikewe, de eerste Ibo-president van Nigeria, om het vormen van meer staten
gevraagd. Maar de politieke partij der Ibo's (N.C.N.C.) was er tegen, zolang men de
COR-staat (Calabar, Ogoja, Rivieren) wilde oprichten in Oost-Nigeria. Omdat zij
het bestuur hadden in dat gebied, was het voor hen noodzakelijk hun politieke
overheersing te behouden over de andere stammen in die landstreek. Zo wilde ook
de Noordelijke partij (N.P.C.) geen vorming van nieuwe staten in het Noordelijk
gebied. Omdat het Noorden anderhalf keer zo groot was als de twee andere, zuidelijke
gebieden, wilden ze hun meerderheid behouden en daarmee hun invloed op de centrale
regering van Nigeria in Lagos.
Zo was de situatie, toen Nigeria in oktober 1960 onafhankelijk werd; de kansen
op conflicten werden door de onafhankelijkheid niet weggenomen. De commissie
betreffende de minderheden4 had voorgesteld dat er, vooral in het Oosten, meer
gedaan moest worden om een grotere deelname en een grotere veiligheid te krijgen
voor de kleinere stammen, maar dat werd in de wind geslagen door de regionale
regeringen, welke een grote autonomie bezaten. Nu de onafhankelijkheid er was, en
de gemeenschappelijke ‘vijand’ - het kolonialisme - verjaagd was, werden de
binnenlandse naijver en onderlinge strijd verhevigd. Op dat ogenblik waren de
belangrijkste problemen van Nigeria ‘parochialisme’, etnische verwantschap, een
politiek die berustte op privé-relaties, onrechtvaardige verdeling van inkomsten en
politieke macht, en nepotisme. Al deze dingen tezamen vormen de oorzaken van de
problemen waar wij op dit ogenblik voor staan.

Ambitie en geweld van de Ibo's
Bij de onafhankelijkheid werd de federale regering gevormd door een coalitie van
de N.C.N.C. (Ibo-partij) en de N.P.C. (de Noordelijke partij, die al de dertien
voornaamste stammen van het Noorden omvatte). De Action Group
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vormde de oppositie, nadat ze 25 zetels had gewonnen uit de streek der minderheden
in het Middengebied van het Noorden en de meeste zetels uit het Westelijk gebied.
Een coalitieregering tussen de Ibo's en de Noordelijke inwoners kan ongelooflijk
lijken voor hen die de oorlog in Nigeria zien als een godsdienstoorlog tussen
mohammedanen en christenen. Met klem moet gezegd worden dat dit helemaal niet
zo is. Het is ook niet mogelijk om, zoals de Ibo-propaganda het heeft gedaan, het af
te doen als een oorlog tussen Ibo's en Hausa's. Deze coalitie was voornamelijk bedoeld
tegen de Action Group, die een onderverdeling van het Noorden en het Oosten had
voorgestaan. En hoewel de coalitieregering zich verzet had tegen de oprichting van
staten in hun eigen gebieden, hebben ze geprofiteerd van hun meerderheid in de
centrale regering en gestemd voor de oprichting van de staat Midden-Westen,
losgemaakt van West-Nigeria in 1962.
In datzelfde jaar ontstond een breuk in de Action Group. Stamhoofd Akintola,
tweede leider van deze partij, en stamhoofd Awolowo, de leider, waren het oneens
over de vorming van staten. Akintola steunde inderdaad Sir Ahmadu Bello, premier
van het Noorden en leider van de N.P.C. Hij vormde een nieuwe partij, de N.N.D.P.
(Nigerian National Democratie Party) en hoewel hij verkozen werd op het Action
Group-programma, tot premier van West-Nigeria, en zijn partij een minderheid
vormde, hield de N.C.N.C.-N.P.C.-regering hem aan als premier in plaats van
verkiezingen uit te schrijven in het Westen. Intussen was Awolowo door diezelfde
regering gedagvaard en in hechtenis genomen wegens verraad.
Voor de algemene verkiezingen van 1964 viel de N.C.N.C.-N.P.C.-regering uiteen.
Akintola en zijn nieuwe partij (bestaande uit Yoruba's) vormden een coalitie met de
N.P.C., die de naam kreeg N.N.A. (Nigerian National Alliance). De Action Group
ging nu samen met de N.C.N.C. en vormde de U.P.G.A. (United Progressive Grand
Alliance). De verkiezingen waren in Nigeria altijd al erg corrupt geweest; de Ibo's
lieten geen campagne van andere partijen toe in Oost-Nigeria; andere partijen
verhinderden alle concurrentie in gebieden die zij onder controle hadden. Bij deze
verkiezingen deed zich voor de eerste keer de mogelijkheid voor dat het leger de
macht zou grijpen en wel omdat de kandidaten van de U.P.G.A., die verhinderd
werden campagne te voeren in het Noorden, de verkiezingen boycotten. Zo ‘won’
de N.N.A. de verkiezingen met een grote meerderheid. Daar de U.P.G.A. van de
Ibo's was en dus de Ibo's alle macht verloren hadden in de centrale regering, besloten
enkele Ibo-officieren tot een staatsgreep in december 1964. Toen hun plan echter
uitlekte, zagen ze af van alle actie.
Een jaar later kwam de test voor de N.N.A. bij een regionale verkiezing in het
Westen. De U.P.G.A. voelde zich heel zeker van de overwinning, maar omwille van
verregaande corruptie - die een publiek geheim was in het hele gebied - verloor ze
deze verkiezingen. Er bestond een sterke afkeer voor de N.N.A. in het Westen; zelfs
de ambtenaren waren er tegen gekant. De verkiezingsuitslag verwekte daarom rellen
in het Westen en binnen de veertien dagen waren meer dan honderd mensen gedood.
Hoewel die reactie voor een deel spontaan was,
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is het toch bekend dat de U.P.G.A., in het bijzonder de Ibo's, misdadigers gehuurd
hebben, tot in het Oosten, om de rellen uit te lokken in het Westen. Toen in 1962 de
Action Group uiteenbrak en er in het Westen onrust kwam, had de Federale Regering
de noodtoestand afgekondigd en het bestuur in het Westen overgenomen. Maar in
1965, toen al veel slachtoffers gevallen waren, weigerde ze dit te doen. De Nationale
President, Dr. Aziweke van zijn kant, die de macht aan zich had kunnen trekken om
de orde te herstellen in die landstreek, deed evenmin iets. Er waren geruchten dat de
leider van N.P.C. (Sir Ahmadu Bello), die in feite de federale premier, Sir Abubaka
Tafawa Balewa, als stroman gebruikte, van plan was buitenlandse troepen te hulp te
roepen om de rellen te onderdrukken. Hij verwierp ieder voorstel van compromis
met de opstandelingen. Op dat ogenblik greep het Nigeriaanse Leger de macht, op
15 januari 1966.
Die eerste staatsgreep was georganiseerd door negen officieren, van wie er zeven
Ibo's waren. Er bestond een lijst van 31 corrupte politici die bij deze actie gedood
moesten worden; zeven van hen waren Ibo's. Zelfs de Ibo, Generaal Ironsi, hoofd
van het leger, was een van hen. Ook Dr. Okpara en Dr. Mbadiwe, door en door
corrupte Heden, moesten gedood worden. Maar, hoewel 27 mensen door de
Ibo-officieren werden vermoord bij de Staatsgreep, was er geen enkele Ibo bij. Op
dit ogenblik zijn Okpara en Mbadiwe raadgevers van Ojukwu, Ibo-leider van Biafra.
Zij die stierven waren meestal van Noordelijke origine, zoals de nationale premier,
de corrupte minister van financiën van het Midden-Westen, Akintola en Ahmadu
Bello; meer dan vijftien officieren werden gedood, allen uit het Noorden. Dat
niet-Ibo's door Ibo-soldaten waren gedood en het feit dat Ironsi, een lbo, staatshoofd
werd, samen met de arrogante houding der Ibo's in het Noorden en het feit dat de
Ibo's de meerderheid vormden in de raadgevende vergadering die Ironsi samenstelde,
wekte zware verdenkingen bij de mensen uit het Noorden. Na de staatsgreep werd
luitenant-kolonel Ejoor van het Middenwesten aangesteld als militair gouverneur
van het Oosten, maar na twee dagen stuurden de Ibo-officieren een delegatie naar
Ironsi en Ejoor werd vervangen door Ojukwu. De tegencoup kwam uiteindelijk toen
Ironsi, op advies van zijn Ibo-mensen, het decreet uitvaardigde dat Nigeria een
eenheidsstaat zou worden. Iedereen weet dat de gemakkelijkste weg naar de macht
een eenheidsstaat is en het was nu duidelijk dat de eerste staatsgreep een poging was
van de Ibo's om het land met geweld in de hand te houden. Daarom werd de tweede
staatsgreep georganiseerd door de officieren uit het Noorden; en dit keer werden veel
Ibo's vermoord, ook Ironsi. Maar de Noordelijke soldaten, in het bijzonder die van
de minderheidsrassen van de Middle-Belt, liepen uit de hand, zodat er moordpartijen
kwamen op Ibo's en andere mensen uit het Oosten in 1966. Het is wel overdreven
als de Ibo's in hun propaganda spreken van 30.000 doden, maar Prof. Dudley, die
op dat ogenblik colleges gaf in de Universiteit van Noord-Nigeria, schreef in een
ooggetuigeverslag dat het aantal doden in het Noorden 5.000 was5. Het is veelal niet
bekend dat het doel van de
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tweede staatsgreep de afscheiding was van het Noorden van de rest van Nigeria;
maar dit was inderdaad het plan van de organisatoren. Het doden van de Ibo's was
op de eerste plaats een weerwraak voor de moord op hun leiders door de Ibo's.
Het is een feit dat, indien een Ibo de leiding van de regering had gehad na de
tweede staatsgreep, Ojukwu niet de afscheuring zou afgekondigd hebben. En, hoewel
generaal Gowon een christen is en noch Hausa, noch Fulani, besloot Ojukwu tot de
splitsing van Nigeria, eenvoudig omdat Gowon uit het Noorden stamde. Vanaf juli
1966 maakte Ojukwu gebruik van zijn ambt als hoofdintendant van het leger, om
wapens te kopen voor de Ibo's. Van alle andere stammen in het Oosten werden de
persoonlijke wapens opgevorderd, en het dragen van een vuurwapen werd als
overtreding bestraft; deze wet gold echter niet de Ibo's. Burgers uit andere gebieden
van Nigeria werden verdreven uit het Oosten. Door agenten in Genève en Californië
voerde Ojukwu propaganda voor de Ibo's en stelde de zaak voor als een religieus
conflict, alleen maar om steun te krijgen van christelijke naties.
De eerste Raadgevende Vergadering van het Oosten werd bijeengeroepen in
augustus 1966. Ibibio's - Efiks - en Ijaws stuurden hun afgevaardigden. Deze
vergadering wees secessie af; daarom ontbond Ojukwu ze. Toen koos hij zelf mannen
uit van wie hij wist dat ze voor secessie waren en riep ze bijeen in een tweede en
derde Vergadering; inderdaad waren er in de derde Vergadering geen eigenlijke
afgevaardigden meer van de andere stammen, die fel tegen secessie waren; het was
een Vergadering van uitsluitend Ibo's en hun aanhangers. Deze vergadering was het
die secessie stemde. De ontmoeting te Aburi was louter een gebaar van Ojukwu om
de wereld te doen geloven dat hij een vreedzame regeling wenste van de Nigeriaanse
crisis; want op dat ogenblik had hij meer dan 45 miljoen pond besteed aan wapens
en reeds besloten tot secessie.

Erkenning van de onafhankelijkheid van Oost-Nigeria?
Oost-Nigeria is bewoond door 12,5 miljoen burgers, van wie slechts 6,9 miljoen
Ibo's zijn. Maar omdat de rijke gebieden aan andere stammen behoren, besloten de
Ibo's deze streken te bezetten met geweld. Aangezien deze stammen (Ibibio's en
Ijaws) nog trouw wilden blijven aan de federale regering, moest die hun bescherming
en hulp bieden. De Nigeriaanse oorlog was dus veroorzaakt door de ambitie van de
Ibo's om de overige stammen in het Oosten te beheersen. Die willen daarom niet
behoren tot het zogenaamde ‘Biafra’, dat minstens op tribalisme gebouwd is. De
enige redding voor de kleinere stammen ligt bij een federaal regime. Zelfs in het
geval dat ‘Biafra’ blijft bestaan, dan zal het een van de minst stabiele landen ter
wereld zijn, omdat de Ibo's de andere stammen, die hen niet steunen, haten net als
deze stammen de Ibo's haten. Er zou generaties lang bloedige twist zijn.
Van buitenaf wordt soms, zonder voldoende kennis van de feiten en problemen,
Oost-Nigeria vergeleken met enkele kleine Afrikaanse landen om daaruit te
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argumenteren dat het als afzonderlijke staat kan bestaan. Maar van geen enkel deel
van Nigeria kan een aparte staat gemaakt worden, zonder twee of drie stammen bijeen
te brengen. Waarom zou één stam andere kleinere stammen dwingen binnen een
staat waar ze niet toe wensen te behoren? In Oost-Nigeria alleen al worden meer dan
zes talen gesproken en de cultuur van deze stammen is erg verschillend.
Wat brengt de erkenning van ‘Biafra’ mee door Tanzania, Zambia, Ivoorkust en
Gabon? Zover men oordelen kan, is het juridisch een ‘voortijdige erkenning’. Van
de drie nieuwe staten in het Oosten zijn er twee, behorend tot het Ibibio-Efik-volk
en het Ijaw-volk, bevrijd; er zijn administratieve diensten ingericht. Indien
bovengenoemde Afrikaanse Staten in detail de verhoudingen hadden gekend in
Oost-Nigeria, dan zouden ze zich wel tijdig bedacht hebben. President Nyerere
rechtvaardigt zijn houding door te zeggen dat de ‘Biafranen’ recht hebben op
zelfbestuur. Men kan zich de vraag stellen of hij hiermee alleen de Ibo's bedoelt. Er
zijn tal van redenen voor de erkenning, met name onbekendheid met de elementen
van het probleem, invloed van buitenlandse economische belangen (bv. Frankrijk),
politieke wrok en belangen (bv. Portugal, China, Rhodesië en Zuid-Afrika), en ook
pure naijver op de grootte, welvaart en natuurlijke rijkdommen van Nigeria. Maar
over het geheel gaat het eerder om politieke emotionaliteit, die wel legale aspecten
kan hebben. Veel Afrikaanse naties zijn er zich van bewust dat zij nooit zo'n krachtige
rebellie hadden kunnen onderdrukken als nu in Nigeria voorkomt; en dat een bepaald
land zo machtig is geeft hun een gevoel van onveiligheid. Gewoonlijk staat de wettige
regering in een kwaad licht bij een opstand; Nigeria vormt geen uitzondering op deze
regel. Dat is de reden waarom het nu nog wapens moet aanschaffen, lang nadat de
Ibo's de hunne hadden opgestapeld.

Wegen naar vrede
Welke zijn dan de vooruitzichten voor vrede en eenheid in Nigeria? Er zijn vier
elementen, die niet alleen voor de Ibo's van betekenis zijn, maar voor alle stammen.
De structuur van twaalf staten binnen het land moet bewaard blijven om veiligheid
te verzekeren voor de minoriteiten en hen van hun vrees te verlossen. Het is ergerend,
te lezen dat het Midden-Westen afgescheiden werd en bij Lagos gevoegd en dat de
zes noordelijke staten samenvallen met de vroegere Emiraten6. Dit is gewoon niet
juist. De grens van het Midden-Westen ligt minstens 180 kilometer van Lagos; het
Westen ligt er tussenin. En terwijl er nu zes staten zijn in het Noorden, die
hoofdzakelijk gevormd zijn door bijeen voegen van kleinere stammen, waren er
vroeger negen Emiraten. De opzet dat verschillende stammen in hun eigen gebied
blijven is langzaamaan aanvaard door alle stammen, buiten de Ibo's. Dat was de
reden waarom zij hun soldaten het Midden-Westen en het Westen instuurden op 13
augustus 1967; dit was ook Ojukwu's grote blunder. Want zo bracht hij niet alleen
oorlog in deze streken, maar veel minderheidsleiders in het Westen en Midden
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Westen werden terechtgesteld omdat zij de Ibo's niet steunden. De sympathie die de
Yoruba's ooit konden gehad hebben voor de Ibo's verzwond. Na dat incident liep
inderdaad het aantal Yoruba-vrijwilligers in het Nigeriaanse leger op van 3.500 tot
ongeveer 7.000.
Andere voorwaarden tot vrede in Nigeria kunnen hier nog kort aangestipt worden.
De eerstvolgende Nigeriaanse Grondwet zou gelijke vertegenwoordiging moeten
vooropstellen voor alle staten in het federale parlement. In de eerste grondwet was
evenredige vertegenwoordiging voorzien. Dit maakte dat de drie grote stammen
(Ibo's, Yoruba's en Hausa-Fulani) voortdurend om de macht streden aan de top. De
omvang van iedere landstreek was daarom heel belangrijk. Er zou ook vrijheid van
beweging en meningsuiting moeten zijn in de praktijk; vroeger bestonden die slechts
op papier. Maar de verdeling van het nationale inkomen zou evenredig moeten
gebeuren volgens de bevolking van iedere staat, daar grotere staten ook zwaardere
sociale en economische lasten te dragen hebben. De Ibo's geven zelf toe dat de oorlog
gevoerd wordt om hun bestaan, in die zin dat zij over de petroleum willen beschikken
voor hun economische bestaansmogelijkheid. Jammer genoeg voor hen, de petroleum
komt voor in het Ijaw-gebied en het zijn dus de Ijaws die er rechten op zouden kunnen
doen gelden7. Het was inderdaad om deze reden dat de Ijaws, onder leiding van een
zekere Boro, in opstand kwamen tegen het Ibo-bestuur in 1966. Hun klacht was dat
de Ibo's aan geen enkele andere stam werkgelegenheid toestonden in de
olie-nijverheid, en dat al het geld van de olie slechts de ontwikkeling van het
Ibo-gebied ten goede was gekomen. Van de vijf rijks-colleges in het vroegere Oosten,
is er niet één gebouwd in het gebied van een andere stam; ook de nieuwe universiteit
ligt in het Ibo-gebied; toch zorgen de andere stamgebieden voor 67 procent van het
nationale inkomen van Oost-Nigeria. Maar bij hen zijn de slechtste wegen, is er geen
elektriciteits- of watervoorziening in de steden, geen scholen, behalve die gebouwd
door missionarissen, en geen werkgelegenheid. De Ibo's zijn in Nigeria het meest
behept met nepotisme en inhaligheid en, wanneer zij zichzelf zien als ‘aggressief en
mensen die er op uit trekken om winst te maken’8, beseffen zij niet dat dit weinig
christelijke deugden zijn. Hun nepotisme was de aanleiding tot de rellen in Kano en
Jos, resp. in 1955 en 1958. De tweede periode van onlusten leidde tot de stichting
van de Minoriteiten-commissie in dat jaar. Van de 1.527 werknemers in de tinmijn
te Jos, waren allen van boven tot onder, op 117 na, Ibo's. Heeft een Ibo eenmaal een
hogere plaats bereikt, dan zal hij alleen aan mede-Ibo's een kans geven. Dat is de
reden waarom zoveel Ibo's ambten bekleedden; het was niet zozeer omwille van hun
verstand en scholing. Hoewel Oost-Nigeria als geheel de hoogste graad van scholing
heeft van het land, zijn er bij de Ibo's 72% ongeletterden, bij de Ibibio's-Efiks 48%
en bij de Ijaws 65%9. De eerste scholen werden in Nigeria gebouwd in Calabar;
Azikewe, Okpara en

7
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andere Ibo-leiders werden opgeleid in het Ibidio-gebied van Calabar. Hun favoritisme
en nepotisme zijn de redenen waarom een meerderheid van Ibo's secessie voorstaan
zolang ze over andere stammen kunnen heersen, omdat hun dit meer kansen en
ambten biedt. Het is fair te spreken van een ‘meerderheid’ omdat niet alle Ibo's
secessie wensen; de Ibo's van de provincies Onitsha en Akwa willen ze niet; daarom
werden honderden van hen door hun mede-Ibo's terechtgesteld in november 1967.
De Ibo's hebben de oorlog verloren; met hun afscheuring en de dwang uitgeoefend
op onwillige stammen om ze onder hun gezag te houden, hebben zij naar meer
gegrepen dan ze aankonden. Bovendien waren ze, zoals steeds, te zelfzeker en dachten
dat de federale leiders ‘niet verstandig genoeg waren’ om een oorlog tegen hen te
voeren; dit beweerde Ojukwu inderdaad, net voor hij de secessie afkondigde.
Het gebied dat de Ibo's nu bezetten is slechts een vijfde van wat ze oorspronkelijk
tot ‘Biafra’ verklaarden en al hun bijzonderste steden zijn in handen van de federale
troepen. De bevolking van de andere twee staten (het Zuid-Oosten en de Rivieren)
staat nu zelf in voor het bestuur van haar gebieden en is vast besloten alles in te zetten
tegen een poging van de Ibo's om hen te overheersen. Wat de Ibo's, en alle Nigerianen,
nodig hebben is geduld, verdraagzaamheid en de wil als gelijken te leven met anderen
en de rijkdommen van de natie eerlijk te delen. Zonder dat zal er nooit vrede zijn in
Nigeria. Wij hadden gehoopt dat de onderhandelingen in Kampala daartoe geleid
zouden hebben.
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Massacultuur: interview met Edgar Morin1
Walter van Dijk en Eric De Kuyper
Edgar Morin is in 1921 in Parijs geboren, studeerde geschiedenis, aardrijkskunde en
rechten. In 1942 sloot hij zich aan bij de ondergrondse communistische partij en was
actief in het verzet. Na de oorlog was hij enige tijd betrokken bij het Franse militaire
gouvernement in Duitsland en daar ontstond zijn eerste boek, L'An Zéro de
l'Allemagne. Vanaf 1948 begon zijn vervreemding van het politieke communisme,
wat tenslotte leidde tot zijn uitsluiting uit de partij. Zijn doorbreking van het marxisme
in historisch, sociologisch, economisch en psychologisch opzicht vindt men in zijn
werk L'homme et la mort. Hij heeft zich speciaal op de studie van de
massacommunicatie toegelegd. In 1957 stichtte hij het tijdschrift Arguments. Hij
schreef verder: Le cinéma ou l'homme imaginaire (1956), Les Stars (1957) en
Autocritique (1959). In 1960 realiseerde hij samen met Jean Rouch de merkwaardige
film Chroniques d'un été, de doorbraak van de zogenaamde ‘cinéma-vérité’. Zijn
boek L'esprit du temps (1962) is in het Nederlands verschenen onder de titel De
culturele industrie (Aula-reeks). Met R. Barthes, G. Friedmann, C. Bremond, V.
Morin is hij redactielid van Communications.

Is de massacultuur een bourgeois-cultuur of zelfs reactionair?
U gebruikt drie kolossale woorden in één vraag: massacultuur, bourgeois, reactionair.
Alles hangt ervan af wat u daaronder verstaat. Het is een bourgeois-cultuur in deze
zin, dat ze ontstaan is in wat men een burgerlijke beschaving kan noemen. Is zij
reactionair? Dat is een moeilijk te definiëren begrip. Als je onder reactionair verstaat:
wat naar het verleden terug wil, nee, dan is de massacultuur natuurlijk niet reactionair,
het is een cultuur van de moderne tijd. En zoek je naar een politieke definitie van
het begrip, dan geloof ik dat je een cultuur niet politiek kunt beoordelen. Van een
cultuur zeggen dat ze politiek gesproken reactionair of progressief is, heeft voor mij
geen zin.

Is ze dan conservatief?
De massacultuur is volgens mij datgene wat door radio, televisie, grote pers enz. de
verbruikers aangeboden wordt volgens een soort wet van vraag en
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aanbod, en haar voornaamste kenmerk is dat ze zich toespitst op de problemen of
behoeften van het individu als individu. Het is als je wilt een ‘asociale’ cultuur. Ze
houdt zich niet bezig met staatsproblemen, met politieke problemen, met problemen
van de gemeenschap. Ze wil vooral de privé-behoeften tegemoetkomen. In de grote
geïllustreerde weekbladen bijvoorbeeld worden alleen persoonlijke problemen
behandeld, huiselijke problemen, vakantie, vrije tijd, liefde. De enige ‘politieke’
problemen die daar aan de orde komen, zijn die van prinses Margaret of van Soraya.
In die zin kun je zeggen: de massacultuur interesseert zich niet voor de sociale en
collectieve problemen. Maar dat is haar juist eigen. Is ze daarom conservatief?
Tegenover woorden als conservatief, reactionair enz. sta ik nogal wantrouwig. Ze
kunnen van alles betekenen naargelang degene die ze gebruikt.

Laat ons het misschien zo uitdrukken: is het een cultuur die vervreemdt of
integendeel bevrijdt?
Daar gebruikt u weer zo'n woord: vervreemding. Dat is een van de moeilijkst te
definiëren begrippen die er zijn. Uw vraag veronderstelt dat de massacultuur zoiets
als een metafysisch wezen is dat een welbepaalde functie vervult. Maar dat is ze niet.
‘Massacultuur’ is een verzamelwoord, dat zeer uiteenlopende dingen omvat. Neem
bijvoorbeeld een film, een avonturenfilm, een western. Wordt die gezien door mensen
in de slums van Zuid-Amerikaanse steden, van Zuid-Europa of Noord-Afrika, die
niets beters te doen hebben dan een hele dag naar zo'n film te zitten kijken, omdat
ze te moe zijn, omdat dit hun enige vlucht uit de miserie is, goed, dan kun je zeggen
dat die film vervreemdend werkt: hij doet hun het beetje substantie dat ze nog hebben,
helemaal vergeten. Maar als u een western ziet, als tijdverdrijf of ontspanning, of
om u even los te maken en met open ogen te dromen, dan is er geen sprake van
vervreemding. Als ik - met tegenzin - dat vocabularium dan toch moet gebruiken:
of iets vervreemdend werkt of niet, hangt af van de omstandigheden waarin het wordt
verbruikt.

Massacultuur is cultuur. Dat is dan toch een begrip dat nauwkeuriger te
omschrijven is. Kan men de massacultuur tegenover de traditionele, de
aristocratische of elite-cultuur stellen?
Het is absoluut niet zo zeker dat het begrip cultuur een nauwkeuriger betekenis heeft.
Er zijn tenminste twee betekenissen waar je vanuit kunt gaan. De eerste kun je de
etnografische of sociologische noemen: iedere samenleving heeft een cultuur, een
geheel van regels, mythen, normen. Vervolgens is er de cultuur in de enge zin, zoals
we die leren op school. Gecultiveerd wil dan zeggen: over Proust en Debussy horen
spreken en dan zeggen ‘o ja’ en weten waarover het gaat. Als je het verschil niet kent
tussen Proust en Fernandel, ben je niet gecultiveerd. De gecultiveerde cultuur heeft
dus vooral een normatieve, een aristocratische betekenis. De massacultuur nu hangt
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tussen die twee culturen in, ze heeft iets van de twee. Van de ene kant wordt ze, zoals
reeds gezegd, verspreid door de grote communicatiemiddelen van deze tijd: het is
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dus een soort etnografische of sociologische cultuur. Maar van de andere kant, wat
is haar voornaamste inhoud? Ontspanning, fantasie, en dat is iets wat eigenlijk niet
zoveel verschilt van de kunsten in de traditionele cultuur, behalve natuurlijk dat het
nu om moderne kunsten gaat. Het is die gelijkenis met de traditionele cultuur die
oorzaak is van de dubbelzinnigheid en het misverstand. De gecultiveerden, zij die
hun cultuur op school hebben opgedaan, bestrijden de massacultuur of hebben er een
diepe verachting voor. In hun ogen is het een cultuur van barbaren, dat wil zeggen
een cultuur zonder hiërarchie van waarden of smaak. De godganse dag zitten zij te
klagen over de middelmatigheid van de Franse televisieprogramma's (niet over de
Vlaamse of de Nederlandse natuurlijk), omdat ze er geen hiërarchie in herkennen.
Om zich heen zien ze mensen die zonder onderscheid evenveel genieten van Enrico
Macias, Jacques Brei, Georges Brassens, Johnny Halliday of Sylvie Vartan, terwijl
zijzelf in een cultuur leven waar ze naar eigen smaak Pierre-Henri Simon óf Robert
Kanters kunnen lezen; in hun cultuur is er een hiërarchie van waarden: er zijn dingen
die je moet verfoeien: het niet-schone, het niet-waardevolle, én er zijn dingen die
geïntegreerd kunnen worden. Zonder zo'n hiërarchie is een cultuur niet gecultiveerd.
Van de andere kant zijn er ook wel gecultiveerden - dat zijn dan wel halve verraders
- die een aantal elementen uit de massacultuur gaan halen om die dan triomfantelijk
in de ‘cultuur’ te integreren. De surrealisten zijn bijvoorbeeld de eersten geweest om
iets te zien in Charlie Chaplin en in de film, zij hebben de film als 't ware opgedrongen
aan mensen die, zoals Georges Duhamel, beweerden dat het maar een ontspanning
was voor proletariërs. En dat proces gaat op het ogenblik nog altijd voort. Kijk
bijvoorbeeld naar wat er op het ogenblik gebeurt met de stripverhalen: ‘het stripverhaal
is kinderachtig stompzinnig’ - ‘nee, er zit ook kunst in’, en de gecultiveerden vliegen
elkaar in het haar. Zoals in alle conflicten is ook hier het snobisme een stuwende
factor geweest: het stripverhaal wordt nu door de gecultiveerde elite erkend als een
sector van de grafische kunst.

U sprak daarnet van het onderscheid tussen Proust en Fernandel. Denkt u
dat de massa, voor wie de massacultuur gemaakt is, een verschil ziet tussen
een Peellaert en een Alcap?
Dat is inderdaad een goed voorbeeld. Wij zijn immers zo ingesteld, dat wij eerst naar
de auteur vragen en dan pas gaan we het werk beoordelen. Dat is een opvatting van
cultuur die ontstaan is vanaf de 17e eeuw, eigenlijk pas na de romantiek. Molière
pikte voor zijn stukken nog hele fragmenten uit de Italiaanse comedie. Men kende
toen de vitterige vraag nog niet naar de authenticiteit van een werk. Wij daarentegen
zijn heel sterk afgestemd op de auteur; als intellectuelen naar de bioscoop gaan, dan
is het voor een film van Losey, een film van Antonioni. Maar er zijn andere manieren
van cultuurbeleving, de auteur is niet overal zo belangrijk. De Grieken vroegen zich
ook niet af wie nu juist dit of dat fragment van de Ilias had geschreven en dat geldt
voor de Chansons de Geste. Hetzelfde zien we nu met de stripverhalen gebeuren.
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De verbruikers maken zich geen zorgen over het auteurschap, pas achteraf gaan ze
zich daarvoor interesseren. Stripverhalen komen in de massaconsumptie terecht. Dat
wil niet zeggen dat niet iedere verbruiker zijn eigen smaak kan hebben. De mensen
houden van sommige dingen, van andere niet. Er wordt een zekere smaak gevormd,
maar dat gebeurt dan beslist buiten de intellectuelen om.

Is de massacultuur niet gemaakt om door de massa begrepen te worden?
Begrepen? Het is geen kwestie van begrepen worden. Hier speelt een heel andere
vorm van waarneming.

Is het zo dat alleen intellectuelen zich bezighouden met de vraag of de
massacultuur begrepen wordt, terwijl de verbruikers ze alleen maar beleven?
Om het verschil te begrijpen tussen massacultuur en gecultiveerde cultuur moet je
het probleem van de auteurs scheiden van dat van de verbruikers. In de gecultiveerde
cultuur zijn er auteurs die hun werk totstandbrengen onder verschrikkelijk lijden.
Een Nicolas de Staël bijvoorbeeld heeft zijn leven lang getobd en gezwoegd, hij is
eraan kapot gegaan. En waar komt zijn werk terecht? Het wordt opgehangen aan de
salonmuren van een onnozel vrouwmens dat zwemt in de dollars en haar gasten wil
verbluffen. Deze cultuur, die de schepper ervan zoveel strijd heeft gekost, wordt een
stuk decoratie, een statussymbool voor mensen met geld. Dit is een extreem geval,
kun je zeggen. Maar hoeveel mensen pronken met de ingebonden uitgaven van de
Pleiade, de ingebonden werken van die en die? Het gaat hier dus om een
statusconsumptie. In de massacultuur liggen de zaken helemaal anders. Ze is vaak
het werk van auteurs die alleen maar cynische fabrikanten zijn. Aan de lopende band
vervaardigen ze pseudo-episoden uit het leven van Soraya, en in hun argeloosheid
gaan de verbruikers echt geloven in die romances. Hier heb je dus van de ene kant
bijna cynische producenten, maar van de andere kant: de dromen die zij produceren,
zijn voor de verbruikers van heel groot sentimenteel belang.
De massacultuur maakt dus op een of andere manier werkelijk deel uit van het
leven, in de zin dat de droom een deel is van het leven, zelfs als hij nooit gerealiseerd
kan worden. Naast dat soort literatuur van de filmromannetjes en dergelijke heb je
overigens nog een ander niveau: het burgerlijke of kleinburgerlijke niveau van Elle,
Marie-Claire enz. Hier gaat het niet meer alleen of niet in de eerste plaats om
wonderbare, onbereikbare dromen, maar om heel praktische adviezen: inrichting en
decoratie van het interieur, keukenrecepten, doe-het-zelf-tips, raadgevingen voor als
je wilt scheiden, voor als je iemand wil vinden, hoe jongens en meisjes met elkaar
om moeten gaan, de pil, niet de pil. Vragen dus die direct samenhangen met het leven
van alledag. Het zijn gidsen, memento's voor alle sectoren van het dagelijkse leven,
en ook de reclame in die bladen wil dat zijn: make-up, mode en wat voor praktische
wenken nog meer. Deze massacultuur maakt dus echt deel uit van het leven. In de
gecultiveerde cultuur daarentegen heb je de indruk dat het alleen de auteurs zijn die
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hun werk ernstig nemen, zo ernstig dat het hen verteert, terwijl de verbruikers zich
slechts cultiveren uit snobisme, uit aristocratisme.
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De voornaamste bekommernis van de massacultuur zou dus het geluk zijn,
het dagelijks geluk?
Ik geloof dat je de massacultuur op twee manieren kunt definiëren. In de eerste plaats
een zuiver formele definitie. Dan kun je spreken van een industriële cultuur: een
cultuur die alleen bestaat bij de genade van de grote industrie, en die verschilt van
land tot land. Maar in de tweede plaats kun je spreken van de Westerse massacultuur,
zoals die ontstaan is en zich ontwikkeld heeft in de Verenigde Staten en nu ingang
vindt in West- en zelfs al in Oost-Europa. En misschien kun je die cultuur, die toch
altijd nog heel uiteenlopende begrippen en tendenties dekt, juist hierom onder de éne
noemer van de ‘massacultuur’ brengen omdat ze inderdaad één algemeen thema
heeft: het geluk, het individuele geluk dan. Zo keert de oude formule van Saint-Just
terug: ‘Le bonheur est une idée neuve en Europe’, het geluk is een uitvinding van
het Westen.
Want wat vertellen al die romannetjes, al die films, al die praktische wenken?
‘Hoe word je gelukkig’. Het geluk heeft tegenwoordig een heel concrete betekenis
gekregen; niet meer zoals bijvoorbeeld in de Griekse cultuur, toen het ondergeschikt
was aan de wijsheid. Het geluk wil dat de mens, individueel, enkele van zijn
verzuchtingen, enkele van zijn fundamentele behoeften realiseert, dat hij echt kan
genieten, van de andere, de partner, de minnaar, de echtgenoot, om het even wie, dat
hij een eigen leven kan leiden, zijn eigen vakantie, dat hij lekker kan eten en noem
maar op. Voor de moderne mens hangt geluk diep samen met genot. En genot hangt
samen met verbruik. Zo komen we tot de idee van een consumentenmaatschappij en
we zien het verband. In de grond berust heel de publiciteit, ja, heel de structuur van
die consumentenmaatschappij op het idee: geluk kun je kopen als je maar koopt wat
je daarvoor nodig hebt: een caravan, een koelkast, alles wat nodig is om gelukkig te
zijn. Het enige wat je echt niet kunt kopen, is de liefde die het geluk voltooit. Maar
die kun je dan tenminste proberen te winnen: mode, make-up, enz. Zo stuurt de
industriële maatschappij aan op verbruik en daarvoor doet ze een beroep op de mythe
van het geluk. Maar van de andere kant wortelt de idee van het geluk diep in de
Westerse geschiedenis. Op een zeker ogenblik in die geschiedenis heeft de
ontwikkeling van het individualisme dat geluksbegrip gepostuleerd. Dat Saint-Just,
d.w.z. de Franse Revolutie, ermee voor de dag kwam, was helemaal geen toeval;
enkele jaren tevoren was het begrip overigens al opgenomen in de Constitutie van
de Verenigde Staten. Het geluk was een collectief begrip geworden. Zo valt de
massacultuur misschien samen met een grote stroming in de
maatschappij-ontwikkeling, maar ze doet dat op een heel eigen manier. De
massacultuur beweert immers dat geluk alleen gevonden kan worden in de privé
sfeer. Ze gaat uit van de gedachte dat alles wat collectief leven is, dwang en verveling
betekent. Arbeid is eentonig, triest, moeizaam. Dat moet je zien te vergeten. Het
substantieverlies dat de mens in de arbeid lijdt, moet hij goedmaken in het privé
leven; vrijheid en geluk kun je kopen in het privé leven. De wereld van de politiek
is veel te enorm, veel te machtig voor de gewone mens om ze te kunnen beïnvloeden,
hij moet ze maar onder-
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gaan, ze negeren als dat kan, hij moet zijn eigen klein geluk maar opbouwen. In de
grote gang van zaken kan hij niet tussenbeide komen, hij kan alleen zijn eigen tuintje
onderhouden en cultiveren. Op die manier begrenst de massacultuur de hoop, het is
een wanhoopsidee. De mens, het individu, heeft niets te zoeken buiten zijn eigen
kleine privé zone. Dat is de beperktheid van de massacultuur. Dat is de reden waarom
ze ook uiteen zal vallen, en misschien zal dat niet eens zo lang meer duren.

Wat bedoelt u daarmee?
Van 1930 tot 1950 was het grote thema van de Amerikaanse of Westerse film het
geluk, het happy end. Alle films liepen uit op de scène van het (eindelijk) gelukkige
paar: voor de rest van hun dagen gingen ze verder gelukkig leven. Welnu, dat thema
van het geluk wordt nu van binnenuit bekritiseerd. Men is gaan beseffen dat daar
waar de films eindigen, de moeilijkheden pas echt beginnen. Denk aan Antonioni,
Fellini, enzovoort. De mensen kunnen alles kopen wat nodig is om gelukkig te zijn,
ze nemen het vliegtuig en zijn ze in Tahiti, ze kunnen alles hebben waar ze van
dromen, en ze zijn niet gelukkig, ze zijn ongelukkig. En denk aan Hollywood. Marilyn
Monroe. De gelukkigste mensen van de wereld: zij spelen, zij leven alleen voor het
plezier en de liefde, en ze zijn zo ongelukkig dat ze het niet uit kunnen houden. En
ineens begint het door te dringen: heel die gigantische verzuchting van de
massacultuur mondt misschien toch niet uit in het geluk. Neem de beatniks: ze komen
uit welgestelde gezinnen, ze hebben alle comfort, en ze zoeken het anti-comfort, de
negatie van de in cellofaan verpakte welvaartsbeschaving.
Ik geloof dat dat soort kritiek de massacultuur grondig kan wijzigen. De
monolitische massacultuur van de jaren 1950-55, die geheel gericht was op de idee
van het individuele geluk, bestaat al niet meer. Het is allemaal zo simpel niet meer,
er is een kritiek van binnenuit gekomen. Dat is juist de betekenis van de nouvelle
vague in de film. Ook in Oost-Europa laten de jonge cineasten zien dat het
pseudo-geluk van de neorealistische stalinistische periode slechts een mythe was.
En hetzelfde gebeurt bij ons.

Is er niet een soort evolutie in de opvatting van het geluk en ook in de
massacultuur, een rijpingsproces?
Er is een proces van inwendige ontwikkeling, ja, en daar zijn momenten in van
ontlading en momenten van kritiek. De kritiek op het geluk is niet van buitenaf
gekomen, van de intellectuelen laten we zeggen; ze is van binnenuit gekomen. De
mensen zijn bijvoorbeeld gaan beseffen dat het geluk van filmsterren veel ongeluk
verborgen houdt. Zo worden de verbruikers er zelf toe gebracht om de dingen waarin
zij geloofd hebben, achter zich te laten of te bekritiseren. Misschien vallen ze dan
weer in andere illusies, maar in ieder geval gebeurt er iets.
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Zullen die nieuwe illusies van kortere duur zijn dan de vroegere grote illusie
van het monolitisch geluk? De kritiek van binnenuit werkt tegenwoordig zo
snel.
De tijd en de tijdversnelling waarin we tegenwoordig leven, is inderdaad de
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grote kritische kracht van onze samenleving. Een idool van het chanson gaat slechts
enkele jaren mee, maar iedereen wéét dat: de artist zelf en zijn fans al evenzeer. En
dat is een enorm verschil met de goden van de oude godsdiensten. Iedereen wéét dat
de moderne idolen sterfelijk, geen echte goden zijn. Voor de jongeren zijn het
‘copains’, kameraden. Het zijn idolen, ja, maar tegelijk zijn ze zoals jij en ik. Het
zijn alleen de censoren op de zijlijn die er een nieuwe religie in zien. Het is misschien
een para-religie, een pre-religie, maar nooit komt het zo ver, dat er dogmatische of
fanatieke vormen aan te pas komen zoals in een religie. Er zit namelijk een groot
spelelement in. En dat is zo in heel onze samenleving, in de mate dat het genot, het
persoonlijk genot, als hoofdwaarde gaat fungeren. De andere grote waarden zijn
duidelijk op de terugweg. De mensen spelen. Zij spelen omdat ze niet geloven, er is
niet veel meer waarin ze nog geloven. Ze hebben geen ware god meer, ze zoeken
dus ersatz-goden, maar die zijn slechts gedeeltelijk goddelijk. De idolen voorzien in
de behoefte aan aanbidding, er bestaat inderdaad zoiets als het fetisjisme van de
fotoverzamelaars en andere fenomenen van dat soort, maar een Johnny Halliday-fan
die zich benzine over het hoofd zou gieten om zich in brand te steken, nee, dat is
absurd. En ik zie nog niet zo gauw een oorlog uitbreken om ergens de heilige plaatsen
van het chanson te gaan ontzetten.
Die afwezigheid van alle extreem fanatisme laat zien dat er in de massacultuur
wel degelijk een element van kritiek zit. Hoe dikwijls hoor je niet beweren dat dat
er helemaal niet is: de mensen slikken alles. Dat is niet waar. Hoezeer zij er ook mee
meegaan, met alles wat ze voorgeschoteld krijgen in film, televisie, romannetjes of
magazines, er schuilt in dat meegaan eigenlijk een groot scepticisme, een grote
distantie, en dat is iets wat je op andere gebieden, in de politiek bijvoorbeeld, niet
aantreft.

Het is een geïntegreerde kritiek, bijna zelfkritiek.
Nee, ze is niet helemaal bewust, en daarom zou ik niet zeggen dat het zelfkritiek is.
Het is meer de ontwikkeling zelf van deze cultuur die zichzelf kritiseert. De
ontwikkeling brengt zelf op een zeker ogenblik aan het licht dat iets wat als ideaal
wordt voorgesteld, dan toch niet helemaal dàt is. En zo gaat de beweging steeds
voort.
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Hoe spreekt men ‘religieus’?
Frans Theunis
Nooit werd het probleem van de taal zo uitvoerig gesteld als tegenwoordig. Nooit
heeft het spreken van de mens zich zelf zo intensief en uitdrukkelijk ter sprake
gebracht. Het is een vraag waar velen mee bezig zijn; voor velen is het een persoonlijk
probleem.
In onze vertechniseerde, gepsychoanalyseerde, geïnternationaliseerde en
gepluraliseerde wereld is de taal in de maalstroom van niet meer te stuiten
ontwikkeling geraakt. Zij is niet alleen het voornaamste object van de
geesteswetenschappen geworden, maar men gaat steeds meer spreken van een crisis
van de taal. ‘Geen enkel woord’, heeft iemand gezegd, ‘kunnen wij nog onbevangen
gebruiken; over ieder spreken ligt een ironie, zodat wij ieder woord het liefst tussen
aanhalingstekens zouden plaatsen. In ieder woord zit iets dat het stuk doen wil
springen en vernietigen. Wij gaan ons taalkritisch bezinnen. De taal heeft uitgediend’.
De taalkritiek is natuurlijk niet de oorzaak van de huidige taaicrisis, maar dit citaat
typeert heel goed een aspect van het heersende onbehagen. De taal heeft in hoge
mate haar woordkracht verloren. Wij staan er kritisch of sceptisch tegenover,
onverschillig, of met een gevoel van ‘we weten wel beter’.
Die algemene crisis van de taal wordt door de westerse mens waarschijnlijk nergens
zo scherp ervaren als in de sfeer van het religieuze. De problemen die daarmee
samenhangen, zijn zo veel omvattend, dat de overwegingen die ik er hier aan wil
wijden, slechts een vraag aan een vraag, een voorwoord op een antwoord willen zijn.
De ‘religieuze taal’ is zowel een fenomeen van de taalgeschiedenis en de ons
omringende taalwereld als een aan dit fenomeen beantwoordende taaimogelijkheid.
De gangbare religieuze taal heeft een lange geschiedenis achter de rug. Sterk
vereenvoudigd en bewust partijdig geformuleerd, kan die geschiedenis als volgt
geschetst worden. Er is een tijd geweest dat de religieuze taal de natuurlijke en
vanzelfsprekende uitdrukking van de godsdienst was. Toen zij dat later eigenlijk al
niet meer was, bleef ze toch altijd nog met de waardigheid van de godsdienst bekleed
en genoot ze de eer die de godsdienst toeviel. Dichter bij ons nog wist ze velen nog
te boeien, al was het maar door de charme van het vreemde. Vandaag de dag echter
is ze een ‘quaestio disputata’ geworden. Het feit alleen al dat de vraag gesteld wordt:
‘hoe spreekt men
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religieus?’, verraadt een onbehagen met het gangbare religieuze spreken; ze zet de
religieuze taal op de helling.
Heeft de bestaande religieuze taal überhaupt nog een kans? Een prognose is
natuurlijk moeilijk te maken. Maar globaal genomen zal het waarschijnlijke antwoord
toch wel zijn dat er voor die gangbare religieuze taal geen toekomst meer is. Ik weet
wel, een groot deel van de kritiek waaraan ze blootstaat, betreft slechts bijzaken of
vormvragen, maar er zijn ook wezenlijker bedenkingen, die tot nadenken stemmen.
Zelfs als wij de zuiver grammaticale en syntactische eigenaardigheden, de
overwoekeringen, de zonderlinge wendingen en archaïsmen buiten beschouwing
laten en ons beperken tot de begrippelijkheid, de thematiek en de inhoud van de
religieuze taal, schijnt ook daarvan reeds veel ontwaard te zijn.
Vaak lijkt die taal ‘slechts relatief gedevalueerd geld’ te zijn, dat wel niet meer
circuleert buiten de vertrouwde kring, maar toch altijd nog daarbinnen. Ofschoon
we ook hiermee voorzichtig moeten zijn. Want hoe ver reikt de vertrouwde kring
nog? Waar is de grens? Is het bijvoorbeeld de kerkgemeente? Vroeger waren de
catechumenen duidelijk te lokaliseren; vandaag kan dat niet meer: de catechumenen
zijn onder ons. Denken we maar even aan die merkwaardige uitspraak van Dietrich
Bonhoeffer: ‘Tegenover religieuze mensen geneer ik me vaak, de naam van God uit
te spreken: die schijnt me hier enigszins vals te klinken, en ik voel me zelf enigszins
oneerlijk.... Tegenover niet-religieuze mensen daarentegen kan ik soms heel rustig
en als vanzelfsprekend God noemen’. De meeste begrippen zijn reeds zowel binnen
als buiten de vertrouwde kring gerelativeerd. Zelfs de belangrijkste en heiligste
begrippen van de religieuze taal - ja, het Godsbegrip zelf - maken daarop geen
uitzondering. Ieder begrip, ieder thema, iedere inhoud kan op een goeie dag ineens
het voorwerp worden van bedenking en kritiek. En dan hoeven we niet alleen aan
Robinson, aan de Dood-van-God- of eventuele Playboy-theologen te denken: vele
praktizerende gelovigen zijn voor dat soort relativeringen niet langer immuun. Nee,
de vraag of er ergens in de religieuze taal een ongenaakbare, veilige zone is, moet
vanuit het standpunt van de waarnemer negatief beantwoord worden.
Een aanzienlijk deel van de kritiek betreft de voorraad ‘historische verworvenheden’
die in de religieuze taal bijzonder groot is. Natuurlijk is dat het geval in iedere taal
die enige geschiedenis heeft, maar het kritische van onze situatie bestaat juist hierin,
dat wij ons van dat ‘historische’ karakter bewust zijn geworden. Het gaat dan niet
meer om de vraag of we in die taal, als ze maar met methodische sympathie en met
voldoende moeite en zorg bejegend, onderzocht, geanalyseerd wordt, nog een zin
kunnen vinden - dat spreekt immers vanzelf - maar of die taal nog onze taal kan zijn.
Dit nu is op zijn minst heel twijfelachtig geworden. Tot iedere taal behoort namelijk
een nauwelijks definieerbaar aantal vooropstellingen, voorwaarden - een heel
wereldbeeld zou men kunnen zeggen - die ze tot een zinvolle, begrijpelijke, kortom
tot iemands eigen taal maken. Zo onderstelt de bestaande religieuze taal eigenlijk de
antieke en de middeleeuwse mens, die ze in eerste instantie gesproken heeft, tot
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op zekere hoogte de rationalistisch-deïstische mens van de Aufklärung, en voor een
deel ook die weliswaar moderne, maar toch nog religieuze mens die het inwendig
leven bijzonder cultiveert en nog voldoende schrift- of kerks-gelovig is. Maar de met
deze mensentypen samenhangende culturele vooropstellingen, al die wereldbeelden,
zijn de hedendaagse mens - deze overlevende van de ‘grote metamorfose van de
twintigste eeuw’, zoals Jean Fourastié hem noemt - in feite vreemd geworden. Daarop
heeft Rudolf Bultmann op een verdienstelijke wijze de aandacht getrokken.
Als we zeggen dat de religieuze taal op drift is geraakt, dan maken de nieuwere
en nieuwste religieuze taaifenomenen en taaipogingen daar geen uitzondering op,
want ook die behoren nog altijd tot de gangbare religieuze taal. Sommige thema's
zijn als het ware in één nacht verdwenen. Andere begrippen en thema's daarentegen
zijn uit de filosofie en theologie in de dagelijks gebruikte religieuze taal binnengehaald
en voelen zich daar heel goed thuis. Maar jammer genoeg blijft het nog altijd de
vraag, of die met geweld gemoderniseerde, getheologiseerde en gesociologiseerde
taal aan een rigoureuze taalkritiek en het algemene onbehagen kan ontsnappen, of
ze vrij blijft van alle holle frazen. Juist de nieuwste ontwikkeling wekt de indruk dat
van het oorspronkelijke taalwonder niets anders overgebleven is dan een grote
spraakverwarring, die eigenlijk als de collectieve variatie beschouwd moet worden
van de individuele machteloosheid en taalarmoede.
De vraag ‘hoe spreekt men religieus?’ verraadt onbehagen, kritiek en twijfel aan de
gangbare religieuze taal, maar dat mag ons niet uit het oog doen verliezen dat ze
vooral wijst op een verlangen naar vernieuwing.
Het lijkt me overbodig er de nadruk op te leggen dat een historisch gegroeide taal
niet kunstmatig door een andere vervangen en niet door kunstgrepen gered kan
worden. Belangrijker is het erop te wijzen dat het vragende zoeken naar een taal niet
alleen maar een vormvraag is. Het probleem van de religieuze taal bevat ook het
hele probleem van haar inhoud en de betekenis daarvan. De vraag die ons hier
bezighoudt, is klaarblijkelijk niet alleen een taal- en niet alleen een
communicatieprobleem.
Het grote succes van Robinsons Eerlijk voor God is symptomatisch voor wat men
de crisis van de christelijke logos kan noemen, ‘logos’ hier dan verstaan als het
geestelijke midden en het geestelijke instrument van een bewust en verantwoordelijk
zich-verhouden in en tot een bepaalde werkelijkheid. Ook de christen denkt en leeft
steeds en onvermijdelijk in een bepaalde logos, een christelijke logos; en Robinson
toont aan hoe de moderne mens zich juist daarin helemaal niet meer thuis voelt. De
christelijke logos is alsmaar verzwaard en heeft zich verzelfstandigd; voor het
verwoorden en het verantwoorden van de christelijke existentie is hij friet langer
bruikbaar: een typische ervaring van het ‘gebroken werktuig’. Hoe deze ervaring en
Robinsons getuigenis ook beoordeeld worden, ze geven ons tenminste duidelijk te
verstaan dat de crisis van de taal niet los te maken is van het probleem van de
christelijke zelfinterpretatie.
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Het probleem van de religieuze taal is niet anders te begrijpen dan in samenhang
met het christelijke spreken. Iedere kritiek op de religieuze taal mondt, geradicaliseerd,
tenslotte uit in een kritiek op het religieuze spreken. Niet alleen de religieuze taal
verkeert in een crisis: wij weten gewoon niet meer wat te zeggen. Het is immers niet
zo, dat we ‘het’ wel zouden kunnen zeggen als we maar de juiste woorden en
begrippen hadden. Het is niet zo, dat we wel zouden weten wát te zeggen als we
slechts wisten hóe. Het ziet er meer naar uit dat we de boodschap niet in een
hedendaagse, aansprekende taal kunnen verkondigen omdat de boodschap zelf ons
niet invalt. Dat we het niet kunnen zeggen, omdat we het niet weten. We weten niet
meer waarheen met onze taal omdat ons spreken kapot is. Vele tekenen, zoals de
heersende spraakverwarring, de driftige aanpassingswoede, de berouwvolle maar
late coëxistentiewil en het veelvuldige deemoedige beroep op de theologie, schijnen
daarop te wijzen.
Zo brengt de crisis van de religieuze taal, als crisis van het religieuze spreken,
onszelf in crisis. En een crisis van het religieuze spreken zou meteen wel eens een
crisis van het geloof kunnen zijn.
Is dat werkelijk zo? Dan kunnen wij niets zinnigs zeggen over de crisis van de
taal, als we ons niet bezighouden met de crisis van het spreken.
Op de vraag ‘hoe spreekt men religieus?’ kan, gezien de klaarblijkelijke diepte
van de crisis waarin wij zitten, geen goedkoop, haastig of wetenschappelijk sussend
antwoord gegeven worden. Wel zal men in vele afzonderlijke gevallen een antwoord
kunnen geven, door bijvoorbeeld onzin en leeg gepraat bij hun naam te noemen. En
zoals men op die manier algemene negatieve regels kan formuleren, zo zou men er
ook positieve kunnen opstellen, al was het maar: wat gezegd wordt, moet verstaanbaar
zijn en relevant. Maar hoe juist ook, dit blijft louter formeel en zegt nog niets over
de eigenlijke religieuze taal als zodanig. Van de andere kant moet juist de vraag naar
een eigen wetmatigheid van de religieuze taal afgewezen worden.
Want, wat betekent dat: 'n ‘religieuze taal’? Wat voor soort taal wordt daarmee
bedoeld, en wat betekent hier de bepaling ‘religieus’? Dat zo'n taal bestaat, is telkens
opnieuw vast te stellen. De ‘religieuze taal’ is nu eenmaal een soort speciale taal,
een ‘aparte’ taal. Hoezeer ze ook verwant is aan de gewone taal, toch is ze er altijd
op de een of andere manier duidelijk van onderscheiden. Vaak bestaat dat onderscheid
alleen in de inhoud of de begrippen. Vaak zijn het taalkundige bijzonderheden: een
archaïsche woordenschat, zonderlinge zinswendingen of alleen maar een eigen klank.
Maar, of die kenmerken nu afzonderlijk of samen voorkomen, ze bepalen het eigene
en essentiële waarmerk van de ‘religieuze taal’. Dit eigen karakter wordt door de
religieuze taal trouwens zelf gezocht om als uitdrukking van het religieuze spreken
te kunnen gelden. Zo komen we, geloof ik, tot deze definitie van de ‘religieuze taal’:
‘een taal die als religieus spreken verstaan wil worden of daarvoor door wil gaan’.
Deze definitie houdt rekening met de fundamentele dubbelzinnigheid die hierin
bestaat dat de religieuze taal wel uitdrukking van het religieuze spreken kan zijn,
maar het daarom niet noodzakelijk is. Dit is duidelijk voor alwie weet
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hoe heerlijk de religieuze taal geparodieerd en hoe afschuwelijk schijnheilig ze
misbruikt kan worden.
Terecht kan men betreuren dat een deel van de ons bekende religieuze taal reeds
een dode of een ten dode opgeschreven taal is: waar zullen de kritiek en het
wegkwijnen ophouden? Maar dan moeten we toch wel voor ogen houden, dat het
begrip ‘religieuze taal’ een zuiver empirisch begrip is, geen waardebegrip. Het
bijvoeglijk naamwoord ‘religieus’ duidt slechts op een eigenheid van die taal en
houdt geen waarde-oordeel in.
Op die manier wordt de ‘religieuze taal’ enigszins gerelativeerd en de vraag wordt
radicaler gesteld. Maar ook de oplossing is dichterbij gekomen. Wordt de religieuze
taal uitdrukkelijk in verband gebracht met het religieuze spreken, vindt zij alleen
daarin haar rechtvaardiging en norm, dan moet men stellen: Hoe men religieus spreekt,
daarover beslist, als er al beslist wordt, de eigen dynamiek van het religieuze spreken.
De laatste jaren hebben vele theologen, en niet de eerste de beste, zich
bezig-gehouden met het probleem van de taal. Zij deden dat echter meestal binnen
het kader van een verkondigingstheologie, die dan meestal weer aansloot bij een
Woord-Gods-theologie. Maar men zou ook eens kunnen proberen omgekeerd te werk
te gaan en een theologie der verkondiging ontwikkelen vanuit een algemene theorie
van het christelijke spreken. Dan zou men vlugger aan het eigenlijke taalprobleem
toe zijn en aan de echte crisis, die toch niet alleen de kerkelijke predikatie treft.
Zulk een theologie van het religieuze spreken kan hier niet ontwikkeld worden.
Ik moet volstaan met enkele aanduidingen, meer bepaald in verband met de taal.
Bezinning op het eigene van het religieuze spreken betekent bezinning op het
gelovige bestaan. Geloof is de door de genade (en dat betekent tegelijk door het
gebeuren van de Openbaring) mogelijk gemaakte voltrekking van het eigenlijke
bestaan. Het bestaan is echter alleen te voltrekken in concrete bestaanswijzen. Zulk
een concrete bestaanswijze is bijvoorbeeld het spreken. Als voltrekking van de
existentie kan het geloof dus de vorm aannemen van het spreken, en zal het ook in
feite in spreken bestaan telkens wanneer de existentie concreet in het spreken
voltrokken wordt. Stellen we daarbij dat echte existentie alleen mogelijk is als
gelovige existentie, dan is spreken slechts volop menselijk spreken als het een
voltrekken is van de gelovige existentie. Authentiek spreken wordt pas mogelijk
door gelovige existentie. Zo bestaat er een principieel verband tussen geloof als
zodanig en menselijk spreken, hoe dit spreken ook moge verlopen, welke inhoud of
welke bedoeling het ook moge hebben. Binnen het gelovige bestaan heeft het spreken
dus altijd een ‘religieuze betekenis’.
Toch wordt de uitdrukking ‘religieus spreken’ terecht voorbehouden voor een
wijze van spreken ‘vanuit het geloof voor het geloof’, een spreken dat niet alleen in
het geloof geworteld is, maar ook in een bijzondere relatie staat tot het geloof.
‘Religieus spreken’ noemen we dus elk spreken vanuit een gelovig existeren, dat
zijn existentiële zin uit het geloof als zodanig put of in het geloof
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als zodanig vindt. ‘Religieus spreken’ is alle menselijk spreken dat in zijn existentiële
voltrekking het geloof ofwel mee-denkt, óf ter sprake brengt, óf beoogt.
Principieel vereist dat ‘religieuze spreken’ geen volstrekt eigen kenmerken, die
het van andere soorten menselijk spreken onderscheiden. Al bestaat er ook een
uitdrukkelijk ‘religieus spreken’, het spreken dat in zijn existentiële voltrekking het
geloof uitdrukkelijk ter sprake brengt.
Zoals menselijk spreken geen bestaanswijze is die men naar believen kan nemen
of laten, zo is het religieuze spreken voor de gelovige mens geen willekeurige, maar
een wezensnoodzakelijke manier om zijn existentie te voltrekken. In hoeverre het
‘religieuze spreken’ uitdrukkelijk moet worden, in hoeverre het een specifieke
uitdrukking moet krijgen, is niet a priori te zeggen, evenmin als men kan zeggen hoe
dikwijls of in welke mate het verliefde spreken op specifieke wijze tot uitdrukking
moet komen. Dát christelijke existentie echter een wezenlijke neiging heeft tot
uitdrukkelijk gelovig spreken, blijkt onomstotelijk uit een analyse van haar drie
belangrijkste functies: gebed, belijdenis, verkondiging, de drie wezenlijke functies
van de geloofsvoltrekking in het spreken.
In het gebed wordt het christelijk spreken verwoord als datgene wat het is: het
vreugdevolle of bedreigde antwoord in een vrij ont-zeggen en toezeggen van zichzelf.
In de belijdenis brengt het christelijke spreken en daarin het christelijk bestaan zichzelf
openbaar ter sprake en doordat het zich uitspreekt voor de medemens, laat het zich
zien zoals het is. In de verkondiging, de toezegging, wordt het geloof voor de
medemens, en zo ook de medemens voor zichzelf uitgesproken.
Hier echter duikt het taalprobleem opnieuw op. Want wie spreekt, eigent zich een
taal toe en laat die horen als een taal die hij zich heeft eigen gemaakt. Welke taal?
Zoals er geen religieuze klank, geen religieuze spreekwijze en geen religieuze
syntaxis bestaat, die wij verplicht zijn te gebruiken, zo bestaat er ook geen ‘religieuze
taal’ waaraan wij gebonden zouden zijn. Over zijn taal beslist in de eerste plaats hij
die spreekt, altijd in eerlijkheid en liefde vanuit de zin van zijn eigen spreken. Naar
de vorm zal hij zich steeds laten leiden door de twee criteria die Paulus aangeeft (1
Kor. 14): hij tot wie hij zich richt, moet verstaan wat hij zegt en het moet voor hem
relevant zijn.
Zonder geliefden bestaan er geen ‘liefdesliederen’. Maar zoals mensen altijd weer
een nieuwe taal voor de liefde creëren, zo zal ook het geloof altijd weer opnieuw een
- desnoods zelf-gevonden - taal van het geloof laten horen.
Wat daarin gezegd, hoe het gezegd moet worden, waar die taal vandaan moet
komen, is moeilijk vooraf in bijzonderheden te bepalen. Maar één ding is zeker: zoals
het spreken vanuit het geloof voor het geloof vertrouwdheid met de taal in het
algemeen en met de moderne mens veronderstelt, zo moet het ook een band bewaren
met de bestaande religieuze taal.
De vaak gehoorde eis, als zou men, in een soort autodafe, niet alleen het toch al
bouwvallige ‘systeem’ maar ook de hele christelijke taal, met haar inhoud, maar op
moeten geven, is niet alleen om praktische of taalfilosofische redenen
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een illusie of een vergissing. Want, wat het christelijk geloof in zijn existentieel
uniek-zijn ook mag wezen, in zoverre het geloof is, zal het altijd verwijzen naar het
Woord Gods, in zoverre het christelijk is, zal het zich altijd op het concrete
mensenwoord beroepen waarin het Gods Woord vernomen heeft. Het zal naar het
evangelie van Christus wijzen, naar de christelijke verkondiging, naar de christelijke
wereldbeschouwing, naar de geschiedenis, de kerk, of een christelijk begrepen bestaan.
Het christelijk spreken zal altijd weer ergens, direct of indirect, door de christelijke
taaitraditie bepaald worden.
Hieraan is nog iets belangrijks toe te voegen. Niet alleen de taal, ook het spreken
kan een metamorfose ondergaan. Wij hebben eeuwen christelijke geschiedenis achter
ons. Eeuwen van vanzelfsprekend bidden en van verklarend belijden en verkondigen.
Dat heeft ons wellicht verwend. Wij moeten ons er wel van bewust zijn, dat velen
tot een dergelijk belijden niet meer in staat zijn. Het belijden heeft plaats gemaakt
voor het vragen stellen. En zozeer zijn zij van dit vragen vervuld, dat het als het ware
het belijden in zijn existentiële, menselijke, ja religieuze betekenis vervangt, zelfs
zo, dat men zich afvraagt of het belijden hier niet omgezet is in vragen. Dat heeft
niets met skepsis of mode te maken, doch alleen met de wetenschap dat er geen
andere keuze is, dat men niet anders kan bestaan dan door onophoudelijk Jezus te
ondervragen en de grote taaitraditie die Hem aan ons doorgeeft.
Wij moeten ons er wel bewust van zijn dat voor velen ‘verkondiging’ niet anders
meer mogelijk is dan als interpretatie, als gewetensvolle uitleg. Wij moeten ons ervan
bewust zijn dat velen niet meer anders kunnen bidden dan in de vorm van het
mee-bidden of het na-bidden. Hun gebed bestaat alleen in de altijddurende poging
om de christelijke taal van het bidden steeds opnieuw te leren.
Hoe spreekt men religieus? Ons voorwoord op een antwoord is als volgt samen te
vatten. Ten eerste kan het religieuze spreken zich niet beveiligen door zich vast te
leggen in een bepaalde taal. Ten tweede zal men moeten uitkijken naar mogelijke
taalnormen en geen kritiekloze willekeur laten heersen. Ten derde, als men alle holle
frazen uit de religieuze taal wil bannen, mag dat niet uitlopen op het prijsgeven van
de taal zelf.
Vooruit dus. Zonder recepten. Dus ook zonder experimenten. Daar hebben we
geen tijd voor. Want nu moet er gesproken, nu moet er gewaagd worden. Wie iets
te zeggen heeft, die neme het woord. Wie het woord neemt, neme ook de taal. En
zoals hij zich aan zijn bestaan te wagen heeft, en in zijn spreken zijn bestaan op het
spel zet, zo wage hij het ook met de taal, er wel op bedacht, dat hij in de taal zichzelf,
maar ook niets anders dan zichzelf op het spel zet. Wat geeft het tenslotte of onze
taal ons verraadt, als wij Christus maar niet verraden.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Tsjecho-Slowakije
Het zal nog lang duren voor er een definitief antwoord kan worden gegeven op de
vraag welke ontwikkelingen nu belangrijker zijn, die in Praag of die in Parijs.
Barricades zijn wel spectaculair, maar hoe belangrijk en hoe fel de gebeurtenissen
in Parijs ook waren, wij achten het niet onmogelijk, dat op de duur de uiterlijk kalme
en geleidelijke ontwikkeling in Praag veel wereldschokkender zal blijken te zijn.
Wij wezen in het vorige overzicht reeds op het onverwachte bezoek van
Tsjecho-Slowaakse leidende figuren aan Moskou op een ogenblik, dat zij eigenlijk
in Praag moesten zijn. Vlak daarop bezocht de Italiaanse communistenleider, Luigi
Longo, Praag, alhoewel hij midden in de campagne voor de Italiaanse verkiezingen
zat en er dus geen tijd zou moeten zijn voor een vakantiereis.
Wat men in Praag wil is een combinatie van revisionisme en vriendschap met de
Sovjet-Unie; men wil een socialisme gecombineerd met politieke en burgerlijke
vrijheid en speciaal legt men de nadruk op de vrijheid van het woord; men wil het
communistisch ‘blok’ niet verlaten maar wel een meer onafhankelijke koers t.a.v.
Moskou varen. Tot op zekere hoogte is men wel gedwongen tot deze liberalisatie,
omdat de economische toestand niet zeer rooskleurig is en er voor verbetering met
behulp van de partners van de Comecon niet veel kans is; men moet dus proberen
hulp uit de Westelijke landen te krijgen en liberalisatie is een maar al te graag
aangegrepen middel daartoe.
Deze ontwikkeling is voor Moskou niet aangenaam maar het kan er op het ogenblik
niet veel tegen doen. Het is wel sterk genoeg om militair in te grijpen, maar dat zou
de onderdrukking van een bondgenoot betekenen, hetgeen vast en zeker zou worden
uitgebuit door Peking, terwijl het verder de Russische veroordeling van het
Amerikaanse ingrijpen in Vietnam aan kracht zou doen verhezen. Moskou kan slechts
door intimidatie remmend op de Praagse gebeurtenissen werken en het is de vraag
of het daarin slaagt.
Liberalisatie in Praag heeft gevolgen in de naburige landen. Gomoelka, ruim 10
jaren geleden de bewerker van een meer zelfstandige positie van Polen in het
Oost-blok, weet heel goed, dat in zijn land dezelfde tendens aanwezig is als in Praag;
er waren studentenrellen in Polen, waarbij op grotere vrijheid werd aangedrongen,
maar aangezien dit zijn huidige positie zou aantasten,
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voelt de vroegere vrijheidsheld, maar nu conservatieve Gomoelka er niets voor.
Ulbricht in de DDR weet heel goed, dat zijn positie slechts steunt op Russische hulp
en het komt dus in beider kraam te pas om de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije te
betitelen als anti-Poolse propaganda, er anti-socialistische tendensen in aan te wijzen
of om de Duitse uitzendingen van radio Praag te storen. Deze kwestie zal wel het
voornaamste agendapunt zijn geweest van de geheime topconferentie in Moskou,
waar Rusland, Polen, de DDR, Hongarije en Boelgarije aanwezig waren. Natuurlijk
Joego-Slavië niet; ook Roemenië bleek in dit kader niet te passen - beiden geven
minstens morele steun aan Praag. Dubcek was niet uitgenodigd en kreeg dus niet de
kans zijn standpunt te verdedigen. Er wordt beweerd, dat ook de Hongaar niet in het
kader bleek te passen; hij zou een goed woord voor de Tsjechische ontwikkeling
hebben gedaan en zelfs geprobeerd hebben een bemiddelingsrol tussen Moskou en
Praag te vervullen, maar zeker is hierover nog niet veel.
De zenuwen-oorlog tegen Tsjecho-Slowakije ging intussen voort. Er waren natuurrijk ontkende - berichten over troepenverplaatsingen aan de Pools-Tsjechische
grens; daarna over gemeenschappelijke militaire oefeningen van de leden van het
pact van Warschau in streken onmiddellijk grenzend aan Tsjecho-Slowakije; ook
was er sprake van een Russische poging om in het kader van het pact van Warschau
blijvend Russische troepen in het land te legeren, hetgeen echter door Praag nog
geweigerd kon worden. Is Dubcek nu echter toch gezwicht? In de tweede helft van
mei kwam Kosygin naar Praag, natuurlijk voor een gezondheidskuur en daarna kwam
het bericht, dat er reeds lang vastgestelde manoeuvres van de landen van het pact
van Warschau plaats hebben op Tsjecho-Slowaaks gebied. De moeilijkheid zal zijn,
dat men precies weet wanneer zij gekomen zijn maar zal moeten afwachten wanneer
zij weer vertrekken. De Praagse leiders zullen uiterst voorzichtig en wijs moeten te
werk gaan om het nu bereikte te behouden.

Frankrijk
De gebeurtenissen van de laatste maand in Parijs en vervolgens verspreid over heel
Frankrijk betekenen weinig minder dan een revolutie; zij waren een uitlaat voor de
latent reeds lang aanwezige ontevredenheid over het regime de Gaulle. Het begon
aan de dépendance van de Sorbonne te Nanterre, sloeg over naar de Sorbonne zelf,
vond weerklank aan andere universiteiten, werd overgenomen door arbeiders in
staats- en particuliere bedrijven, breidde zich uit over het middelbaar onderwijs en
weldra staakten een kleine 10 miljoen mensen in Frankrijk; zij bezetten
universiteitsgebouwen, fabrieken, postkantoren, theaters en scholen en binnen veertien
dagen was de chaos algemeen. Hiertussendoor blunderde de regering, verscheen een
zwak sprekende de Gaulle voor radio en televisie, waardoor hij de chaos vergrootte,
dreigde de generaal en gaf toe, totdat hij zichzelf hervond en in suprème rust in elk
geval een gedeelte van de leiding weer in handen kreeg.
Het studentenoproer viel voor de Gaulle ongelukkigerwijs samen met de ope-
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ning van de officiële vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en
Noord-Vietnam, bij welke de grandeur van Frankrijk had moeten schitteren, maar
waarbij nu Parijs op sommige plaatsen meer leek op Saigon gedurende een
Vietcongaanval.
Kort samengevat kwam het hierop neer: een aantal radicale elementen in de
studentenwereld verzette zich tegen het autocratische, 19e eeuwse systeem in het
hoger onderwijs, dat geleid werd door een ‘regenten’-mentaliteit, die weinig of geen
reëel contact heeft met wat vandaag in de studentenwereld leeft. Deze groep wenste
inspraak in het universitaire bestel en vooral vrijheid van politieke meningsuiting
binnen de universiteit. Het overgrote deel van de studenten was het hiermee wel eens,
maar vond het moment om op te treden minder geschikt, daar de examens voor de
deur stonden. Toen echter de politie ondoordacht hardhandig optrad en zelfs de
Sorbonne binnendrong - zij het op verzoek van de rector - schaarde de middenmoot
zich aan de zijde der radicalen en laaide de strijd op. Het was voor de regering
Pompidou al te laat, toen zij met concessies kwam; deze zouden veertien dagen eerder
veel onheil hebben voorkomen, maar nu werden zij opgevat als een teken van
zwakheid van de regering.
Van deze zwakte maakten de arbeiders gebruik; ook zij waren voor wijzigingen
in de economische structuur; zij verlangden naar inspraak van de arbeiders in de
leiding der bedrijven en vooral naar betere arbeidsvoorwaarden, maar als de studenten
gingen praten over een principiële verandering van de maatschappij in haar geheel
bleken de arbeiders zich toch meer conservatief op te stellen. Er kwam wel een zekere
samenwerking tussen beide groepen tot stand, maar fundamenteel bleven er talrijke
meningsverschillen bestaan. De vakbonden volgden slechts aarzelend; in de eerste
dagen werden zij meer geleid dan dat zij leiding gaven; men voelde niet veel voor
samengaan met studenten, omdat men verwachtte dat de burgerij afkerig tegenover
de universitaire beweging zou staan en men had enige tijd nodig om in te zien, dat
dit niet het geval was. Ook de communistische CGT was toen nog van mening, dat
er geen politieke eisen moesten gesteld worden, maar ook zij conformeerde zich al
gauw aan de loop der gebeurtenissen. Steeds weer kwam er openlijk kritiek los op
het regime van de Gaulle; men maakte bezwaar tegen het paternalisme van de generaal
en eiste vrijheid om naar eigen inzicht te beslissen. Vooral de vrije meningsuiting
speelde een voorname rol bij de staking van radio- en televisie-mensen, die zich
keerden tegen de bevoogding door het ministerie van voorlichting tengevolge waarvan
een objectieve berichtgeving over het gebeuren onmogelijk was. De eis, dat de
regering Pompidou en president de Gaulle moesten aftreden werd steeds duidelijker
gesteld.
Pompidou - pas terug uit Afghanistan - vond het nodig om te waarschuwen tegen
de dreigende anarchie, maar het was tekenend voor de geringe aandacht van de Gaulle
voor binnenlandse aangelegenheden, dat hij tijdens het begin van de moeilijkheden
rustig naar Roemenië ging en daar werkte aan de versterking van de Franse
buitenlandse invloed, terwijl het eigen huis in brand stond. Tenslotte kwam hij er
toch een dag eerder voor terug.
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Er werd steeds meer rekening gehouden met het aftreden van de Gaulle; deze
verwachting werd versterkt toen de regering Pompidou in een door socialisten en
communisten uitgelokt debat in de Nationale Vergadering slechts een meerderheid
van elf stemmen behaalde en nog meer toen een paar dagen later de president zelf
zijn lang te voren vastgestelde rede tot het volk hield. Hierin kondigde hij een
referendum aan - vgl. de Gaulle het summum van democratie - en vroeg eigenlijk
weinig minder dan alles maar aan hem over te laten; het bleef allemaal in de
paternalistische, autoritaire sfeer, die een nu duidelijk vermoeide en weinig strijdbare
oude man in de laatste jaren rondom zich had geschapen. Hij vroeg zich niet af of
hij de Fransen reden gegeven had om zo volledig te vertrouwen, dat alles weer goed
zou komen als men het maar aan hem overliet; er was geen spoor van zelfkritiek
aanwezig en hij gaf ook nu op geen enkele manier aan in welke richting de oplossing
voor de huidige problemen gezocht moest worden.
Toch is er in de huidige situatie nog altijd een reden om hem te steunen, en wel:
wat na de Gaulle? De nalatigheid van de Franse president is daarmee een reden voor
zijn aanblijven geworden. Hij heeft te weinig aandacht besteed aan zijn eventuele
opvolgers. Vooraanstaande mannen als Pompidou en Couve de Murville zijn alleen
daarom al niet aanvaardbaar omdat zij te veel vereenzelvigd worden met het systeem
de Gaulle; zij kregen geen kans om zichzelf te zijn naast de president, maar stonden
onder hem, waren teveel zijn boodschappenjongens; de Gaullisten die een eigen weg
wilden volgen, Giscard d'Estaing of Pisani, moesten wijken voor meer handzame
figuren. Aan de andere kant zijn Mitterand of Mendès-France te zeer belast met een
politiek verleden uit de vierde republiek om voldoende algemeen prestige te bezitten
en is een volksfront-regering, bestaande uit socialisten en communisten, voor grote
delen van Frankrijk weinig aantrekkelijk.
Bijna een week verwachtte men het failliet van de vijfde republiek. Nadat de Gaulle
zich echter had weten te verzekeren van de steun van het leger kondigde hij op 30
mei aan niet te wijken; de regering Pompidou bleef, maar zou ingrijpend gewijzigd
worden; het referendum zou niet worden gehouden, wel werd de Nationale
Vergadering ontbonden en zouden er verkiezingen worden gehouden voor een nieuwe
volksvertegenwoordiging; in deze fel geëmotioneerde rede riep hij op tot verzet tegen
de dreigende dictatuur - bedoeld: van het communisme. Het gestelde alternatief is
niet juist, of beter had niet juist mogen zijn, maar hij dreef daarmee de communisten
in een voor hen vervelende positie; als zij hun politieke eisen wilden verwezenlijken
dan zou de Gaulle het gevecht aangaan; zij zouden dan het odium van het veroorzaken
van de burgeroorlog op zich laden en de Gaulle de kans geven wederom te fungeren
als redder des vaderlands. Zij begrepen onmiddellijk, dat zij niet als de schuldigen
aan de wanorde mochten worden aangewezen en lieten hun politieke eisen abrupt
vallen; zij willen bij de verkiezingen op legale wijze de macht in handen zien te
krijgen.
Nadat de regering verder tegemoet is gekomen aan de door de arbeiders gestelde
eisen lijkt de toestand langzaam weer normaal te worden. Het is echter
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te hopen, dat de Gaulle verder zal gaan dan het toepassen van lapmiddelen en rekening
zal houden met het feit, dat het Franse volk niet politiek onmondig wenst te blijven;
anders is de chaos slechts uitgesteld.
J. Oomes

België
Studentenactie
Op 22 mei bezette een aantal studenten een gebouw van de Vrije Universiteit te
Brussel en legde eisen voor die kennelijk geïnspireerd waren door vergelijk-bare
studentenbewegingen in Frankrijk, Duitsland en elders. Ze verklaarden het gezag
van de raad van beheer niet meer te erkennen, riepen een soort ‘vrije universitaire
gemeenschap’ uit in het raam waarvan studenten, professoren en wetenschappelijk
personeel voortaan de universitaire bedrijvigheid zouden organiseren. Ook de
algemene sociale hervormingseisen in de commu-nistisch-anarchistische zin ontbraken
niet, evenmin als het beroep op ‘de arbeiders’, die tot medewerking aan de sociale
revolutie werden uitgenodigd, zonder resultaat. De overwegende invloed van de
gebeurtenissen in Frankrijk werd nog geïllustreerd door soortgelijke incidenten in
het Paleis voor Schone Kunsten. Hier was de Parijse Odéon het voorbeeld.
In deze kroniek kunnen we niet verder ingaan op de anecdotische kant van deze
gebeurtenissen, ze worden hier slechts vermeld in een geest van ‘et haec olim
meminisse juvabit’: later kan het nuttig blijken dat ze opgemerkt en vermeld werden.
De gisting in het studentenleven is in haar uiterlijke vormen soms onvoorstelbaar
kinderlijk, maar in haar diepere oorzaken niet onbelangrijk. In dit verband kan het
nuttig zijn te verwijzen naar het onlangs verschenen verslag van een speciale
Commissie, in 1965 opgericht door de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid, in
het kader van de wet van 9 april 1965 op de universitaire expansie. De commissie
moest de toepassing van de wet bestuderen en de problemen van het universitaire
leven onder de loep nemen. Ondanks het erg ambtelijke karakter van de commissie
worden in het verslag toch ook actuele problemen behandeld, zij het zonder een
duidelijk verband met de diepere beroering die zich in de jongste maanden aan de
Europese universiteiten heeft gemanifesteerd. In de laatste tien jaar is het aantal
studenten in België verdubbeld. In 1957 waren er 25.000, nu zijn er 50.000. In 1980
zou dit aantal nogmaals verdubbeld kunnen zijn. Het ligt voor de hand, dat een groep
van 100.000 universiteitsstudenten, alleen al door hun aantal, maar ook door hun
bijzondere verhouding tot de maatschappij, een sociologisch feit van eerste orde kan
zijn.
Volgens het verslag van de commissie kan het economisch leven dit verhoogde
aantal opvangen. Maar het verslag wijst ook op het groot aantal mislukkingen in de
eerste kandidaturen. De selectie bij de toegang tot de universiteit dringt zich dus
meer dan ooit op. Het verslag gaat er niet verder op in. De sociologische groep
‘universiteitsstudenten’ bestaat dus bestendig uit een hoog percentage jonge mensen
die niet zullen slagen en uit de groep verwijderd worden. Dit geeft de groep in haar
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terug te vinden zijn in andere groepen. Bij de
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beoordeling van de studenteneisen inzake de organisatie van de examens dient hiermee
rekening te worden gehouden.
Indien de aangroei van de bevolking van de universiteiten, hogescholen en
secundaire onderwijsinrichtingen in België verloopt zoals voorzien in het verslag,
zal in 1980 de ‘student’ een van de meest verspreide maatschappelijke types zijn in
het geheel van de maatschappij. Misschien schuilt er enige overdrijving in wat in
Engeland werd geschreven, nl. dat er weldra meer studenten zullen zijn dan
landbouwers, maar de slogan verduidelijkt veel. Een maatschappij die een zo talrijke
en dynamische groep geen aangepast statuut kan geven, zal nog herhaaldelijk met
crisismomenten aan de universiteiten geconfronteerd worden.

De plannen van Vanden Boeynants
De maand mei werd in politiek opzicht beheerst door de pogingen van dhr. Vanden
Boeynants om een regering te vormen met de socialisten. Hij ontving de opdracht
op 7 mei en op het ogenblik dat we deze kroniek afsluiten, kan nog niet met volledige
zekerheid uitgemaakt worden of hij in zijn pogingen geslaagd is. Evenmin bestaat
er klaarheid over de grondslagen van het door hem ontworpen regeringsprogramma.
De voorlichting hierover liet veel te wensen over. De maand werd gekenmerkt door
zoveel uiteenlopend en tegenstrijdig nieuws van taktische aard op het niveau van de
partijpolitiek, dat het onbegonnen werk is dit te willen recapituleren. Alleen al over
de optie inzake een twee- of drieledige regering werd dag aan dag geschreven. Met
vrij grote zekerheid kan echter worden gesteld dat in Vanden Boeynants' plannen
een aantal punten voorkomen die voor de Vlaamse opinie onaanvaardbaar zijn.
Geruchtmakend was alleszins een voorstel van de formateur om in het Brusselse
scholen van een nieuw type op te richten, zogenaamd tweetalige scholen, volgens
een stelsel dat door geen enkele pedagoog met enig gezag in België ooit werd aanvaard
en waarvoor overigens niet genoeg leerkrachten zijn. In Vlaanderen wordt dit
beschouwd als het begin van de likwidatie van het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel.
Verder blijkt dat de Brusselse agglomeratie op lange termijn niet tot de 19
gemeenten beperkt kan blijven. Inzake de overheveling van de Franstalige sectie van
de Leuvense Universiteit wordt geen enkele waarborg gegeven, integendeel: men
kreeg de indruk dat na de overbrenging van de Franstalige faculteit voor geneeskunde
(of gedeelten ervan) naar Brussel en de spreiding van enkele ‘pedagogische’ eenheden
naar Waals-Brabant, het gevaar bestaat dat de grote universiteitsdriehoek,
voorafbeelding van ‘le très grand Bruxelles’, waaraan Vlaams-Brabant ten onder
gaat, in de maak is.
Wat het statuut van de Brusselse agglomeratie betreft, laten Vanden Boeynants'
voorstellen al evenveel te wensen over. Pariteit zou aan de Vlamingen slechts verleend
worden in een ‘cultureel college’ met beperkte bevoegdheden, naast een rechtstreeks
verkozen ‘agglomeratieraad’, die aan Brussel een autonomie en een eigen structuur
moet verlenen welke aan Vlaanderen en Wallonië onthouden worden. Zo zou men
de opsomming van voor Vlaanderen onaanvaard-
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bare voorstellen voort kunnen zetten. De Voer moet losgemaakt worden van Limburg.
Er is weliswaar sprake van ‘cultuurautonomie’ voor Vlaanderen en Wallonië en van
de oprichting van economische organen voor streekbeleid, maar in hun vaagheid
wegen deze voorstellen niet op tegen de overgrote duidelijkheid van alle punten die
ingegeven zijn door Franstalige Brusselse kringen. Het voornaamste bezwaar tegen
deze voorstellen is echter hun gebrek aan samenhang en het ontbreken van een
leidende staatsordenende gedachte. De voorstellen inzake de gekwalificeerde
meerderheden bij de stemmingen in Kamer en Senaat vertonen zoveel innerlijke
tegenstrijdigheden, dat alles in een mistgordijn wordt gehuld, en hetzelfde geldt voor
de speciale functies van de Senaat, die als het ware een eigen taak moet krijgen bij
het totstandbrengen van intercommunautaire verhoudingen. Een wijziging van de
grondwet in die zin zou alleen maar een mengsel zijn van verwarde federatieve kernen
in een unitair gebleven staatsrechtelijk geheel. De invloed van de Vlaamse
meerderheid zou gebroken worden op unitair niveau, zonder een federale herverdeling
van de staatsmacht.

Malaise in de Vlaamse C.V.P.
De verwarring en de malaise werden in hoge mate in de hand gewerkt door de
uitsluiting van de vertegenwoordigers van de Vlaamse C.V.P. uit de onderhandelingen.
De besluitvorming werd opnieuw voorbehouden aan unitaire partij-instanties. De
‘nieuwe C.V.P.’ bestond niet meer. In feite hervonden de C.V.P. en -de Parti Social
Chrétien hun verloren eenheid op het plan van de geheime onderhandelingen,
waarover een gewoon Vlaams mandataris in de totale onwetendheid werd gelaten.
Voor en onmiddellijk na de verkiezingen scheen een autonome Vlaamse C.V.P. tot
stand te zijn gekomen. In die geest vroeg de C.V.P. het vertrouwen van de kiezers.
Enkele dagen na de verkiezingen was van deze autonomie echter geen spoor meer
te bekennen en werden niet alleen de mandatarissen maar ook de Vlaamse openbare
opinie volledig buitengesloten uit de onderhandelingen over een regeringsprogramma.
Deze werkwijze veroorzaakte een diepe malaise in de rangen van de Vlaamse C.V.P.
Dat dit niet beter tot uitdrukking is gekomen, is o.m. te wijten aan een soort geestelijke
verlamming die de commentaren van de Vlaamse katholieke pers in die weken heeft
gekenmerkt en die tot een van de vele bevreemdende aspecten van de
regeringsvorming dient gerekend.
Dit alles is des te vreemder omdat ondertussen de federatieve hervorming van de
unitaire partijen verder haar beslag kreeg. Nadat op 11 en 12 mei het Liberaal Vlaams
Verbond te Knokke stellingen had ingenomen die het unitaire profiel van de Partij
voor Vrijheid en Vooruitgang grondig moeten wijzigen, werd de liberale Brusselse
federatie gesplitst in een Vlaamse en een Franstalige sectie. Bij de socialisten werd
de scheiding tussen Vlaamse en Franstalige afdelingen structureel vastgelegd en
maakten unitaire voorstellen van Van Acker en Vermeylen geen kans.
11-6-68
Hektor de Bruyne

Streven. Jaargang 21

Streven. Jaargang 21

1035

Forum
Het ontwikkelingsprobleem in sociaal perspectief
Wie indertijd het proefschrift heeft gelezen waarop de heer Bertholet in juli 1965
aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg bij prof. Janssen promoveerde tot doctor
in de sociale wetenschappen, kan er zich slechts over verheugen, dat de U.P.R. hiervan
nu een handelseditie op de markt heeft gebracht1. Daarbij heeft de dissertatie een
bewerking ondergaan van de hand van drs. P.A. de Ruiter, die erin geslaagd is, met
behoud van de inhoud én de stijl van de auteur, er een goed leesbaar boek van te
maken, waardoor de studie van dr. Bertholet voor een breder publiek toegankelijk
is geworden.
In zijn onderzoek heeft Bertholet getracht aan te tonen, hoe de maatschappelijke
ontwikkeling in West-Europa, zoals die sinds het begin van de industriële revolutie
is verlopen, in de huidige samenleving duidelijk twee parallellen vertoont.
Eén parallel betreft het op gang komende proces van economische groei en de
daarmee gepaard gaande sociale veranderingen in de ontwikkelingslanden zelf. De
tweede parallel tekent zich af in de verhouding tussen arme landen enerzijds en rijke
landen anderzijds. Als ik de auteur goed heb kunnen volgen, hecht hij er het meeste
belang aan juist op deze laatste parallel de aandacht te vestigen. En m.i. terecht.
Immers, de parallel-situatie tussen onze ontwikkeling in vroeger tijd en die binnen
de ontwikkelingslanden momenteel is een duidelijke zaak.
Voor wie dit niet evident is, wordt door de schrijver in de hoofdstukken 8-9-10
(De onderontwikkelde maatschappij anno 1967; De ‘sociale kwestie’ in de
ontwikkelingslanden; De drie westerse ‘hefbomen’ en hun aanwending in de
ontwikkelingslanden) deze parallel helder, exact en boeiend aangetoond.
Deze hoofdstukken geven ook een zeer goede beschrijving van de feitelijke situatie
die in de ontwikkelingslanden bestaat. Bertholet legt hierbij in hoofd-stuk 10 een
sterk accent op de groei in het sociale overheidsingrijpen in de ontwikkelingslanden.
Dit terrein van ontwikkelingspolitiek is in de literatuur over ontwikkelingslanden
eigenlijk te zelden aan de orde gesteld.
De parallel tussen de ‘sociale kwestie’ in onze sociaal-economische geschiedenis
in het Westen en de huidige verhoudingen arme landen vs. rijke landen wordt in de
hoofdstukken 3 t/m 6 aangetoond. Na een schildering van ‘De feitelijke ongelijkheid
tussen de naties en de bewustwording ervan’ (hoofdstuk 3) geeft de schrijver aan
hoe ‘Het ontstaan van een mondiaal crisisbewustzijn’ (hoofdstuk 4) heeeft geleid tot
‘De internationale klassenvorming en klassenstrijd’ (hoofdstuk 5), om vervolgens
de evolutie van de internationale ontwikkelingsinspanning te vergelijken met die
binnen het westerse

1

Dr. C.J.L. Bertholet, Het ontwikkelingsprobleem in sociaal perspectief. Met een ten geleide
van prof. dr. L.H. Janssen s.j. Universitaire Pers Rotterdam, 1967, 217 pp., f 12,50.
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sociale werk (hoofdstuk 6). De bovengenoemde parallel wordt door Bertholet als
een stelling aangevoerd. Hij verdedigt zijn stelling en naar mijn mening niet slechts
met overtuiging, maar ook overtuigend. De positie van de ontwikkelingslanden in
de huidige economische wereldverhoudingen is bijzonder reëel getekend. Wie dit
goed heeft verwerkt, zal geen moeite hebben het met de negatieve beschouwing, die
prof dr. W. Brand in de N.R.C. van 2 februari 1968 aan het boek wijdt, oneens te
zijn. Brand weet de kapitalistische houding van het Westen in de momentele
wereld-economie-constellatie wel begrijpelijk te maken, maar niet aanvaardbaar.
Bertholet daarentegen lukt het m.i. wel om tot een accepteren van de houding der
ontwikkelingslanden te komen.
Met deze tegenstelling is voor een belangrijk deel de huidige wereldsituatie
getekend. Men treft haar overal aan en heel recentelijk nog speelde ze een grote rol
op de feitelijk mislukte tweede wereldhandelsconferentie in New Delhi.
De beschrijving van het blok der ontwikkelingslanden in zijn groei naar een ‘Klasse
für sich’, een strijdklasse in de mondiale betrekkingen, is eveneens duidelijk en
helder. Zij biedt een goed referentiekader, waarin men ook de ontwikkelingen op het
internationale vlak ná de afsluiting van het boek gemakkelijk kan plaatsen. Een
voorbeeld: op bladzijde 85 merkt de auteur op, dat de ontwikkelingslanden nog geen
echte strijdorganisaties kennen; sindsdien zijn deze evenwel aan het opkomen, bv.
de Organicación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en de
Solidariteitsorganisatie van Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse Landen
(OSPAAL, met zetel te Havana).
Deze opmerking is geen correctie op het boek, maar een aanvulling; de opzet van
het boek is dusdanig, dat de erin ontwikkelde gedachten een logische voortzetting
vinden in ontwikkelingen nadien, waarvan de richting reeds in het werk is aangegeven.
Mede hierdoor zal de studie van Bertholet nog lang als basis bruikbaar blijven.
Ook de presentatie van de Organisatie der Verenigde Naties als een embryonale
wereldregering, mét haar moeilijkheden en mogelijkheden van dit ogenblik, draagt
het kenmerk van een zekere profetische functie.
Het boek geeft denkstructuren die men, als men ze heeft aanvaard, zelf verder kan
uitwerken en invullen. Slechts op één punt kan ik de auteur niet onmiddellijk volgen
en wel op bladzijde 95-96, waar hij een pleidooi houdt voor een sterke bevordering
van particuliere investeringen in de ontwikkelingslanden. Investeringen zijn natuurlijk
broodnodig, en méér investeringen dan tot nu toe zijn onontbeerlijk, niet op de laatste
plaats ook in de industriële sector. Ze moeten evenwel ondergeschikt zijn aan en
passen in een nationaal ontwikkelingsplan. Men kan zich afvragen of het systeem
van private ondernemingen, gefinancierd en gerund door buitenlanders, wel past in
de ontwikkelingsstrategie van landen die vaak sterk door een aan het socialisme
verwante doctrine zijn geïnspireerd en dit meestal ook wel moeten zijn om de natie
bij elkaar te houden en om alle krachten te kunnen inzetten in een gezamenlijke
nationale ontwikkeling. Binnen dit kader kan een onderneming die door buitenlands
kapitaal in het leven wordt gehouden, een blok aan het nationale ontwikkelingsbeen
zijn. Voorbeelden hiervan zijn de positie van de kopermijnen in Chili, de vroegere
positie van de Union Minière in Katanga, Kongo, die van de United Fruit Company
in vele delen van de wereld. Ook de vele naastingen wijzen m.i. hierop.
In zijn pleidooi voor particuliere buitenlandse ondernemingen vertolkt Bertholet
duidelijk een westerse visie. Dit verrast te meer, omdat de schrijver zelf op meer dan
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één plaats benadrukt, dat er ondanks de parallelsituaties toch vele punten van verschil
zijn. Juist dit is er een van, dacht ik. Bovendien zullen binnen zijn theorie van de
groei der ontwikkelingslanden naar een ‘Klasse für sich’ de buitenlandse
ondernemingen vroeg of laat fungeren als personificatie van de uitbuiting, als ‘de
werkgever’, de antipode van een naar verbetering van hun positie strevende klasse
van ontwikkelingslanden. Afgezien hiervan - een detailpunt, een gedeeltelijk
achtergebleven gebied in
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Bertholets denken - kan men slechts lof hebben voor zijn studie. Zij biedt
aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de verhouding tussen rijk en arm in
de wereldeconomie, geeft een eerste aanzet voor dit onderzoek en stimuleert het
geëngageerde denken hierover.
Deze studie in boekvorm is dan ook ‘verplichte lectuur’ voor ieder die zich
bezighoudt met de problemen van de ontwikkelingslanden en de internationale
ontwikkelingswerking, hetzij op eigen initiatief en niveau, hetzij beroepshalve als
leraar, journalist of wetenschapsbeoefenaar. Ze is tevens onmisbaar voor ieder van
ons, omdat de problemen van de ontwikkelingssamenwerking ook ons raken, het
rijke deel van de wereld.
Het boek geeft een duidelijk beeld van wat ontwikkelingslanden zijn, het geeft
een goed idee van wat ontwikkelingssamenwerking kan en moet betekenen, het geeft
een heldere uiteenzetting van cruciale begrippen, zoals economische groei en
gemeenschapsontwikkeling.
Daarom is het ook uitstekend geschikt als leerstof in de vorm van capita selecta
voor hogere beroepsopleidingen. Kortom: de Nederlandse literatuur over de
ontwikkelingssamenwerkingsproblemen is met een deskundig handboek verrijkt.
Chr. Doorakkers

Beeldende kunst in Nederland
Vormgevers
Zelden ben ik zo gedeprimeerd uit een tentoonstellingsruimte gekomen als bij de
expositie ‘Vormgevers’ die van 5 april t/m 23 juni in het Amsterdamse Stedelijk
Museum is gehouden. Dat kwam niet door het feit dat het museum de nadruk heeft
gelegd op het werk van de enkeling, terwijl toch vrijwel alle uitgenodigde industriële
ontwerpers verklaarden, dat hun werkstukken niet tot stand kunnen komen zonder
een nauwe samenwerking met anderen (teamwork). Dat kwam ook niet door de keuze
van de objecten - al waren er heel wat voorwerpen bij die slecht of matig van kwaliteit
zijn en minstens evenveel die in ons land reeds een zeer grote bekendheid genieten.
Waar het wel door komt is de volkomen fantasieloze opstelling van de ruim 400
stoelen, tafels, banken, blokken, lampen, koppen, schotels, vorken, messen,
televisietoestellen, haarden, flessen, glazen, naaimachines en wat niet al. Er is geen
enkele poging gedaan deze gigantische, vele zalen vullende hoeveelheid artikelen
visueel verteerbaar te maken (en dat is jammer, want alleen al het bijeenbrengen
ervan is een enorm karwei geweest). Contact was verboden: zelfs op seriestoelen
mocht niet worden gezeten.
Dit alles leidde er toe dat de laatste zalen door veel bezoekers in sneltreinvaart
werden ‘genomen’, hetgeen toch nimmer de bedoeling van de organisatoren geweest
kan zijn.
Ik vraag mij af of een museum het zich werkelijk kan veroorloven zoiets op z'n
geweten te hebben. Een industrieel produkt is geen kunstwerk, hoe goed van kwaliteit
het ook is. Het hoort dus eigenlijk al niet zo erg thuis in een museum. Als het er om
de een of andere reden dan toch komt te staan, mag het m.i. niet worden behandeld
als een Nachtwacht of een Aardappeleter. Mystiek waas is uit den boze. En omdat
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veel van de getoonde produkten in de winkel te koop zijn, zal het museum - op straffe
van grenzeloze verveling van zijn bezoekers - meemoeten met de moderne, vaak
geraffineerde presentatietechnieken die geavanceerde winkels en warenhuizen er op
nahouden en waarmee diezelfde bezoekers van tijd tot tijd worden geconfronteerd.
De tijd waarin het museum werd beschouwd als opslag- en bewaarplaats is definitief
voorbij. Wil een modern museum niet achterop raken dan zal het mede op het punt
van presentatietechniek (het gaat om de toegankelijkheid van het tentoongestelde)
duidelijk voorop moeten gaan. Op dit terrein zal ook door het Stedelijk Museum nog
veel gedaan moeten worden.
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Werken in textiel
De tentoonstelling ‘Werken in textiel’ in de Vleeshal en de Vishal aan de Grote Markt
in Haarlem (nog t/m 21 juli) is een keurige verzameling Neder-landse wandtapijten,
lappenkleden en textielplastieken. Er zijn maar een paar echte uitschieters: de
hortisculpture van Ferdi Tajiri (al eerder - en aanmerkelijk beter opgesteld - te zien
in de kantine van Steendrukkerij De Jong en in het Stedelijk Museum), de kleden
van Krijn Giezen (waarin leer en touw een belangrijke rol spelen), het dubbelkleed
‘samenspel’ van Marijke Stultiens en het werk van Ria van Elk. Vooral haar ‘Soft
living-room’ is een complete verrassing. Het is een speciaal voor deze tentoonstelling
ontworpen kamer van ca. 5 bij 5 meter. De vloer is bedekt met een dikke laag
schuimrubber, waaroverheen een donkere stof is gespannen (schoenen uit s.v.p.).
Ook de wanden en het plafond zijn met stof overtrokken, waarop voorstellingen zijn
aangebracht, opgebouwd uit kleurige lappen, kussens, uitstulpingen en
kerstboomlampjes. De zachtverende vloer is bedekt met prachtige kussens,
gerangschikt tot uitnodigende tronen. Het geheel wordt overspoeld door beatmuziek.
De soft living-room van Ria van Elk (die ook enkele fraaie lappenkleden en
textielplastieken exposeert) is een verrukkelijk gebeuren - eigenlijk nog veel boeiender
en inventiever dan de min of meer industriële vormen van ‘community-living’ die
de laatste tijd beginnen op te duiken in internationale meubeltijdschriften en op
buitenlandse meubelbeurzen.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
Pierre Grelot
Réflexions sur le Problème du Péché originel
Casterman, Paris, 1968, 128 pp., 120 Fr.
In de afleveringen van april en mei 1967 van de Nouvelle Revue Théologique
publiceerde S. twee studies over de erfzonde als oerzonde of ‘zonde in Adam’. Deze
artikelen worden hier, kort aangevuld, in boekvorm gebundeld. Twee belangrijke
delen: een exegetisch onderzoek van Genesis 2-3 en een theologische reflectie over
de oerzonde, rekening houdend met de verworvenheden van de hedendaagse
wetenschap. S. oefent een verregaande ‘existentiaal-interpretatie’ van de bijbelteksten
uit, waaruit hun specifieke symbolische waarde blijkt, maar is van mening dat de
teksten óók de allereerste ervaring in de geschiedenis van de menselijke vrijheid
impliceren (dit tegen een zuiver mythische interpretatie van Genesis 2-3). Vlotte en
waardevolle lectuur.
J.-M. Tison

Karl Rahner
Schriften zur Theologie
Band VIII.
Benziger Verlag, Einsiedeln, 1967, 714 pp., DM. 35.-.
Insiders is deze uitgave van Rahners verspreide publikaties te zeer bekend om deze
nog te moeten aanbevelen! In dit achtste deel zijn een aantal studies uit de jaren
1965-1967 verzameld. In Nederland de meest bekende is de inleiding gehouden op
de landdag 1965 van de Adelbert-vereniging, hier afgedrukt onder de titel ‘Experiment
Mensen’ (pp. 260-285). Andere bekende studies zijn die over ‘Theologie und
Anthropologie’ (pp. 43-65) en de bijzonder geslaagde beschouwing over ‘Theologie
der Hoffnung’ (pp. 561-579). Vele van de hier afgedrukte publikaties zijn bezinning
op de gedachten van het Tweede Vaticaans Concilie (kerkelijk leergezag en theologie,
het nieuwe kerkbeeld, de verhouding tussen Paus en bisschoppencollege,
tegenwoordigheid van Christus in de liturgische viering van Christus' gemeente,
Vaticanum II over het diakonaat, enz.). Na enige delen met publikaties van
uiteenlopend gehalte en diepgang biedt dit 8e deel van Rahners ‘Schriften’ weer een
bijzonder waardevolle selectie van strikt theologische studies, waarin zijn laatste
visie op zeer actuele problemen ter sprake komt. Aanbeveling overbodig.
S. Trooster

S. Em. le Cardinal G.M. Garrone
Que faut-il croire?
Desclée, Paris/Tournai, 1967, 296 pp., B. Fr. 130.-.
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De Pro-Prefect van de H. Congregatie voor het katholieke onderwijs geeft een korte
uiteenzetting van die punten uit geloofs- en zedeleer, die hij wezenlijk acht voor een
authentiek christenleven. Hij doet dat op een bijzonder sympathieke en bescheiden
wijze: in zijn inleiding verklaart hij uitdrukkelijk dat hij niemand en niets wil
veroordelen, of zelfs maar iemand verdenken. Het is gewoon een positieve
uiteenzetting van enkele naar zijn mening wezenlijke punten in de geloofsbeleving.
Zijn bezinning kan men als gematigd-progressief karakteriseren, met als achtergrond
de ‘Nouvelle Théologie’ van de 50er jaren.
S. Trooster
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F. Amiot
L'enseignement de saint Paul
(nouvelle éd. refondue), (Bibliothèque de Théologie, Théol. Biblique, Série
III, Vol. 7), Desclée, Paris/Tournai, 1968, 502 pp., 400 Fr.
Dat een boek 30 jaar na zijn eerste verschijnen (1938) in een tweede editie kan
uitgegeven worden, spreekt uiteraard allereerst voor de bijzondere waarde van zo'n
werk. En het zou mij niet verwonderen, wanneer velen blij zijn met deze bijgewerkte
herdruk. Toch heeft deze ook zijn duidelijke nadelen. Hoewel veel recente literatuur
aangehaald wordt en in details verwerkt, is in de opzet van het geheel de ontwikkeling
niet gevolgd. Zo zit de hedendaagse lezer toch wel een beetje te kijken, wanneer hij
Rom. 5, 12-21 (de befaamde ‘erfzondetekst’) verklaard ziet met behulp van, en zelfs
vanuit de latere voorstelling van de kerkelijke erfzondeleer (op beslissende punten
valt schr. dan terug op oudere auteurs). Hetzelfde overkomt de lezer, wanneer hij
moet lezen dat heel de klassieke triniteitsleer reeds bij Paulus gesuggereerd wordt.
Trouwens, de indeling volgt de hoofdstukken van de traditionele systematische
theologie, waarover dan het gehele werk van Paulus ondervraagd wordt. Momenteel
is men echter zozeer overtuigd van de heel verschillende ‘Sitz im Leben’ van de
diverse brieven, dat men het in dit boek gehanteerde procédé nauwelijks meer zal
aandurven (een sterk voorbeeld is het onderzoek naar Paulus' theologie van de
Eucharistie: ingedeeld volgens de klassieke punten ‘werkelijke tegenwoordigheid’,
offer, vruchten van de Eucharistie). Al bij al een bijzonder erudiet boek, maar dat
ook in de bijgewerkte vorm toch niet meer geheel voldoet aan de eisen die men
tegenwoordig mag stellen aan een ‘Théologie Biblique’.
S. Trooster

Clément Brockmöller S.J.
Civilisation industrielle et religion
Desclée, Paris/Tournai, 1968, 248 pp.,
In dit boek (vertaling van Duits origineel, in 1964 gepubliceerd) zoekt de auteur naar
de vormgeving van geloofsleven en zedelijkheid in onze ‘industriële beschaving’,
uitgaande van het princiep dat godsdienstbeleving wezenlijk een sociologisch bepaald
verschijnsel is. Fundamenteel lijkt het opgeven van vormgevingen die duidelijk
geworteld staan in agrarische culturele structuren. Schr. is zeker geen groot theoloog;
en of zijn godsdienstsociologische inzichten door de wetenschap gedekt worden,
lijkt ook een gerechtvaardigde vraag. Maar hij is een man van jarenlange praktijk in
het zwaar geïndustrialiseerde Ruhrgebied. En juist daarom heeft hij iedereen die met
zielzorg in het industriële milieu te maken heeft, het nodige te zeggen. Het laatste
hoofdstuk over ‘economische gemeenschap’ in dit milieu is voornamelijk uitgegroeid
tot een bezinning op de Encycliek ‘Mater et Magistra’ van Paus Johannes XXIII.
S. Trooster
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Stephen Neill
De interpretatie van het nieuwe testament
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968, 428 pp..
Deze studie behandelt op deskundige wijze de ontwikkeling van schriftinterpretatie
en bijbelwetenschap in de laatste 100 jaar. Dat dit boekje geen duplicaat is van reeds
bestaande studies over dit onderwerp, is vooral te danken aan het feit dat hier nu ook
eens uitvoerig wordt ingegaan op de zo belangrijke bijdragen van grote Engelse
exegeten als Lightfoot, Westcott, Hort, en op hun visie op de ontwikkeling elders.
Ook hedendaagse bijdragen van Engelsen (als Dodd, Moule) komen uiteraard ter
sprake. Ze worden gesitueerd in het geheel van de ontwikkeling die de
bijbelwetenschap heeft doorgemaakt. Daarbij verstaat schr. de kunst zijn onderwerp
prettig leesbaar aan te bieden. Aanbevolen aan alle geïnteresseerden.
S. Trooster

Godsdienst
Het Nieuwe Testament voor Mensen van deze Tijd
Lannoo, Tielt; Kok, Kampen, 1968, 375 pp., geïllustreerd met foto's, 130
Fr.
Deze uitgave van de vier Evangeliën, door Katholieken en Protestanten samen bereid,
wil de Schriftuurtekst dichter brengen bij het lezen, denken en voelen van de mensen
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van vandaag. Daarom de fotopagina's (ze belichten zinsneden uit de tekst op de
tegenovergestelde bladzijde, die cursief zijn gedrukt); daarom de taal, welke direct
is en de zin van het oorspronkelijke Grieks niet steeds getrouw kan weergeven;
daarom ook de tussentitels, die een verband leggen met het leven van alledag. We
betreuren het dat de vertalers de Evangeliën betitelen: het verhaal van Matteüs, van
Markus, enz. De uitdrukking oriënteert de lezer in een richting die niet de gewenste
lijkt: evangelie is boodschap!
J.-M. Tison

Th. Naastepad, H. Oosterhuis, A. Verheul
Tafelgebeden
Patmos, Antwerpen, 1968, 186 pp., 115 Fr.
Een vrije bewerking van Bouyer's Prières pour le repas (1966). Elk gebed vóór tafel
bestaat uit 4 gedeelten: een vers (Verheul) dat herhaald wordt na lezing van het
psalmfragment (Oosterhuis) en besloten wordt met een gebed door de gastheer
(Naastepad). Alles samen ongeveer tachtig gebeden, gerangschikt volgens de dagen
der week en verdeeld over het liturgisch jaar. Bovendien zijn nog gebeden voorzien
voor enkele feesten en bijzondere gelegenheden. Interessant zijn de zes korte teksten
die na tafel gebeden kunnen worden, aansluitend bij het Onze Vader. Verheugen wij
ons over de opzet, de minderwaardige presentatie betreuren wij.
S. De Smet

André Thiry
Liberté religieuse et liberté chrétienne
(Museum Lessianum, section ascétique et mystique, no. 57), Desclée De
Brouwer, Brugge, 1967, 254 pp., 120 Fr.
Dit boek is de weergave van een aantal lessen over godsdienstvrijheid en christelijke
vrijheid, door de auteur gegeven aan de school voor godsdienstwetenschappen te
Namen in 1965-1966. Na een analyse van het conciliedecreet over de
godsdienstvrijheid, zijn context en evangelische inspiratie, wordt verder gevraagd
naar de authentieke zin van de vrijheid van de christen en de implicaties ervan voor
zijn handelen in de opbouw van de mensengemeenschap. Een degelijk, vrij klassiek,
maar open betoog.
R. De Haes

Een monnik van de oosterse Kerk
Het lichtend Gelaat
Afspiegelingen van het Evangelie
Beyaert, Brugge, 1968, 224 pp., 98 Fr..
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Evenals de twee vorige werken: Jezus - ontmoetingen met de Verlosser (1961) en
Jezus ons nabij (1962) zijn deze korte meditaties van de auteur maar eenvoudige
blikken op de Heer, kanttekeningen bij uitgelezen bladzijden uit de Schrift. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan de parabels. - Uit het Frans vertaald.
J.-M. Tison

Karl Rahner
Knechte Christi
Meditationen zum Priestertum
Verlag Herder, Freiburg, Basel, Wien, 272 pp., DM. 22.
K. Rahner biedt ons hier een aantal overwegingen over het priesterleven die
tegelijkertijd een diep persoonlijke toon dragen en in de wisselende omstandigheden
van de laatste jaren steeds weer beklemtonen hoezeer het priesterzijn de totale inzet
van de menselijke persoon opeist. Het zijn meestal gelegenheidstoespraken en
geschriften; ze willen de huidige problematiek geenszins uitputten, maar zijn een
theologisch coherent en diep religieus getuigenis van een lang en dienstbaar
priesterleven.
R. De Haes

Günter Stachel
Der Bibelunterricht
Grundlage und Beispiele
Benziger, Einsiedeln, 1967, 248 pp., DM. 19,80.
Blijkbaar is men in de katechese nog steeds niet in staat tot het uitgeven van
eenvoudige werkjes. Het moet allemaal in de breedte en de diepte gespeeld.
Eenvoudige verslagen van hoe de lessen nu liepen, schijnt niet te kunnen. Het moet
beargumenteerd, gemotiveerd en tot zijn diepste achtergrond teruggevoerd. Kortom
een degelijk werkje over bijbelkatechese, zoals die op het ogenblik rijkelijk
geproduceerd worden door de Duitse katecheten. Waarom bijbelonderricht en wat
wil men er mee: deze vragen

Streven. Jaargang 21

1042
komen hopenlijk ook nog eens aan de orde. Wie tijd en durf heeft leze dit boek door,
met enige creativiteit is er wel een goede vue of vingerwijzing uit te halen. Voor wie
katechese bedrijven wil achter zijn bureau: van harte aanbevolen.
N. Verhoeven

Bart Veger, tekst / Marcel Dorèl, foto's
Zijn wij vrij?
H. Nelissen, Bilthoven, 1967, 32 pp., f 5,90.
Dit is een handleiding voor gesprekken. En gezegd dient te worden, wat de inleiding
zegt: ‘de vragen in beeld en tekst zijn recht op de man af gesteld, ongecamoufleerd’.
Maar het zijn wel de beginvragen. Hoe verder? waarheen? Daarvoor biedt de
handleiding geen houvast. Maar als aanzetten tot een gesprek zijn deze bladen zeker
bruikbaar. De foto's zijn in de ‘wij zijn zeventien’-stijl, van het soort dat in
jeugd-katechese en jeugdtijdschriften in grote getale komt opdraven. Duidelijk foto's
door iemand gemaakt die nog denkt aan een afgesloten jeugdwereld. Dat verraadt
een tendens die ook de tekst heeft, ze confronteert de jeugd tezeer met zichzelf zonder
umwelt; het gewone bestaan der volwassenen is tezeer afwezig.
N. Verhoeven

Gerard Irvine, ed.
Christianity in its Social Context
(Theological Collections), S.P.C.K., London, 1967, 128 pp., 19/6.
In dit boek zijn de voordrachten door leden van verschillende kerken in 1965
gehouden op het jaarlijkse symposion van de St. Ann's Society in Londen
bijeengebracht. In alle lezingen, aangekondigd onder de verzameltitel: ‘the Sociology
of Christian Formulations’, wordt gezocht naar de invloed van het sociale milieu
zowel op de formuleringen in dogmatiek, moraal en geloofsbeleving, alsook op de
voor de godsdienst relevante vormgeving in liturgie, muziek, architectuur en literatuur.
De verschillende bijdragen leggen in historisch opzicht interessante verbanden en
zullen voor de hierin geïnteresseerde lezer zeker boeiende leesstof vormen.
G. Wilkens

H. von Skerst
Der unbekannte Gott, griechische Mysterienschau und christliche Erfüllung
Urachhaus, Stuttgart, 1967, 147 pp., geïll.
Schrijver is doende, Christus ook als ‘de Vervulling van de Mythe’ (A. Jeremias)
aan te tonen, in het bijzonder van de Eleusinische Mysteriën. Deze mysteriën zouden
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de komst van ‘de Onbekende God’ (Hand. 17, 23) hebben afgewacht en voorbereid.
In het 3e hoofdstuk meent de schr. dat deze god als voltooier van de natuurlijke
godsdienstigheid langzaamaan weer onbekend geworden is. - Skerst steunt ‘zoals de
andere auteurs in deze uitgeverij’ (flap) op de antroposofie van Rudolf Steiner.
Cl. Beukers

Erwin Kleine
Kerk van Nederland contra Rome?
Nelissen, Bilthoven, 1968, 179 pp., f 8,90.
Bij het uitkomen van de oorspronkelijke uitgave is reeds opgemerkt, dat dit een zeer
te waarderen informatie geeft over het Nederlandse katholicisme, al kan men de
auteur niet altijd vrijpleiten van een iets te rooskleurige visie en een al te gemakkelijk
optimisme.
R.S.

Wijsbegeerte
Leszek Kolakowski
De Mens zonder alternatief
260 pp., f 17,50.
De Hemelsleutel
164 pp., f 10,50.
Moussault, Amsterdam, 1968.
Voor een uitvoerige bespreking van juist dit werk van Kolakowski, een van de
belangrijkste denkers van deze eeuw, die zoals ook uit deze stukken blijkt vrijwel
iedere belangrijke school kent, verwijs ik naar een artikel over hem in Streven,
februari 1968, p. 478 ss..
Voor het verstaan van de terminologie moet
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men nog twee dingen voor ogen houden. Kolakowski is een leerling van Kotarbinsky,
een van de belangrijkste mannen van de Poolse analytische school. Tegen deze school
zet hij zich gedeeltelijk af zoals men zich afzet tegen een dialectisch overwonnen
standpunt. Van uit deze school, die in wezen een uitloper was van het burgerlijk
idealisme, kwam hij tot een eigen vorm van het marxisme, dat bijzonder aanvaardbaar
is, maar hij gebruikt daarvoor nog vaak de terminologie van zijn leermeesters. Typisch
is ook hoe vaak hij zijn theorie opbouwt rondom de analyse van de betekenis van
een bepaalde term.
De meeste belangstelling in het neo-marxisme gaat bij hem uit naar de kennisleer,
ook dit is weer typisch voor iemand die met deze achtergrond tot deze nieuwe
opvatting komt. Hij heeft zich daarbij vooral onderscheiden doordat hij op dit punt,
over Lenin heen, teruggreep op de opvattingen van de jonge Marx, die waarschijnlijk
tijdens diens leven niet veranderd zijn. De kennis van de morele grondprincipes is
dan weer het punt dat hem hier het meeste trekt. Daarover handelt de tweede bundel,
verhalen dan ook in hoofdzaak. Soms vindt men daarin typische analytische trekjes,
die feitelijk varianten zijn op Wittgenstein, ‘waarover men niet spreken kan daarover
moet men zwijgen’. De laatste zin van het eerste deel van de bundel is daarvan een
sprekend voorbeeld. Men moet er op bedacht zijn dat allerlei zinnen een ironisch
antwoord of zelfs een hatelijke parodie op een of ander analytisch of vulgair
marxistisch stokpaardje kunnen zijn. Echter, en dat is het tweede punt waarop men
moet letten, men mag deze verhalen niet zonder meer zien als eenduidige
gelijkenissen. Dat is nooit het geval als filosofen de literaire vorm gebruiken om hun
leer te verkondigen. Evenals Sartre is de schrijver te intelligent om voor de
communicatie van zijn leer een ander als het meest directe middel te gebruiken. Dit
middel wordt benut omdat er meer moet worden aangeduid dan er onmiddellijk in
dit stadium verwoord kan worden. Meer dan één betekenis kan men dus in deze
verhalen, ondanks de aan de bijbelverhalen toegevoegde ironische commentaren,
bijna steeds op het eerste gezicht al vinden. Het gaat niet alleen om een verweer
tegen dogmatisme, of om een bepaalde opvatting van de betekenis van regels van
de moraal of om een bepaalde kennistheorie. Een deel van de betekenis zal men
alleen nog maar aan kunnen voelen zonder dat ze direct verwoord kan worden.
C.J. Boschheurne

Josef Simon
Das Problem der Sprache bei Hegel
Kohlhammer, Stuttgart, 1966, 207 pp., DM. 29,50.
In een zeer sterk betoog toont schrijver aan welke grote rol de taal eigenlijk speelt
in de opvattingen van Hegel. Schrijver ontwikkelt zelf zijn theorrie ook op dialectische
wijze. Voor Hegel is het taalprobleem nauw aan de ontologie verbonden. Daardoor
passeert eigenlijk in kort bestek de hoofdgang van het Hegeliaanse denken hier de
revue. In deze tijd waarin men zo sterk de neiging heeft de taal te bestuderen alsof
daarmee de hele filosofie is afgedaan en alsof de taal iets is dat zonder enig verband
met wat dan ook in de lucht hangt, is dit een uitermate belangrijk boek, dat ook
anderen dan Hegelianen een basis voor hun denken kan geven.
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C.J.R. Boschheurne

Dr. J. van der Hoeven e.a.
Marxisme en revolutie
(Christelijk Perspectief), Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1967,
311 pp., f 12.De Vrije Universiteit te Amsterdam heeft tot nu toe nog niet uitgeblonken in begrip
voor het marxisme. Terwijl overal elders in Nederland de discussie over en de dialoog
met het marxisme al lang aan de gang was, bleef de VU zich in stilzwijgen hullen.
Dit stilzwijgen is nu doorbroken met een kloeke publikatie over de verhouding tussen
marxisme en revolutie; kloek, in zoverre een aantal belangwekkende onderwerpen
worden aangesneden, zoals de verhouding tussen revolutie en filosofie, het
karakteristieke van de totalitaire samenleving, het communistisch volkenrecht en de
achtergronden en het ontstaan van het Chinese communisme. De bijdragen worden
geleverd door een filosoof, twee historici, twee economen en een jurist. In de inleiding
(van Stellingwerf) wordt de lijn van deze bundel opstellen aangegeven waar Groen
van Prinsterer wordt geciteerd: ‘een proeve van historisch betoog, dat er natuurlijk
en noodwendig verband is tussen ongeloof en revolutie; dat de richting die ten gevolge
der zelfverheffing van den mens, in staatsrecht en wetenschap, niet zonder weerspraak
evenwel, heerschappij voert, uit verwerping van het Evangelie is ontstaan’. De
verschillende auteurs trachten weliswaar begrip op te brengen voor de

Streven. Jaargang 21

1044
motieven van de marxisten, maar - uitgaande van Groen van Prinsterer - slagen zij
daar nauwelijks in. Karakteristiek is daarom ook dat in de bibliografische aanwijzingen
(eveneens van Stellingwerf) bijvoorbeeld de standpunten van Kwant - die in katholieke
kring als gematigd wordt beschouwd - ronduit worden afgewezen. Afgaande op deze
publikatie moet men, helaas, concluderen dat er ten aanzien van de houding ten
opzichte van het marxisme aan de VU nog het een en ander moet gebeuren.
J.P. Schuyf

Dallas M. High
Language Persons and Believe
Oxford University Press, New York, 1967, 216 pp., $4.75.
In aansluiting op Wittgenstein probeert de schrijver te achterhalen wat ‘geloven’
betekent en in hoeverre daarvoor redenen kunnen worden aangevoerd. Hier en daar
heeft hij wel een eigen opvatting van de bedoelingen van Wittgenstein. Sterk
benadrukt hij in zijn betoog dat de leer dat taal een ‘form of life’ is, het centrale stuk
is van de leer van die wijsgeer. Het onderzoek naar de redenen van het geloof noemt
hij tot slot een historisch onderzoek. Hiermee komt hij, zonder daartoe feitelijk over
te gaan, tot een onderzoek naar de aard van alle menselijke actie. Daarvoor zal hij
echter niet bij Wittgenstein terecht kunnen, maar zal hij de hulp in moeten roepen
van andere opvattingen. Hooguit kan men proberen of er een mogelijkheid bestaat
uit Wittgensteins leer een algemene theorie van de menselijke actie te construeren.
Het is echter de vraag of dat mogelijk is zonder eerst opnieuw over reflexie en
dialectiek te denken.
C.J. Boschheurne

S. Dresden
Het humanistische denken in Italië - Frankrijk 1450-1600
De Haan, Hilversum, en Meulenhoff, Amsterdam, 1967, 253 pp., f 9,50.
De fout van het boek zit al in de ondertitel. Het humanisme was een internationale
beweging die niet precies tussen een paar jaren te vatten is. In deze opzet komt wel
Montaigne ter sprake maar Reuchling en More niet. Dat Erasmus een hoofdstuk
krijgt is eigenlijk puur willekeur, omdat deze schrijver immers aan geen van beide
genoemde landen zonder meer kan worden toegerekend. De schrijver houdt zich
verder in alle controversen over deze periode op de vlakte. Veel ruimte wordt besteed
aan de telkens herhaalde uitspraak dat binnen de gegeven ruimte niet diep op de zaak
kan worden ingegaan. Het boek is voorzien van talrijke illustraties maar van vele
ervan vraagt men zich af waarom ze zijn opgenomen omdat ze geen verband hebben
met de tekst. Een negentiende eeuwse prent van zestiende eeuws Parijs heeft hier
geen betekenis. Buitendien zijn de platen op vreemde willekeurige manier afgesneden.
C.J. Boschheurne
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Paul Lafargue
Das Recht auf Faulheit
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1966, 80 pp., DM. 6. Ln. DM. 10.
Feitelijk is dit een heruitgave van de in 1891 van de hand van Eduard Bernstein
verschenen Duitse bewerking van het Franse origineel van 1883. Voorwoord van de
bewerker en een inleiding bij deze nieuwe uitgave van Iring Fetscher en een
persoonlijke herinnering van Lafargue aan Karl Marx, zijn schoonvader, nemen
vrijwel de helft van dit boekje in. Marx heeft de uitgave niet meer meegemaakt en
hij zou er ook weinig plezier aan beleefd hebben. De hele theorie is oppervlakkig en
vaak in lijnrechte strijd met het marxisme. Daarom is het zeker nog wel leesbaar.
Het is zelfs een genoegen het te lezen. De stelling van de schrijver is dat de arbeiders
minder hard moeten werken om op die manier een snellere automatisering te
bewerken. Deze stelling is verpakt in een heerlijke scheldpartij. Schelden is hier nog
een kunst die in geen enkel opzicht in de weg wordt gezeten door angst voor een
beledigingsprocedure of om te kwetsen, laat staan door beleefdheid. Nuttig is dit
boekje vooral omdat het ons iets laat zien van de sfeer die er in die pioniersjaren in
de arbeidersbeweging bestond. Ook is het van belang omdat wij hier kunnen zien
hoe al heel spoedig fragmenten van de leer van Marx buiten hun kader werden
gebruikt en zo tot leuzen degradeerden, waarbij in het voetspoor van Das Kapital de
theorie, of wat daarvoor dan moest door gaan, werd omgeven met talrijke voorbeelden
in de vorm van beschrijvingen van het arbeidersleven, opmerkingen van kapitalisten
of statistieken. Dit
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boekje, dat zich eigenlijk richt tegen de door de utopische-socialisten van 1848
aan-geheven kreet van het recht op arbeid, is een belangrijk document voor de
ontwikkeling van het socialistisch jargon.
C.J. Boschheurne

Politiek
Hans Hubert Hofmann
Die Entstehung des modernen souveränen Staates
(Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Geschichte), Kiepenheuer & Witsch,
Köln, 1967, 496 pp., DM. 22,80.
Kurt Kluxen
Parlementarismus
(Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Geschichte), Kiepenheuer & Witsch,
Köln, 1967, 509 pp., DM. 22,80.
Het eerste boek bevat een aantal artikelen die het ontstaan, de werking en de inrichting
van de moderne staten behandelen. Zes delen: 1) Souvereiniteit en staatsbegrip (het
begrip staatssouvereiniteit; de drie grondslagen van het politieke denken: macht,
vorming en recht; het probleem van de Duitse staatsidee; 2) Groei en
verschijningsvormen van de moderne staat; 3) De staatsorganisatie in de 18e eeuw,
in casu het regeringssysteem tijdens Maria Theresia en het begin van het Pruisisch
staatssysteem; 4) het ontstaan van de souvereine staat in Duitsland; 5) De structuur
van de staat en de maatschappij evolutionair gezien in Duitsland; 6) De toekomst
van de souvereine staat en de vergelijking van zijn verschijning in de 19e en de 20e
eeuw. Heel erg gespecialiseerde literatuur, dan nog sterk Duits gericht. Een heel
goede bibliografie.
Belangrijk voor de politicoloog, maar moet aangevuld worden door het tweede
hier besproken boek.
Kurt Kluxen behandelt in een aantal artikelen: 1) De theorie van het
parlementarisme; 2) Uit de geschiedenis van het Engelse, Franse en Duitse
parlementarisme; 3) Het huidige parlementarisme, met studies gewijd aan het Engelse,
Duitse, Franse en Amerikaanse voorbeeld; 4) Regering en parlement; 5) De partijen
en het parlement; 6) De oppositie en het parlementaire leven. Alle artikelen roepen
heel veel vragen op. Een belangrijke bibliografie.
A. Van Peteghem

Ernst Nolte
Theorien über den Faschismus
(Neue wissenschaftliche Bibliothek, Geschichte). Kiepenheuer & Witsch,
Köln, 1967, 513 pp., DM. 22,80.
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Onderhavige studie bevat twee delen: 1) Een overzicht van de theorieën die door
verschillende staatsfilosofen opgesteld werden over het wezen van het fascisme en
het nationaal-socialisme; 2) een bloemlezing uit het werk van verschillende auteurs
over het begrip fascisme en nationaal-socialisme. Het theoretisch overzicht omvat:
het wezen en het ontstaan van het fascisme, rond 1920; het tijdperk van de uitbouw
van het fascisme en het ontstaan van nationaal-socialisme, van 1925 tot 1933; de
hoogconjunctuur van het fascisme en het nationaal-socialisme, van 1933 tot 1939;
het oorlogsverschijnsel; na-oorlogse beschouwingen. De verschillende strekkingen,
voor- en tegenstanders komen aan hun trekken: nazi's, socialisten en communisten,
de Kerk. De bloemlezing is uiteraard beperkt en er ontbreken stukken die men hier
graag terug zou vinden. Al met al is dit echter een standaardwerk, overigens nog
aangevuld met een uitvoerige bibliografie. Voor de student in de politieke
wetenschappen een ‘must’.
A. van Peteghem

An Alle
Gedichte und Grafiken zum Grossen Oktober
Verlag Neues Leben, Berlin, 1967, 125 pp., geïll., MDN 9.20.
Als bijdrage tot de alweer voorbije feestelijkheden van de vijftigste verjaardag van
de Oktoberrevolutie heeft de Oostduitse uitgeverij Neues Leben een vorstelijke
verzenbundel met deels bekende, deels nieuwe revolutionaire gedichten uitgegeven.
Onder de reeds bekende bijdragen figureren namen als Bobrowski, Becher, Kuba,
Fürnberg en Weinert. ‘Der grosse Oktober’ van Brecht ontbreekt natuurlijk niet. Nog
niet bekende Oktobergedichten zijn onder meer van de hand van Sarah Kirsch en
Günter Kunert.
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Een gedicht van de laatste, Rätsel getiteld, is van de hele bundel de meest
indrukwekkende bijdrage. Wat opvalt is, dat men op vrijwel geen enkele bladzijde
versregels tegenkomt die ook maar in de verste verte aan de lyriek van de
Stalinbarok-tijd doet denken. Vrijwel alle verzen behoren tot de categorie ‘zuivere
poëzie’. Datzelfde kan men helaas niet van de illustraties zeggen. Afgezien van Kathe
Kollwitz, wier revolutionaire pathos echt aandoet, zijn veel van de afbeeldingen
nogal gewild. De samensteller van de bundel, Stephan Hermlin, heeft een sympathiek
voorwoord geschreven, waarin hij de Oktoberlyriek durft te relativeren. Met het
positieve einde van zijn inleiding kan men het niettemin eens zijn: ‘Alte und neue
Oktober-gedichte haben einen Anspruch auf Gelesen-werden - man verstehe sie zu
lesen’.
J.P. Schuyf

Literatuur
Eugène Van Itterbeek
Actuelen
Opstellen 1963-1967
Van In, Lier, 1967, 210 pp., 140 Fr.
Wat is de betekenis van de literatuur voor de hedendaagse mens, die nauwelijks tijd
vindt om een roman of gedicht te lezen? Als criticus en essayist, verbonden aan De
Linie en naderhand aan De Nieuwe, wordt E. Van Itterbeek voortdurend met deze
vraag geconfronteerd. Zelf zegt hij van de criticus, dat deze ook mede-auteur is, een
scheppend lezer, met een eigen stijl en met een eigen visie op het leven. In Actuelen
deelt de auteur zijn weten mee omtrent de literatuur als verdichting van levenservaring,
niet als een opdringerig beter weten, maar als een zo objectief mogelijk meeweten
met de moderne lezer, met wie hij samen de wereld van het woord bewoont en peilt
naar de uiteindelijke zin ervan. Onder Standpunten werden een reeks opstellen
verzameld, die een reflectie zijn op meer algemene literatuurcomponenten: roman
en wereld, literatuur en geloof, literatuur als esthetisch genot, enz. Een dozijn opstellen
handelen over jongere zowel als oudere Nederlandse schrijvers: Wolkers, Vinkenoog,
De Wispelaere, Vestdijk, Gils, Walschap, Streuvels.... De Franse literatuur, proza,
toneel en poëzie, beslaat ongeveer de helft van het boek. Van Itterbeek is er volledig
in thuis. Zijn beschouwingen over auteurs en boeken bieden geen pasklare sleutels
voor de toegang tot de telkens wisselende problematiek en thematiek, die door de
moderne schrijvers ter sprake wordt gebracht. Wel nodigen zij de lezer uit tot creatief
mee-lezen en vooral meebeleven van de door ieder auteur opnieuw op oorspronkelijke
wijze verwoorde levenswerkelijkheid.
J. Gerits

Günter Grass
über das Selbstverständliche
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H. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1968, 229 pp., DM 9.80.
Het vanzelfsprekende waarover deze Duitse romancier en toneelauteur het hier heeft
is de politieke stellingname van de tijdgenoot, ook en nog vooral als deze behoort
tot de literaire intelligentsia. Verzameld staan hier S.'s moedige, soms wat
onpolitiek-naïeve, puristisch-zuivere opvattingen van wat de Duitse Bondsrepubliek
tot een democratie maakt. En omdat hij, als sociaaldemocraat met een kritisch geweten
en dus met regelmatige verontwaardiging om wat niet beantwoordt aan zijn
pragmatisch ideaal, meent zich niet in een mentaal isolement te mogen begeven,
omdat hij meent precies na de lessen van de voorgaande periode vanuit zijn verworven
reputatie verplicht te zijn te getuigen voor wat hij gelooft van belang te zijn voor zijn
landgenoten, spreekt en schrijft, dondert en weeklaagt, voorspelt en verkettert hij
alles en iedereen die aan zijn kernovertuiging ideëel of praktisch niet beantwoordt.
Daarom is de actieve participatie aan de SPD-kiesstrijd (van half februari 1965 tot
eind september 1967) geen hooghartig onderzoek à la Thomas Mann, maar een altijd
emotionele en vaak erg demagogische inzet voor zijn partij, al wil hij niet beschouwd
worden als een officiële vertegenwoordiger daarvan. Onvermijdelijk worden deze
orakelende toespraken vlug door de tijd achterhaald en nu reeds heeft zich een patina
over de kreten en slogans gelegd. Maar als een uiting van het ingeschakeldstaan van
de literator in de onmiddellijke maatschappelijke realiteit, blijft deze bundel ook
voor de toekomst, met al de mogelijke beknibbelingen van eenzijdigheid of zelfs
ondoordachtheid, een vermaning en een document.
C. Tindemans
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Lessings Werke
Insel Verlag, Frankfurt, 1967, 3 Bde. 687, 747 en 740 pp., DM. 30.
Lessings Leben und Werk in Daten und Bildern
Insel Verlag, Frankfurt, 1967, 483 pp., geïll., DM. 20.
Als volkseditie bedoeld, brengt deze uitgave niet de historisch-volledige Lessing
maar precies die selecties die ons het belang, de eigen toon, de standpunten en de
vormelijkheid van deze belangrijke literator uit de late Aufklarung ter beschikking
stelt. Deel 1 bevat een aantal gedichten en fabels plus de bekendste drama's (10 in
getal). Deel 2 bevat het belangrijke Laokoonopstel en theologische en filosofische
bijdragen, uitingen van een rationalistische wereldbeschouwing, gesteund op een
protestants-kristelijke basis. Deel 3 bevat zijn literairhistorische bijdragen, met de
‘Hamburgische Dramaturgie’ integraal opgenomen. Alles is keurig geannoteerd en
verklaard, zonder te verschrompelen tot een steriel filologisch appa-raat. Bij deze 3
delen hoort een begeleidingsband, die met veilige gidsen als F. Schlegel, Th. Mann,
F. Jacobi (een tijdgenoot) en een serie eigen brieven de horizon van tijd, wereld,
mens en levenshouding toelicht. Een bijzonder sterk gedetailleerde levenstabel laat
geen dag in Lessings leven zonder reliëf, en het overvloedige iconografische materiaal
weet zich met gezag te onttrekken aan het anecdotische of het
alleen-maar-prentjes-album.
C. Tindemans

Dr. E. Rombauts
Karel ende Elegast
Tjeenk Willink, Zwolle, 19685, 94 pp., f 3,50.
Deze vijfde druk van Karel ende Elegast, in de serie: Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde, bevat een geheel nieuw bewerkte inleiding. De bedoeling van de
bewerker was: ‘het gedicht te karakteriseren in de geest van het genre waartoe het
behoort, nl. de vóór-hoofse ridderlijke verhaalkunst en het inzonderheid te plaatsen
tegen de achtergrond van het franse chanson de geste, waarmee het onlosmakelijk
verbonden is’.
Daartoe wordt in de inleiding de aandacht gevraagd voor: 1) ‘Het genre’ dezer
verhaalkunst ‘vóór-hoofs’; men wordt binnengeleid in een harde wereld, ‘waar de
man, vooral uitgebeeld als heerser of krijgsman, zijn wet stelt’. 2) ‘Het gedicht zelve’.
Uitvoerig wordt ingegaan op thematiek; overlevering, datering en lokalisering van
de tekst; ontstaansgeschiedenis; oorspronkelijkheid; compositie; de personages;
stijlkenmerken. De lezer ervaart dat de bewerker de zaak breed heeft opgezet en
tenuitvoergebracht.
Een leerrijke inleiding, waarop het gedicht volgt in gemodernizeerde vorm.
Joh. Heesterbeek

Dirk Coster
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Verzamelde werken
Napoleon / Dostojefski
1966, 304 pp.
Marginalia I-II / Dialogen
1967, 349 pp.
Delft / De romantische school / Willem van Oranje
1967, 286 pp.
A.W. Sijthoff, Leiden, elk deel f 13,90.
In de verzamelde werken van C. verschenen, buiten deze delen, tot nu toe drie delen
Brieven, Het Dagboek van de Heer van der Putten en Over prozaschrijvers en dichters
(lezingen en toespraken). De drie hier te bespreken delen werden verzorgd door Piet
Oomes, met medewerking van Anton van Duinkerken. Ze bevatten enkele geschriften
die nu voor het eerst worden gedrukt, nl. 11 van de 15 stukken, die samen de reeks
‘historische visioenen’ onder de titel ‘Napoleon’ vormen, en het essay over de
Romantische School. Dirk Coster heeft de mensen van zijn generatie, althans een
bepaalde groep ervan, sterk aangesproken. Ongetwijfeld is het vooral de integriteit
geweest, waarmee C. in zijn ogen belangrijke en buiten discussie staande
‘levenswaarden’ verdedigde, die een groot publiek in hem geïnteresseerd heeft
gemaakt. Met hetzelfde geloof dat hem dreef tot bespiegelingen over ‘de’ liefde, ‘de’
vriendschap, ‘de’ schoonheid, beoordeelt hij schrijvers als Gide, Sartre en Camus,
en moeten deze het afleggen tegen C's hooggrijpend ideaal. Natuurlijk schrijft C.
vaak goed, dat maakt nog steeds vooral zijn latere essays genietbaar. Maar men
verbaast zich heden ten dage toch over het normenstelsel dat C. bij het lezen van
auteurs hanteert, en waarin Gide tot een
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jeugdmisleider, Sartre tot een verdwaasde nieuwlichter en Camus tot een schrijver
van stuivertjesromans degradeert. Het lijkt me, dat de geschriften van Dirk Coster,
zijn Marginalia incluis, hoe langer hoe meer alleen maar historische waarde zullen
hebben. Dat is natuurlijk nog geen reden om ze niet te herdrukken. Uiteindelijk is
C. een figuur van een zekere betekenis geweest, maar het is niet ondenkbaar dat die
betekenis er een is van de soort waarin een groot rechtvaardigheidsgevoel meeslepend
samengaat met grove onrechtvaardigheid. Zo tenminste komt mij C's eindoordeel
over b.v. Gide voor: ‘Als ik zijn verschijning in één woord samenvatten mag, zou 't
zijn: hij heeft de problemen waarvoor het leven hem stelde, vrijwel alle verkeerd
opgelost’.
T. van der Stap

Prof. Dr. W. Noomen en Prof. Dr. J.A.G. Tans
Franse Letterkunde
Prisma-compendia. Utrecht/Antwerpen, 1968, 381 pp..
Een ‘voor studie en praktijk’ samengevatte geschiedenis der letterkunde moet
overzichtelijk en betrouwbaar zijn. Ambt en eruditie van de schrijvers - hoogleraren
te Groningen - brachten een werkje tot stand dat zowel didactisch als wetenschappelijk
goed is. Af en toe bevat het zelfs meesterlijke minimonografieën. Het zou nog
boeiender zijn geworden als overal de methode van de latere hoofdstukken was
gevolgd, waar de ideeëngeschiedenis door de feitenopsomming niet vertraagd wordt.
In het eerste hoofdstuk zagen wij graag het niet-literaire decor nog wat aangezet.
Enige namen misten wij: Du Bartas, Marie Noël, en de critici Brunetière, Thibaudet,
Charles Du Bos, Gaston Bachelard. Wat pover bedeeld werden: Malebranche,
Furetière, Vauvenargues, Mauriac, Bernanos, Green, Malraux, Montherlant.
F. Kurris

Dr. J.P. van der Linden
Driemaal Malraux
Annalen van het Thijmgenootschap.
Brand, Hilversum, 1968, 112 pp., f5,90.
Deze literaire studie houdt zich bezig met het geheim van mens en leven als
grondthema van Malraux en met de structuur van zijn thematiek. Zij behandelt vanuit
dit oogpunt La Tentation de l'Occident, La Condition Humaine en Les Noyers de
l'Altenburg, drie romans die van belang zijn om het geestesleven tussen de twee
Wereldoorlogen te kennen. Verwijzingen naar Malraux' vrouw Clara en zijn vriend
Eddy Du Perron, vertrouwdheid met de jongste Malraux-publikaties, een duidelijk
gevoel voor geestesstromingen en penetrante tekstanalyses maken het boekje tot een
waardevol commentaar. Het biedt dus geen kennismaking of inleiding, maar
veronderstelt de lectuur der romans. V. d. Linden's methode is sterk literairhistorisch,
antipode van close reading! Hij onderstreept de ontwikkeling van M., signaleert
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structuren, ontdekt parallellen en invloeden. Hij identificeert zich met zijn auteur tot
in diens compacte stijl en onverwachte gedachtensprongen en biedt dus geen
eenvoudige lectuur. De vele gallicismen vergeeft men de hoofdmedewerker aan de
Franse sectie der Groningse universiteit graag.
F. Kurris

Toneel
Herwig Hensen
6 toneelstukken
Diogenes, Antwerpen; H.J.W. Becht's Uitg. Mij., Amsterdam, 1967, 363
pp.
De produktieve Zuidnederlandse dichter en toneelauteur heeft zijn jongste oeuvre
gebundeld. De bunker is een tijdskritisch gegeven, Nu sla op de trommel een
balladeske evocatie van de Duitse Boerenoorlog, De grenadier van zijne majesteit
en Hannibal zijn satires, Niets zonder de proef en Kasteel te koop twee
divertissementen. Van het ideëel-geladen maar dramaturgisch te abstracte debuut
valt hier niet veel meer te merken, tenzij de intentie, onnauwkeurig aangebracht,
onsubtiel ingesijpeld, onpersoonlijk opgedrongen. De pretentie om een moderne
problematiek aan te pakken, spat er wel langs alle kanten uit maar de dramaturgische
uitwerking is werkelijk te schamel. Dat is nog het meest storend in de satires en
divertissementen waar S., leentjebuur spelend bij de klassieke komedieliteratuur,
alleen tot een slaafs naschrijven komt waarin de pit te smal is om de verpakking en
zonder twijfel ook technische geraffineerd-
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heid nog te kunnen waarderen. Het laat zich tevens niet aanzien dat hier nog op een
tweede jeugd kan worden gegokt; blijkbaar is S. aan het einde van zijn formele
evolutiekansen toe.
C. Tindemans

Materialien zu Peter Weiss' ‘Marat/Sade’
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1967, 179 pp., DM. 3.
In zeven keurige afdelingen biedt dit boekje een schat van informatie over Weiss'
bekende toneelstuk. Dat zijn: de historische gegevens waarvan de auteur is uitgegaan;
de varianten van de speeltekst, met totnogtoe niet gepubliceerde wijzigingen; de
ontwikkelingsschets van de creatievoorstelling; de beschrijving van de 4 belangrijkste
produkties (West-Berlijn met K. Swinarski, Wiesbaden met H. Heyme, Londen met
P. Brook, Rostock met H.A. Perten); Weiss' eigen stellingname t.o.v. het theater,
zijn stuk en de opvoeringsmodaliteiten; essayistische beschouwingen over dit stuk
(de socioloog J. Habermas, de critici P. Schneider en K. Braun); en een bibliografische
appendix die opvoeringstabellen en randliteratuur opsomt. Uitstekende selectie, van
hoog niveau.
C. Tindemans

Günther Weisenborn
Theater
Band 3. Frühe Stücke, 247 pp..
Band 4. Neue Stücke. Dramaturgische Praxis, 314 pp..
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1967, MDN 18,50.
De beschouwingen, hier gewijd aan deel 1 en 2 van het werk van deze auteur (aug.
1967, p. 1160), blijven na deze twee aanvullingen ongewijzigd. Het pacifistische
proteststuk U-Boot S4, dat S. in 1928 voor het eerst in de aandacht bracht, heeft wel
zijn elan bewaard, maar de vorm is nu amechtig. Die Arbeiter von Jersey is een
arbeidsethisch en dus antikapitalistisch gegeven. In Die guten Feinde en Spanische
Hochzeit wordt op subtiele wijze een verzetshouding gedemonstreerd. Deel 4 getuigt
insgelijks van S's leven met de wereldproblemen: Luiza Lee over het
V.S.-negerprobleem, Walküre-44 over de 20-juli-beweging, Die Familie von Makabah
over de atoomgevaren. Verder drukt S. een aantal dramaturgische commentaren op
zijn eigen werk af, een poging tot verantwoording van de ‘ortlose Dramaturgie’.
C. Tindemans

Martin Walser
Der Abstecher - Die Zimmerschlacht
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1967, 151 pp., DM. 3.
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Het is een beetje pijnlijk, aan de hand van deze twee toneelstukken (Der Abstecher,
een eenakter uit 1961, Die Zimmerschlacht, 2 bedrijven uit 1962/63, herschreven in
1967) te moeten vaststellen, dat S., die ondertussen een geëerd romanoeuvre heeft
opgebouwd, als toneelauteur weinig vorderingen maakt. Der Abstecher heeft zijn
vitale thema, een priemende variatie van de driehoek mét tijdskritische accenten,
levendig bewaard, in een galopdialoog die via schijnbaar onwezenlijke pointes telkens
dichter naar een onontwijkbare kern toeschuift en in een gebalde condensering én
geslaagd én veelbelovend is. Die Zimmerschlacht wijst de dialogisch-technische
kenmerken nog even onvervalst aan, maar thematisch (bewust toch, gezien S.'s
programmatische verklaringen over zijn terugkeer naar psychologische verdieping
en analyse in het theater) spat dit stuk uiteen in onbeduidende incidenten. Scenische
visie lost op in pointes en bonmots, de bedoelde modelsituatie is te anecdotisch
gebonden. De twist tussen deze twee zichzelf overlevende echtelieden wordt nergens
symbool voor diepere of meeromvattende waarden.
C. Tindemans

Frank Rahill
The World of Melodrama
The Pennsylvania State University Press, 1967, 334 pp., $7.50.
Ook al valt het nog steeds te betreuren dat er geen wetenschappelijk-accurate studie
over ontstaan, ontwikkeling en kenmerken van het melodrama bestaat, deze
verkenning, met grondige materiaalkennis, sociaal-maatschappelijke achtergrond en
scenische realisatie, blijft toch niet zo oppervlakkig om ze
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als vulgariserend te kunnen afdoen. S. geeft veeleer een populariserende volledigheid
(zijn aanloop tot een definitie van het genre beslaat nagenoeg een volle pagina) waarin
de herkomst uit muziektheater en burgerlijk drama duidelijk wordt gemaakt in
thematiek, structuur, gevoelsdramaturgie, hoogdravende taal, spektakelinslag,
moralisatiebedoeling e.a. Zijn indrukwekkende bronnenkennis spreekt uit zijn
behandeling van de Franse, Britse en Amerikaanse ontwikkelingsvormen en hun
voornaamste vertegenwoordigers. Wie zich wil verdiepen in ontspannings- en
opvoedingsnormen van onze toch onmiddellijke voorouders kan hier uitstekend
terecht; de interne dynamiek, de theaterhistorische plaats, de sociologische
winst-en-verlies-berekening kan ik minder prijzen.
C. Tindemans

Claude Masseur
La Comédie Française au 18e siècle Etude économique
Mouton, Den Haag-Paris, 1967, 207 pp., f 25.Zich steunend op de (vrij dikwijls wankele, zelfs anarchische) boekhouding van de
Comédie Française, tracht S. de activiteit van dit theatergezelschap in te passen in
de sociaal-economische werkelijkheid. Een aantal van de bevindingen zijn reeds uit
andere bronnen bekend: grote ontvangst voor nu onbekende auteurs (b.v. Inès de
Castro van Houdart de la Motte), dieptepunt in de waardering van Molière (ca. 1750),
de prijzen in verhouding met de sociale klassen onder de toeschouwers (adel, burgerij,
‘volk’). Maar S. gaat verder dan het bevestigen van bekende sporen; zij achterhaalt
dat de bijval voor of afkeer van de schouwburg samenvalt met de economische
situatie. Als onder de Régence de zaken best gaan, is er grote toeloop; tussen 1720
en 1750 staat het theater, onder invloed van Laws avonturen, leeg; bij de economische
heropleving zoekt iedereen vertier, tot de Revolutie. Daarnaast geeft S. boeiende
statistische lijsten die over de levensstandaard der acteurs, de bedrijfsonkosten van
gezelschap en schouwburg, de gageverhoudingen der acteurs en de doorsneelonen
van de bevolking handelen. Het werk stelt op deze analytische manier een aantal
gegevens ter beschikking die uit de intrinsieke theatergeschiedenis niet kunnen
weggelaten worden. Bovendien is het een werkmodel dat voor andere periodes en
landen soortgelijke onderzoekingen kan stimuleren.
C. Tindemans

C.W.E. Bigsby
Confrontation and Commitment. A Study of the Contemporary American
Drama. 1959-66
MacGibbon & Kee, London, 1967, 187 pp., 42/-.
‘Confrontation’ is voor S. het ietwat vage engagement van een aantal auteurs die
zich van de sociaal-maatschappelijke ‘pipe-dream’ met ideologische aspiraties hebben
afgekeerd en opnieuw contact hebben gevonden met de eeuwige problemen van de
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Mens, los van het toevallig-tijdelijke en toch er onvervreemdbaar door
geconditioneerd, in feite terug naar een ethisch idealisme, al zal zich dat nog vaak
uiten in een moedeloos pessimisme. S. vindt dit instinct voor ernst en aansluiting bij
de natuur van de mens terug bij zo uiteenlopende auteurs en groepen als J. Gelber,
A. Miller, The Living Theatre, E. Albee en de ‘happening’. ‘Commitment’ is van
dit eerste begrip nagenoeg het tegendeel; het is exclusief om de negerauteur (inderdaad
een opvallend iets in deze periode) te doen, die, wars van de zoetgevooisde
onderdanigheid à la Uncle Tom, in figuren als J. Baldwin en Leroi Jones een
agressieve en destructieve verhouding prediken. Geen wonder dat alleen L. Hansberry
S.'s placet krijgt, omdat zij, minder opstandig en meer ethisch-eisend, een huiselijker
dramatiek heeft geschreven waarin zij, en dat weegt toch door, de vooraf opgestelde
normen van dramatische kritiek die S. wenst terug te vinden, het dichtst benadert.
Overigens geen kwaad woord over de intelligentie waarmee deze diepe en diepzinnige
analyses verricht zijn, wat niet wegneemt dat de Hineininterpretierung soms
monumentale afmetingen aanneemt.
C. Tindemans

Deutsches Theater der Gegenwart
2 Bände
herausgegeben von Karlheinz Braun
(Bücher der Neunzehn), Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1967, 649 en 589
pp., DM 25 samen.
Voorzichtig reikend naar een zinvolle commentaar sluiten in het nawoord H.
Rischbieter (deel 1) en H. Karasek (deel 2) 19
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toneelstukken af van Duitse auteurs wier theaterdebuut na de Tweede Wereldoorlog
ligt. Deel 1 bevat internationale marktwaarden zoals F. Dürrenmatt (Romulus der
Grosse), P. Weiss (Die Versicherung, een stuk uit 1952) en M. Frisch (Biedermann).
Als Brecht-uitvoerders gelden P. Hacks (Die Schlacht bei Lobositz) en H. Müller
(Herakles 5). De absurdisten zijn vertegenwoordigd door W. Hildesheimer (Pastorale)
en G. Grass (Noch zehn Minuten bis Buffalo). H. Kipphardt (Joel Brand)
vertegenwoordigt het documentaire theater. H.G. Michelsen (Frau L) reveleert de
vermenging van ethisch-abstracte politiek met arealistische lokalisering. M. Walser
(Die Zimmerschlacht) zet de burgerlijke beperktheid met acute introversie mat. In
deel 2 defileren de piepjonge beloften. Opvallend hebben ze de Brechtparabelbaan
verlaten en nagenoeg allen wijden ze zich aan de moeizame taken van deliterarisering
van de scène en deïdeologisering van de mens, tegelijk toch rechtstreeks betrokken
blijvend bij wat de maatschappelijke toestanden de mens aan problemen blijven
opdringen. Dramaturgisch is er nagenoeg altijd een teruggrijpen naar bekende vormen
te constateren. Boeiend en belangrijk zijn ze allen zonder onderscheid en dat houdt
ook het risico van gebrek aan adem en vormoverschatting in. Maar het lijdt geen
twijfel dat deze tussenstand in de toch wel erg disparate ontwikkeling in de Duitse
theaterteksten een datum en een daad is, waarbij zowel de toneelschrijfkunst als het
pragmatische theater alleen maar voordeel kunnen vinden.
C. Tindemans

Kunst
Henry Moore
Kröller-Müller-Stichting, Otterlo, rijk geïll..
Het is niet onze gewoonte catalogi van tentoonstellingen te bespreken, maar de
catalogus die bij gelegenheid van de Mooretentoonstelling in Otterlo, Rotterdam en
verschillende andere Europese steden werd uitgegeven, verdient hier een plaats. De
tentoonstelling werd georganiseerd naar aanleiding van de Erasmusprijs 1968, een
herkenning die gepaard ging met een eredoctoraat van de universiteit van Toronto
en met de zeventigste verjaardag van de beeldhouwer. Dit was een aanleiding om in
de catalogus de klemtoon te leggen op de biografie van de kunstenaar. Veruit het
grootste deel bestaat uit een geïllustreerd verhaal van leven en werk van Henry Moore,
samengesteld door David Mitchinson uit meestal onuitgegeven documenten. Het
tweede deel bestaat uit de catalogus van de tentoonstelling, eveneens uitvoerig
geïllustreerd. Ook in dit gedeelte werden de werken chronologisch gerangschikt. De
uitgave is voor Moore-minnaars onmisbaar.
G. Bekaert

Marie Luise Kaschnitz
Die Wahrheit, nicht der Traum
Das Leben des Malers Courbet
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Insel, Frankfurt/M., 216 pp., geb. DM. 16
Het bijna twintig jaar oude, licht geromanceerde levensverhaal van Gustave Courbet
door Marie Luise Kaschnitz leest men nog altijd geboeid. De auteur is in de ban van
deze persoonlijkheid uit één stuk. Al geeft ze hier of daar wel een interpretatie die
kan aangevochten worden, ze weet ‘de reus van het realisme’ te doen leven. En niet
alleen Courbet herleeft in dit verhaal, een hele periode komt tot leven in de
beschrijving van de onderwerpen van Courbet's schilderijen evenzeer als in die van
het consequente gedrag van de kunstenaar, voor wie het realisme, de waarheid, niet
enkel een kunstopvatting, maar een levenshouding was, met consequenties op het
politieke, sociale en religieuze vlak.
G. Bekaert

Udo Kultermann
Neue Dimensionen der Plastik
Wasmuth, Tübingen, 1967, 232 pp., 375 afb., 12 klpl., geb. DM. 48
Udo Kultermann is een ‘encyclopedische’ geest, die er meer behoefte aan heeft een
bepaalde tak van de beeldende kunst te inventariseren, dan te interpreteren. Na de
inventaris van de moderne bouwkunst gemaakt te hebben, geeft hij in zijn Neue
Dimensionen der Plastik een overzicht van de recente ontwikkeling van de
beeldhouwkunst. Dit boek is in zoverre belangrijker dan dat over de architectuur,
dat Kultermann de eerste is die een zo uitvoerige en actuele documentatie over dit
onderwerp
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heeft samengebracht. Hij geeft geen geschiedenis van wat reeds bekend is, maar een
doorsnede door wat nu bekendheid aan het verwerven is. De ‘Minimal Art’
bijvoorbeeld, die voor het eerst in 1968 tot Europa is doorgedrongen, heeft Kultermann
reeds in zijn overzicht betrokken. En niet alleen de minimal art, de jonge
beeldhouwkunst uit de hele wereld komt in een uitstekende illustratie aan bod. De
indeling van het boek is wel een beetje achterhaald. Kultermann verdeelt zijn
inventaris nog volgens een archaisch standpunt in: het nieuwe mensbeeld, de
omgeving van de mens (dier, stilleven, kleding, meubilair, verkeersmiddelen,
landschap), de magie van het ding, ruimtelijke tekens, monument en wand, elementaire
media (happenings). De oppervlakkige benadering van de actuele beeldhouwkunst
geeft een verklaring van sommige leemten zoals het ontbreken van D. Smith, A.
Caro, Tajiri, Del Pezzo, Soto of de zwakke vertegenwoordiging van anderen als
Pistoletto.
G. Bekaert

Rolf Jensen
High Density Living
Leonard Hill, London, 1966, 245 pp., geïll.,
geb. £6
Hans Aregger / Otto Glaus
Hochhaus und Stadtplanung
Artemis, Verlag für Architektur, 1967, 224 pp., geb. DM. 78
Het torengebouw, visueel symbool van de grootstad, oefent op architecten en
stedebouwkundigen een grote aantrekkingskracht uit. De argumenten waarmee ze
het verdedigen (bevolkingsconcentratie, vrijmaken van de bodem, economie en vele
andere meer) lijken alleen maar drogredenen te zijn om deze spontane neiging te
verantwoorden. Rolf Jensen geeft in zijn boek High Density Living heel wat
documentatie voor de studie en het ontwerp van torenflats, maar ook hij beschouwt
ze zonder enige discussie als een onontkoombare, om niet te zeggen ideale oplossing.
De bewoonbaarheid en de integratie ervan in de stads-structuur wordt zonder meer
verondersteld. Na een inleiding over de verschillende, vooral technische aspecten,
geeft Jensen een overzicht van woontorens uit zeventien verschillende landen. In
deze bloemlezing is het de auteur haast uitsluitend om de plattegrond van de
torengebouwen te doen. Het boek van Aregger en Glaus Hochhaus und Stadtplanung
staat dicht bij dat van Jensen, al formuleert het dan ook een zeker voorbehoud tegen
de willekeurige toepassing van deze oplossing. Het meeste voorbehoud heeft Aregger
in zijn inleidende studie, waarin hij over de strikt architectonische vraagstukken van
de vormgeving heengaat en ook de bewoonbaarheid van het torengebouw én van de
stad erbij betrekt. Otto Glaus integendeel gelooft in de toren, wiens monumentaliteit
een essentieel kenmerk van de stad van morgen moet zijn. Behalve de teksten en de
begeleidende schetsen bevat het boek 29 voorbeelden van torengebouwen die naar
strengere criteria geselecteerd zijn dan die van Jensen. Het commentaar erbij is echter
erg beknopt en bevat geen verantwoording van de keuze. Naast die voorbeelden, die
vooral om hun architectonische kwaliteiten schijnen gekozen te zijn, worden verder
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22 voorbeelden van woontorens geanalyseerd. Het boek werd uitgegeven op initiatief
van de ‘Schweizerische Vereinigung für Landesplanung’ die de verantwoordelijken
voor de stedebouw een kritische studie aan de hand wil doen om hen in staat te stellen
juister de hun voorgelegde projecten te beoordelen.
G. Bekaert

York Wilbern
The Withering Away of the City
Leonard Hill, London, 1965, 139 pp., 25 s.
Dit boek is een samenvatting van de lezingen die prof. Wilbern in 1961 aan de
universiteit van Alabama heeft gehouden over de problemen die door een snelle
verstedelijking aan de openbare besturen worden gesteld. Deze instellingen zijn
immers niet mee geëvolueerd met de veranderingen in de gedragingen van de
bevolking en meer nog, ze geven zich niet eens rekenschap van die veranderingen
noch van de noodzakelijke aanpassingen die deze van de bestuursvormen vergen. In
een vijftal korte hoofdstukken beschrijft Wilbern briljant de wijzigingen van de
bevolkingsstructuren en van het gedragspatroon van de stedelijke mens, het bestuurlijk
vasthouden aan ‘the metropolitan predicament’, mogelijke antwoorden op de uitdaging
van de stedelijke evolutie, de trage reacties van de lokale besturen, en tenslotte ‘the
urban political marketplace’, de nieuwe vorm waarop de politiek in de nieuwe
structuren een rol kan spelen. Wat de auteur in de eerste plaats voor de situatie in de
U.S.A. aanmerkt, geldt ook in ruime mate voor de ontwikkeling van de samenleving
buiten Amerika.
G. Bekaert
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Varia
Kenneth Tynan
Tynan Right & Left
Longmans, London, 1967, 479 pp., 50/-.
S., thans literary manager van het Britse National Theatre, bundelt hier het
voornaamste van wat hij na zijn vorige boek, Curtains, schreef voor The Observer
en The New Yorker, verdeeld over 5 rubrieken: ‘Plays, Films, People, Places and
Events’. Tegenover de vroegere combattieve, vaak scherpe, soms eenzijdige visie
en toon, staat nu een groter accent op de stijl, op de verwoording, de eigenlijk zelfs
literaire uitdrukking van een als altijd even persoonlijk oordeel. Zelfs bij deze, van
actualiteit ontdane reacties komt geen moment gedesinteresseerdheid op omdat de
manier waarop S. zichzelf weet te zijn, een aantal koketterende, vaak
ronduit-snobistische, altijd boeiende en to the point-gemikte uitspraken oplevert.
Zijn oordeel over het theater, met zijn flair voor de ontwikkeling-in-de-lucht, zijn
vooruitlopen op de zaken acht ik belangrijker dan het nogal flanerende verslaan van
de filmkunst, waar hij met een zeker dédain te veel weetjes prijsgeeft en te veel
wijsheid uitdeelt. De people-sectie ontgaat ook deze zucht tot zelfuitstalling niet,
maar nooit mist hij daarbij het uitvoerig en geraffineerd belichten van zijn
gesprekspartners (van Duke Ellington tot Orson Welles). Bij de Events is zijn bekende
controverse met T. Capote (In Cold Blood) een samenvatting van wat deze in-Britse
man, die toch voortdurend uit het geprefabriceerde patroon wipt, een belangrijke
commentator van deze tijd maakt: zakelijk en gepassioneerd, nuchter en frivool,
bakkeleiend en sentimenteel, een reporter die al oordelend meteen ook actuele
waardenormen vastlegt.
C. Tindemans

Alfred R. Lindesmith
The adict and the Law
(Vintage books) Random house, New York, 1967, 338 pp., $1,95.
De bedoeling van de schrijver is te bepleiten dat de verslaving aan verdovende
middelen niet als een misdaad maar als een ziekte moet worden bestreden. Hij
demonstreert daarbij duidelijk het verschil tussen de verslavingen aan opium en haar
derivaten en aan cocaïne en het gebruik van marihuana. Men krijgt door dit boek een
duidelijk inzicht in de omvang en de aard van het probleem in Amerika. Belangrijker
is dit boek echter om kennis te nemen van de politiemethoden in dat land. Rijke
gebruikers worden niet gearresteerd, arme negers bij voorkeur, third degree bestaat
werkelijk en niet alleen in boek of film, vaak zijn de politiemannen zelf handelaars
in verdovende middelen, chantage is een opsporingsmiddel geworden en de politie
zegt openlijk dat zij de rechten van de mens zoals vastgelegd in de Bill of Rights
beschouwt als een belemmering van haar werk. Ook op dit gebied bestaat er weer
een heksenjacht met predikers, bv. Rowell, zoals dat ook voorkomt bij de pornografie.
Ook hier wordt weer gezegd dat deze middelen de voornaamste oorzaak van de
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Amerikaanse criminaliteit zijn. De schrijver bestrijdt dat. Hij meent dat de gebruiker
van opium en haar derivaten in het geheel niet maatschappelijk gevaarlijk is en de
marihuanagebruiker minder dan de alcohol-gebruiker. Het schijnt dat het federale
bureau voor narcotica de voornaamste hinderpaal is voor een medische bestrijding
van het euvel. Schrijver zegt dat door de enorme straffen, vaak tien jaar als minimum,
geen hulp van het publiek komt bij het opsporen van gebruikers. Maar wat hij niet
zegt is, hoe het mogelijk geworden is dat de verschillende Amerikaanse wetgevers
dergelijke enorme straffen vast konden leggen.
De sociale achtergronden van deze heksenjacht doet hij niet uit de doeken. Wel wijst
hij er op dat de bestrijding van het marihuanagebruik, dat vooral voorkomt onder de
armere delen van de bevolking, vooral uitgaat van rijke alcoholisten. Er zijn
aanwijzingen dat ook in ons land bij de bestrijding van dit gebruik onder studenten
een grote rol wordt gespeeld door vooraanstaande alcoholisten. De reformplannen
van de schrijver, die vooral naar medische bestrijding toe wil, zullen niet kunnen
lukken zolang de achtergronden van deze wetgeving niet behoorlijk zijn onderzocht
en dat doet de schrijver niet. Het is vreemd genoeg dat een of enkele verdovende
middelen, alcohol en tabak, wel zijn toegestaan, sommige opwekkende middelen als
koffie en thee bij de deftige gelegenheden gebruikt worden en andere niet. Bij koffie
en thee wordt zelfs geen onderzoek gedaan naar crimogene werking hoewel er een
geval van moord, Yvonne Chevallier, onder de invloed van de werking van koffie
bekend is. Bij een on-
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derzoek als dat van de schrijver moet voorop staan de vraag waarom sommige
genotmiddelen wel of soms maar gedeeltelijk sociaal geaccepteerd worden. Tabak
bijvoorbeeld is steeds onder verschillende motieven bestreden, koffie nooit. Thee
werd alleen bestreden door de oud-hoofdredacteur van dit blad, van Heugten, in zijn
theecauserie van 1933. Het is niet moeilijk te bewijzen dat al het tegenwoordige
ongeluk van Engeland voortvloeit uit overmatig theegebruik. Ik drink graag thee.
C.J. Boschheurne

Francesco Gabrieli
Mohammed en de grote Arabische veroveringen
(Wereldakademie), De Haan/Meulenhoff, Hilversum, Amsterdam, 1967,
253 pp., 41 ill., 5 kaarten, f 9,50.
Beknopte en heldere weergave van de bekende feiten uit de bloeiperiode van de
Arabisch-Islamitische beschaving. De schrijver weet een pseudo-objectiviteit te
vermijden, wat aan sommige meningen een opmerkelijke kracht geeft. Ietwat storend
is dat de Italiaanse transscriptie van de Arabische woorden door de vertaler
gehandhaafd werd. Het prettige van dit boekje is zeker niet op de laatste plaats te
danken aan de keurige foto's, waaronder een aantal dat men zelden te zien krijgt. De
bibliografie omvat 8 bladzijden, wat aan de royale kant is voor een werk van deze
opzet.
J. de Wit

Joseph Verbrugghen
Israël: van Sabbat tot Sabbat
Cyanuur-uitgaven, Sint Lievens Houtem, 1967, 184 pp., 150 Fr.
De auteur, die sinds jaren contacten onderhoudt met Joden uit Israël en uit eigen
land, werd in de gelegenheid gesteld om de door Israël in juni 1967 bezette gebieden
onmiddellijk na hun verovering te bezoeken. In het eerste deel van zijn boek geeft
hij de opgedane indrukken en bevindingen weer; een tweede deel behandelt de
geschiedenis van het uitverkoren volk, zijn zwerftochten en vervolgingen, de opkomst
van het Zionisme en de realisatie van het socialistisch ideaal in de nieuwe staat Israël.
Volgens schrijver kan alleen een realistische stellingname van de Arabische staten,
ingegeven door de erkenning van Israëls superioriteit, leiden tot een duurzame vrede
die aan beide partijen voordelen zal opleveren. Omdat het boek meer uit indrukken
van het ogenblik is gegroeid en slechts een gering inzicht in de diepere problemen
verschaft, zal het, vrezen we, spoedig aan actualiteit inboeten.
J.-M. Tison

Edita Morris
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Met vriendelijke groeten
Nelissen, Bilthoven, 1968, 114 pp., f 4,90
Men kan een roman-thèse schrijven. Maar deze verzameling brieven van een
slachtoffer van de atoombom op Nagasaki aan een meisje dat verbrand is door napalm
in Vietnam is te doorzichtig, te veel een mengeling van quasi-naïveteit en zeer
overdachte argumenten om, althans voor mij, geloofwaardig te zijn. Dit blijkt al uit
de stijl, die niet consequent volgehouden is.
R.S.

R. Schutz en M. Thurian
Het levende Woord op het Concilie
Tekst van en Kommentaar op de Constitutie over de Openbaring
(De Christen in de Tijd, Patmos, Antwerpen, 1967, nr. 36, 120 pp., 95 Fr.
De constitutie over de goddelijke openbaring werd reeds herhaaldelijk door katholieke
commentaren toegelicht (zo Grelot, Latourelle, Stakemeier, Butler). De auteurs van
dit boekje, leiders van de gereformeerde communiteit van Taizé, waren als
observatoren te Rome aanwezig bij de debatten die aan de eindredactie van de
constitutie voorafgingen. Zij menen dat deze constitutie een aanzienlijke rol kan
spelen in de oecumenische dialoog tussen de verdeelde christenen, omdat ze allen
weer éénzelfde bijbelse taal tracht te geven, die de grondslag vormt van een
vernieuwde verkondiging aan de hedendaagse wereld. Het boekje, uit het Frans
vertaald en ingeleid door een voorwoord van P. de Lubac, bevat twee delen: de
Nederlandse vertaling van de constitutie zelf (tekst Katholiek Archief) en een
commentaar van de auteurs.
J.-M. Tison
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William D. Kuik
Utrechtse notities
Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de N.V.
Boekhandel v/h J.G. Broese te Utrecht; 84 pp.; niet in de handel
verkrijgbaar.
Ergens midden in dit kostelijke boek - kostelijk van uiterlijk en van binnen, voorzien
van curieuze pentekeningen door de schrijver zelf - deelt William D. Kuik iets over
zichzelf mee. ‘Wat dat betreft houd ik me meer op in de negentiende eeuw, vooral
de Franse romantiek, Nodier, De Nerval, Petrus Borel, de bibliophile Jacob, Mérimée.
Zo geloof ik literair gezien een cocktail te zijn: 1/3 glas Borel, op sterk water, eet
esprit incomplet (Baudelaire); 1/3 glas Jacob dito, een warhoofd en leugenaar; 1/3
glas Singelwater, waarin de door mij meer uitvoerig beschreven kadavers en levenden
een tijdje hebben rondgedreven. Het geheel te drinken uit de schedel van de
Schaapherder, die zoals men weet met de helm geboren was’.
Voor dit boek, waarvan te hopen is, dat het zo spoedig mogelijk in de handel voor
iedereen verkrijgbaar zal zijn, geef ik grif het gros van alle hedendaagse Nederlandse
literatuur cadeau (met inbegrip van de ‘geschenken’ uit de boekenweek). Het is,
ofschoon het een ‘gelegenheidsboek’ heet, vol-komen vrij van alles wat naar reclame
zweemt. Het zoekt zichzelf niet, het is niet opgeblazen - de titel toont het al aan:
Utrechtse Notities, het kon niet simpeler of onopvallender. In deze tijd, waarin
boektitels zo graag provoceren (als de verdraaide benen van mannequins op
modefoto's) doet zo'n titel hoogst modest aan. Maar achter deze kleurloze zedigheid
verbergt zich een rijkdom van gevarieerde schrijfkunststukken, een feestboeket van
kleurige ideeën, beelden en verbeeldingen die alle op Utrecht betrekking hebben.
Zelden is een Nederlandse stad met zóveel literaire finesse verwoord zonder dat daar
topografische of geschiedkundige beschouwingen aan te pas kwamen. In de stijl eigenlijk een heel complex van stijlen - waarvan de auteur zich bedient, ligt de sfeer
van deze stad besloten: de boeiende combinatie van trotse babelbouw en platvloerse
burgerlijke traditie, van vergenoegde romantici en broeiende levensangst. Hij is dit
boek begonnen met een proloog over enige Noord-Italiaanse steden - en de lezer
vraagt zich even af: waar blijft Utrecht? Dan opeens is er dat ene typerende zinnetje:
‘Het beminnelijke Verona lieve lezer, met zijn smalle ouderwetse winkelstraten, de
Lijnmarkt in Utrecht’ en dan volgt even later: ‘Over Utrecht zou ik iets schrijven.
Ligt Utrecht dan niet ergens in die driehoek tussen Venetië, Mantua en Verona? Van
Utrecht trok men toch immers naar Rome? Hoe zou ik Mantua herkend, Verona
gezien, Venetië verdroomd hebben als Utrecht mij niets meegegeven had? Hebben
we geen paleizen in Utrecht: de schoonste politiepost van Europa staat er. Met arcade
en groot horloge, geen arrestant in Italië heeft zo iets gezien. Rijk aan geschiedenis
is Utrecht, ook hier ligt achter iedere boom een dode, evenals in de bergen van Rivoli;
het blokhuis aan de vaart kan u er meer van vertellen’.
Onvergetelijke bladzijden. ‘Reiziger als men zijn schreden richt...’. Herinneringen
aan kindertijd: de zwaar met koper vergrendelde Statenbijbel, de Christus van
Thorwaldsen op de mahoniehouten kast met toogdeuren (‘Hij miste een zegenende
hand, de Siamees van mijn moeder had hem een keer van zijn voetstuk gestoten’),
de sfeer van de ‘neder-hervormde’ figuurzaagclub, de karakteristiek van Hieronymus
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van Alphen (‘de doodsangst is in het leven van Van Alphen op een ik zou haast
zeggen noodlottige manier gevoed. Zijn leven heeft iets van de man met de zere teen;
elke dag stoot hij hem een keer. Zelf werd hij 57 jaar oud, maar slechts weinigen van
zijn naaste familie hebben hem overleefd’). De schrijver springt van de hak op de
tak. Het ene ogenblik brengt hij ons in een oude steendrukkerij, dan weer in het
gebouw van Kunstliefde of in de tentoonstellingsbarak van Etha Fles op het Lucas
Bolwerk, in muziekkringen, in de (thans jubilerende) boekhandel - maar nóg eens:
sans réclame.
Het laatste hoofdstuk van Utrechtse Notities behelst ‘nog een ander gezicht op
Utrecht.... Het heeft niet veel te maken met de “Richter-bilder” schoonheid, de
burgerfeestvreugde of de verhalen van Crone. Het is duister. Brouwer kende het, hij
dwaalde er mee rond in de sloppen en stegen. Zijn detective-achtig verhaal “Vandaag
geen spreekuur” geeft er uitzicht op. Stad van verborgen bederf noemde hij Utrecht’.
In eigenaardige archaïsche (19e eeuwse) verhaaltrant vertelt William Kuik de
geschiedenis van een gespleten leven, van een keurig manneke dat in het geheim
misdaden pleegde. ‘Men kan hem nog zien zitten in het gesticht tegenover het
rariteitenkabinet. Hij staart dan door een van de weinige heldere smalle ruiten naar
de blinde muur van het museum. Kinderen beleven daar enig pleizier aan; bij zonnig
weer schijnen
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ze hem met een spiegeltje in de ogen. Als hij het bemerkt stoot hij een duidelijk
hoorbaar klaaglijk gehuil uit en loopt geslagen weg’.
Men leest dit prachtige boekje in één adem uit, maar wie het met aandacht doet,
zal beseffen met hoeveel zorg voor de taal William D. Kuik iedere zin, ja elk woord,
op papier heeft gezet. Deze zorgvuldigheid is in onze tijd zo zeldzaam geworden.
Daarom vooral zijn deze Utrechtse Notities waard, wijd en zijd verspreid te worden.
Zij zullen over een eeuw (en nóg langer) hun literaire waarde niet verloren hebben,
misschien zelfs kunnen zij onze tijd van uitgedraaide letterkundige benen helpen
rehabiliteren.
Achter in het boek vindt men een lijst van gebruikte literatuur - een respectabele
serie titels, waaruit kan blijken dat iemand, om werkelijk goed te schrijven, veel
gelezen moet hebben.
Herman Besselaar

Karl Heinz Grener
Wirtschaftsliberalismus und katholisches Denken
Ihre Begegnung und Auseinandersetzung im Deutschland des 19.
Jahrhunderts
J.P. Bachem, Köln, 1967, 364 pp., DM. 19,80.
Er wordt wel eens smalend opgemerkt dat het gemakkelijker is in Duitsland een
dissertatie te schrijven dan in Nederland een gewone scriptie voor een doctoraal
examen. Ten aanzien van de voor ons liggende dissertatie geldt dat zeker niet. Het
is een stuk van hoog wetenschappelijk niveau waar, gezien het resultaat, enorm veel
tijd in gestoken moet zijn. Is een zo grote investering in een zo gespecialiseerde
studie gerechtvaardigd? Mijns inziens wel degelijk. Menig katholiek worstelt - en
dat kan men zo letterlijk opvatten als men wil - met de vraag welke politieke kant
hij op moet. (De vraag welke kant hij op mag is gelukkig niet meer zo actueel). De
liberale kant is voor sommigen een alternatief. Grenners boek laat zien dat het dat
al heel lang is. En hoewel natuurlijk de situaties uit een voorbije eeuw veel aan
actualiteit hebben ingeboet zijn het toch maar de paden geweest waarlangs wij in de
problematiek van vandaag zijn terechtgekomen. Zij zijn een studie dus zeker waard.
Een volgende vraag is dan of wij als Nederlander iets hebben aan een beschrijving
van typisch Duitse omstandigheden. Ja en nee. Ja, omdat er duidelijke parallellen
zijn tussen de problemen van Duitse en Nederlandse katholieken. In beide landen
was de maatschappelijke status van de katholiek gering. Er was ook een
wetenschappelijke achterstand. En er bestonden spanningen binnen het katholieke
kamp. Al had dit alles in Duitsland andere oorzaken dan bij ons. Minder interessant
voor de Nederlandse lezer is misschien de uitweiding over lokale schrijvers als Von
Baader, Muller, Von Ketteler, Reichensperger en Pesch, hoewel moet worden bedacht
dat toch een aantal van hun werken in het Nederlands zijn vertaald. Grenner voert
de genoemde auteurs ten tonele omdat het katholieke schrijvers zijn die zich min of
meer diepgaand met het liberalisme hebben beziggehouden. Een collectieve
stellingname van het katholieke volksdeel ontbrak namelijk en Grenner moest zich
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dus tot het analyseren van individuele standpunten bepalen. Hij doet dat eerst per
auteur en daarna systematisch. Alle auteurs namen ten aanzien van het liberalisme
een zeer gereserveerd standpunt in. Bij Baader en Muller lag dat aan het inzicht dat
staatsinterventie soms beslist gewenst zou zijn. Bij Ketteler aan grote sociale
bewogenheid. Bij Hitze aan een meer in het algemeen progressieve instelling. Bij
Pesch aan de opvatting dat liberalisme de solidariteit in de weg staat. Een indringende
en zorgvuldige wetenschappelijke beoordeling van het liberalisme is eigenlijk bij
geen van de auteurs te vinden.
Wat dat betreft heeft het onderzoek van Grenner dus een negatieve uitkomst
opgeleverd. Een uitkomst die overigens misschien ook wel te verwachten was omdat
zelfs de pauselijke encyclieken uit die dagen weliswaar de misstanden die het
liberalisme met zich bracht scherp veroordeelden, maar geen objectieve, kritische
analyse van het liberalisme zelf gaven.
Grenner verdient alle lof voor de duidelijke schets die hij gaf van de economische
en politieke aspecten van het Duitse katholicisme in de vorige eeuw en daarnaast
voor de kernachtige wijze waarop hij een stuk geschiedenis van de economische
wetenschap wist te beschrijven.
J.J. Meltzer
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mystèrion in de Catechese van Cyrillus van Jeruzalem’. Was werkzaam als
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in Streven en andere tijdschriften; auteur van een aantal boeken op het gebied
van sociologie en sociale problemen. Adres: Retraitehuis, Spaubeek (L.).
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Chr. G.L.R. Doorakkers, geboren in 1938. Studeerde sociologie aan de
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[1968, nummer 11/12]
[Bespreking inhoud]
Universiteit en bedrijfsleven, p. 1059
De auteur, die in zijn beide hoedanigheden als President-curator van de Katholieke
Hogeschool te Tilburg èn als Algemeen Voorzitter van het Nederlands Katholiek
Werkgevers Verbond hiertoe wel bij uitstek geschikt lijkt, bespreekt aan de hand
van feiten en statistieken de klachten die de laatste tijd gehoord worden over een te
grote afhankelijkheid van de Universiteiten ten opzichte van het bedrijfsleven.

Vernieuwing van de Kerk in Vlaanderen, p. 1066
De Kerk in Vlaanderen staat op lava. Ze verkeert in een latent prerevolutionaire
toestand. In een onderhuids proces resulteren ontbinding, verstarring, oprecht
agnosticisme en eerlijk scheppend geloof in anomie en chaos. De eerste vraag is niet:
hoe kunnen wij die Kerk uit de impasse helpen? Maar: hoe wordt die Kerk weer een
‘samenscholing’ van mensen waar mensen een boodschap aan hebben?

Het vergelijk van de rassen I, p. 1076
Dr. Theo P.M. de Jong stelt dat wij niet slechts moeten letten op de politieke en
economische suprematie van de westerse mens, doch bovenal op de huidskleur, die
als gevolg van de allen verbindende communicatie zowel door blank als zwart, door
geel als getaand wordt ervaren als somatische norm. Dat alles zou betekenen dat het
verbeteren van burgerlijke verhoudingen slechts een bescheiden stap zou betekenen
en dat de toekomst van de rassen afhangt van het overwinnen van somatische
vooroordelen. In een tweede bijdrage zal de schrijver de kansen daarvan bespreken.

Gesprek met Miguel Berrocal, p. 1083
Op de biennale van Venetië in 1954 stelde Miguel Berrocal in het Spaanse paviljoen
schilderijen tentoon, op de biennale van 1964 vertegenwoordigde hij Spanje met
sculpturen. Sindsdien heeft hij een eigen plaats verworven onder de hedendaagse
beeldhouwers. Zijn werk ligt op het keerpunt tussen het klassieke beeld en het
hanteerbare object. In een gesprek met Ludo Bekkers licht Berrocal zijn werkwijze
en bedoelingen toe.

De structuur van ons belastingstelsel, p. 1089
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Belastingheffing is bestedingsbeperking. Er zijn drie beginselen volgens welke de
bestedingen der burgers op rechtvaardige wijze beperkt kunnen worden: het
profijtbeginsel, het draagkrachtbeginsel en het buitenkansbeginsel. Prof. Brüll
onderzoekt de toepassing van deze beginselen kritisch en stelt enige ideeën voor om
de overheid beter haar taak te doen vervullen en de kosten daarvan rechtvaardiger
over de burgers te verdelen.
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Harttransplantatie: probleem van menselijkheid, p. 1095
De auteur, die de ethische vragen betreffende harttransplantaties reeds geruime tijd
bestudeert, laat in dit artikel zien, hoe men er met een individualistische beschouwing
van de mens nooit uitkomt. Een van de grote moeilijkheden is gelegen in de
herkenbaarheid van echt menselijk leven, waarbij in ieder geval het persoonlijke en
niet het louter lichamelijke van doorslaggevende betekenis kan zijn.

De chaos als volte en als leegte, p. 1108
De dichter is een maker én een vinder: elk zin-geven is terzelfdertijd een zin-nemen.
De ontwikkeling van de roman vertoont een dialectiek tussen poësis en mimesis. De
geleidelijke reductie van de werkelijkheidswaarde loopt parallel met en wordt
gecompenseerd door een stijgend aandeel van de creativiteit. De ambivalentie van
de chaos wordt belicht vanuit een artistieke epistemologie, waarin kennen eigenlijk
een kunnen is. De mens komt daarbij voor als een wezen dat in het scheppen de
werkelijkheid én de eigen identiteit constitueert.

Barocco Leccese, p. 1116
Theo Steendach schrijft ons over zijn verrassende kennismaking met de bouwkunstige
blijheid en gebeeldhouwde uitbundigheid in het Apulische Lecce.

Theaterseizoen zonder inspiratie, p. 1122
Massacultuur II: Interview met Umberto Eco, p. 1128
Na het gesprek met Edgar Morin in het julinummer laten we deze keer de Italiaanse
filosoof-socioloog Umberto Eco aan het woord. Het verschijnsel van de hedendaagse
massacultuur is boeiend en omvattend genoeg om er nog eens op terug te komen.
En wie er graag over moraliseert, moet in ieder geval eerst weten waar het precies
om gaat.

Majakovski: dichter van de revolutie, p. 1134
Naar aanleiding van een voortreffelijke vertaling van Majakovski's gedichten in het
Duits toont de auteur aan, dat deze dichter zijn oprechtheid in de revolutie niet heeft
willen verloochenen, tegen het partijsysteem in. De partij heeft de revolutie verraden.
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Universiteit en bedrijfsleven
P.M.H. van Boven
Er is iets met de universiteiten. Uiteraard is ook vroeger kritiek geleverd op de
instellingen van wetenschappelijk onderwijs. Waarschijnlijk meer van binnenuit dan
van buitenaf. De stormloop echter die thans schier aan alle kanten tegelijk door
aanvallers uit verschillende kringen wordt ondernomen, kan zelfs de meest
flegmatischen onder ons niet onberoerd laten. Binnen en buiten de universiteit vraag
men zich bezorgd af waar deze ontwikkeling toe zal leiden. Die bezorgdheid neemt
soms panische afmetingen aan. Wat is er aan de hand?
Sinds enkele jaren trekken studenten hier en over de grens van leer tegen hun
universiteiten. Het meest bekend zijn de openbare uitingen van protest, zoals de
demonstraties op straat, maar het aantal protesten dat binnenskamers wordt geuit en
niet in de krant komt is waarschijnlijk groter. Het zijn ook niet alleen de studenten
die protesteren. Vaak kunnen zij rekenen op de sympathie van een deel van de
wetenschappelijke staven. Ook hoogleraren vinden zij soms aan hun zijde. De
strekking van de protesten is niet steeds dezelfde. De eisen die gesteld worden
evenmin. Zo wordt de eis gesteld mee te beslissen over zaken als de inrichting van
het onderwijs en de regeling van examens. Ook wordt wel inspraak geeist voor de
benoeming van hoogleraren. Sommigen willen studentenzetels in het bestuurscollege
van de universiteit. Anderen gaan verder, zij verwerpen de organisatie en de
bestuursvorm van de universiteit in hun geheel. Ook is er een groep die haar kritiek
niet alleen richt op de universiteit, maar daarnaast uiting geeft aan ontevredenheid
over de bestaande maatschappelijke orde, waartoe de universiteit behoort. Met name
zij die de ‘kritische universiteit’ propageren zijn van mening dat de universiteit zich
van die maatschappelijke orde moet losmaken. Zij moet bij voortduring trachten de
maatschappij te vernieuwen.
Gedurende de laatste maanden heeft de kritiek zich geconcentreerd op een
publikatie van de Academische Raad, waarin een concept tot herziening van bestuur
en organisatie van een universiteit ter discussie is gesteld, het rapport van de
commissie-Maris1. Deze kritiek heeft zich niet beperkt tot de feitelijke inhoud van
het rapport. Er zijn er die achter de theoretische conceptie voor

1

Academische Raad, Zelfstandige taakvervulling van de universiteit en hogeschool. Den Haag
1968.
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een nieuwe bestuursvorm een ideologie vermoeden die de doelstellingen van de
universiteit ondergeschikt zou willen maken aan de onmiddellijke behoefte van de
maatschappij, in het bijzonder van het bedrijfsleven. Wil men deze kritiek in enkele
woorden (terwille van de duidelijkheid enigszins gechargeerd) samenvatten, dan zou
men het volgende kunnen stellen:
De universiteit is (wordt) teveel gericht op en aangepast aan de
maatschappij. De wetenschap wordt niet meer om haar eigen waarde
beoefend, maar om sneller en meer praktische resultaten af te werpen
voor het bedrijfsleven. De student wordt niet opgeleid tot zelfstandig,
verantwoordelijk wetenschapsbeoefenaar, maar tot technocraat, tot
verengd vakspecialist, die na zijn studie gemakkelijk in het produktieproces
kan worden ingeschakeld. Door het bezetten van zetels in de
bestuurscolleges heeft het bedrijfsleven een gevaarlijke en daardoor
verwerpelijke greep op de universiteiten.
Zoals reeds gezegd, de formulering is overdreven. Maar, indien men de weergave
van de geuite kritiek in de kranten rustig bekijkt, komt men tot de conclusie dat de
essentie van vele - dikwijls in vage bewoordingen geuite - beschuldigingen op het
bovenstaande neerkomt.
Verschillende pogingen zijn gedaan om de problemen rondom de onrust in de
universitaire wereld te analyseren. Het zal nog heel wat onderzoek kosten om in deze
klaarheid te brengen. Zo is bijvoorbeeld de vraag, door welke samenloop van factoren,
wanneer en waar ‘het protest’ nu precies op gang is gebracht, nog onbeantwoord.
Ook is het niet duidelijk hoe groot het percentage studenten is dat, niet enkel uit
solidariteit, maar uit eigen overtuiging, achter wélke protesten staat. In hoeverre is
er sprake van een ‘gewoon’ generatieconflict? Het verschijnsel immers dat een
jongere generatie de door de ouderen beheerde instituties aanvalt, is niet direct nieuw
te noemen. Stellig zal een oorzaak liggen in de communicatie-stoornissen die een
wel haast onvermijdelijk gevolg zijn van de recente schaalvergroting van het
wetenschappelijk onderwijs. Het is niet zo heel lang geleden dat binnen de universiteit,
en bij de grotere instellingen in alle geval binnen de faculteit, hoogleraren, stafleden
en studenten elkaar persoonlijk kenden, waardoor conflicten gemakkelijker konden
worden opgelost of zelfs in het geheel niet tot ontwikkeling kwamen. Hier en daar
duiken geruchten op, ‘dat er meer achter zit’, dat het protest internationaal is
georganiseerd en financiële steun wordt verleend vanuit communistische landen. Ik
zou niet willen stellen dat dit allemaal niet waar is, maar bewijzen ontbreken. Het
lijkt wel van belang, met betrekking tot het rapport-Maris de feitelijke gebeurtenissen
in herinnering te roepen. De Academische Raad heeft in november 1965 een
commissie (de commissie-Maris, genoemd naar haar voorzitter) ingesteld met de
opdracht ‘na te gaan of de instellingen van wetenschappelijk onderwijs volledig
gebruik (kunnen) maken van de mogelijkheden tot uitoefening van beperkt zelfbestuur
welke voortvloeien uit hetgeen in of krachtens de wet op het wetenschappelijk
onderwijs is bepaald’ en aanbevelingen te doen die ertoe leiden dat universiteit en
hogeschool optimaal functioneren. De com-

Streven. Jaargang 21

1061
missie heeft het resultaat van haar onderzoek aangeboden aan de Academische Raad
en kort daarna - nog vóórdat de Raad zijn definitief oordeel over de aanbevelingen
had uitgesproken - in maart 1968 gepubliceerd.
De Academische Raad heeft op 22 juni 1968 besloten het rapport-Maris niet te
aanvaarden. De Academische Raad sprak evenwel daarbij de wenselijkheid uit, het
vraagstuk van de bestuursstructuur van de universiteiten opnieuw, in overleg met
alle universiteiten en hogescholen, te bekijken en daarbij per universiteit of hogeschool
alle groeperingen (senaat, wetenschappelijk- en niet wetenschappelijk personeel,
studenten) in de discussie te betrekken.
Het zou te ver voeren, in dit bestek het gehele (niet aanvaarde) rapport-Maris
uiteen te zetten. Het meest wezenlijke verschil met de huidige dualistische
bestuursvorm in de universiteit (curatoren en senaat) bestaat hierin, dat de
conceptie-Maris de leiding van de universiteit in handen wil leggen van één instantie,
het ‘presidium’. Aan dit ‘presidium’ zijn alle lagere organen, ook de faculteiten,
volledig verantwoordelijk. Het is vooral deze ‘monistische’ structuur, die in de
periode tussen half april en eind juni 1968 tot een uitbarsting van kritiek heeft geleid.
Hoewel dit uit de tekst van het rapport-Maris niet zonder meer valt af te leiden2, is
het denkbaar dat de daarin voorgestelde samenstelling van het presidium vooral
aanleiding is tot de vrees, dat het bestuur van de universiteit geheel in handen van
‘buitenstaanders’ zou komen. De veronderstelling dat deze buitenstaanders per
definitie figuren uit het bedrijfsleven zouden zijn, kan dan hebben geleid tot een
verheviging van de kritiek op de veronderstelde bindingen tussen universiteit en
bedrijfsleven.
Ik zou mij nu willen beperken tot een nadere beschouwing van deze kritiek. Tussen
universiteit en bedrijfsleven bestaat een scala van relaties. Vele studenten vinden na
hun doctoraal examen een werkkring in het bedrijfsleven. Zij beschouwen hun studie
als een voorbereiding op die werkkring en verlangen van de universiteit dat zij zo
goed mogelijk worden voorbereid. De universiteit spant zich, waar en voorzover dat
kan, in aan dat verlangen tegemoet te komen. Dat brengt mee dat de docenten op de
hoogte moeten zijn van de eisen die een werkkring in het bedrijfsleven aan
afgestudeerden stelt. In een niet gering aantal studierichtingen behoort een stage tot
het studie-programma. Denk maar aan ingenieurs, economen, sociologen. Deze relatie
tussen studie en praktijk is niet alleen niet verwerpelijk, maar bijzonder waardevol.
Op eendere wijze wordt de opleiding van priesters en leraren niet meer als voltooid
beschouwd zonder een proefperiode in de praktijk. Wanneer een academicus enige
tijd praktisch heeft gewerkt zal hij behoefte gevoelen aan theoretische bijscholing.
Aldus ontstaan aanvullende cursussen. Deze post-doctorale cursussen worden aan
universiteiten of hogescholen samengesteld en gegeven in nauw overleg met het
bedrijfsleven. Zij bewijzen opnieuw de behoefte aan wezenlijke samenwerking tussen
wetenschappelijk onderwijs en praktijk. Van ouds is de

2

idem, pag. 31: ‘Wat de samenstelling van dit orgaan (het presidium) betreft, is de commissie
van mening dat drie vooraanstaande figuren van het niveau van de tegenwoordige curatoren,
waaronder mede te rekenen hoogleraren met bijzondere belangstelling voor algemeen,
onderwijs- en wetenschapsbeleid en voor bestuursvraagstukken, een volledige dagtaak zullen
hebben in het bestuur van een universiteit’.
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studieduur een wrijfpunt tussen universiteit en bedrijfsleven (en niet alleen dáár).
De steeds verder voortschrijdende specialisatie in de wetenschap leidt en verleidt tot
bredere studieprogramma's en aldus tot verlenging van de studieduur. Ook de
bedrijven zijn in technisch en organisatorisch opzicht ingewikkelder geworden, zodat
een langere inwerktijd wordt gevraagd. ‘Wij zien dus dat zowel het hoger onderwijs
als het bedrijfsleven beiden in tijdnood zijn gaan verkeren’3. De universiteit doet
telkens weer een krachtige poging, die niet altijd slaagt, om die uitbreiding van de
studie terug te draaien. De vraag is of het baccalaureaat, een verkorte, meer
nadrukkelijk op de praktijk gerichte studie, hiervoor een oplossing zal bieden.
Een tweede relatie tussen de universiteit en het bedrijfsleven bestaat in de
persoonlijke contacten tussen docenten en bepaalde ondernemingen. (Soortgelijke
relaties bestaan evenzeer met met-commerciële instellingen, maatschappelijke
organisaties, overheidsinstanties, politieke partijen, publiciteitsmedia). Universiteit
en bedrijf kunnen beide belang hebben bij dergelijke contacten. Het bedrijf profiteert
dan van de deskundigheid van een onafhankelijke, hooggekwalificeerde adviseur;
de universiteit van in de praktijk verworven inzichten en ervaringen van het bedrijf.
Vroeg of laat werpt dat weer vruchten af voor onderwijs en onderzoek. In zaken als
deze is discipline geboden. De eigenlijke taak van de docent mag niet in gedrang
komen door een teveel aan nevenactiviteiten. De morele standaard van de hoogleraren
mag niet terecht of ten onrechte aangetast worden door de schijn van een te
commerciële instelling bij het aantrekken van neven-functies. Uiteraard moet hij
voorkomen dat zijn onafhankelijkheid als beoefenaar van wetenschap in gedrang
komt.
Dan zijn er de researchopdrachten. Research wordt verricht aan universiteiten en
hogescholen, in ondernemingen, speciaal in de grote, in overheidsinstellingen en in
autonome instituten. Volgens een betrouwbare schatting4 worden in ons land in 1968
ongeveer twee miljard gulden aan research en ontwikkelingswerk besteed. Ongeveer
de helft daarvan wordt gefinancierd door de overheid, de rest door het bedrijfsleven.
Van hetgeen de overheid voor research ter beschikking stelt, gaat de helft naar de
instellingen van wetenschappelijk onderwijs. De universiteiten ervaren deze middelen
niet als ruim. Zij zijn er dan ook steeds voor open geweest opdrachten van elders te
aanvaarden. Hierdoor worden de mogelijkheden voor de als onmisbaar ervaren
research vergroot. Deze research geschiedt in de laboratoria van de faculteiten, of in
instituten die door instellingen van wetenschappelijk onderwijs in het leven zijn
geroepen. In de universitaire wereld bestaat er jaar in jaar uit een conflict tussen de
beschikbare middelen en de aanwezige ambities. Een van de telkens terugkerende
bezigheden van de minister van onderwijs is de ambitieuze plannen van universiteiten
te besnoeien en te brengen binnen het kader van wat finan-

3

4

Ir. M.G. Tuyn, Pre-advies voor het op 21 mei 1968 gehouden symposium van de Vereniging
van Academici bij het Wetenschappelijk Onderwijs over Externe invloed op het academisch
onderwijs. P. 5.
Prof. dr. C.J.F. Böttcher, voorzitter van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, in
een rede ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. M. van Blankenstein-prijs op 12
december 1967.
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cieel mogelijk is. Universiteiten zien zich belast met de beoefening van de wetenschap.
Zij willen het snel groeiende aantal studenten daarin laten delen. Wat ligt meer voor
de hand dan het aantrekken van researchopdrachten vanuit de maatschappij, wat
minder, dan het bedrijfsleven daarbij uit te sluiten? Het niveau van het
wetenschappelijk onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door het niveau
van de wetenschapsbeoefening en de daarvoor onmisbare research. Contact tussen
het wetenschappelijk onderwijs en belangrijke laboratoria uit het bedrijfsleven kan
het wetenschappelijk onderwijs sterk stimuleren. Natuurlijk moet de eigen taak van
de universiteit: onderwijs en onderzoek, de bepalende maatstaf blijven bij de
beoordeling die aan het aanvaarden van externe opdrachten voorafgaat. Of het aan
de universiteit gebonden instituut voor dergelijke opdrachten wordt betaald? Zonder
twijfel. Ik vermag niet in te zien dat hiermee de universiteit wordt verlaagd tot een
afhankelijk leverancier van wetenschap. In een recente studentenpublikatie5 wordt
in dit verband gesproken van een - kennelijk als laakbaar beschouwde - ‘vervlechting
van industrie en wetenschap’. Een beter antwoord daarop dan wat een hoogleraar in
de sociale geneeskunde gaf6, kan ik niet bedenken: ‘Het onderwijs dient de
vakopleiding, het onderzoek de wetenschap. Bij beide bestaat een duidelijke
wisselwerking met de maatschappij, de praktijk als ge wilt. Dat is het denkraam,
waarbinnen zij bestaan en de gedachtevorming plaatsvindt. Als je die wisselwerking
niet aanvaardt, ben je gek’.
Tenslotte de hevig gewraakte band: de invloed die het bedrijfsleven uitoefent in de
bestuurscolleges van de universiteiten. Aan onze instituten van wetenschappelijk
onderwijs zijn 85 curatoren verbonden*. In de volgende tabel zijn zij ingedeeld
overeenkomstig het beroep dat zij het laatst hebben uitgeoefend.
bedrijfsleven

31

(waarvan 4 gepensioneerd)

Commissaris van de
Koningin, burgemeester,
wethouder of
hoge-ambtenaren

23

(waarvan 4 gepensioneerd)

arts, dominee, hoogleraar, 11
pastoor
leden Raad van State, leden 9
Tweede Kamer,
rechterlijke macht
hoofdfunctie als curator**
5
6
*
**

9

Unie van Studenten te Nijmegen. Universiteit en onderneming; een analyse van het
rapport-Maris. Nijmegen, 1968, p. 28.
Prof. dr. A. Querido (Univ. van Amsterdam), geciteerd in het Algemeen Handelsblad van
28 mei 1968.
De leden van het algemeen bestuur van de Medische Faculteit Rotterdam zijn meegeteld
voorzover zij niet tevens curator van de Nederlandse Economische Hogesohool zijn.
Bedoeld zijn de gedelegeerd curatoren en degenen die, zonder als gedelegeerde te zijn
benoemd, de gehele dag of vrijwel de gehele dag besteden aan het bestuur van de universiteit.
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niet in te delen

2
85

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de uit het bedrijfsleven aangetrokken curatoren
in aantal geen dominerende plaats innemen. Bovendien moet men goed voor ogen
houden, dat zij er niet zitten als representanten van het bedrijfsleven. Het curatorschap
betekent voor hen een nevenfunctie die hen op
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grond van hun kwaliteiten is aangeboden en niet persé omwille van hun hoofdfunctie.
Bovendien zou men wel bijzonder te kort doen aan de curatoren die uit andere kringen
komen, zoals uit het bestuur, de politiek, de vrije beroepen etc, wanneer men aan de
kleinere groep uit het bedrijfsleven een overheersende rol zou toeschrijven. Men kan
op deze indeling de aanmerking maken dat nevenfuncties verborgen blijven. Met
name van studentenzijde is er op gewezen dat tal van curatoren tevens commissaris
zijn van een naamloze vennootschap. Inderdaad komen ook onder de curatoren die
niet tot de groep ‘bedrijfsleven’ behoren commissarissen voor. Ik beschik niet over
exacte gegevens, maar waag het er op te stellen dat het aantal commissarissen onder
hen klein is en het aantal commissariaten niet groot. Bovendien kan men op grond
van het feit dat een burgemeester, een commissaris van de Koningin, een politicus,
die curator is, en daarnaast een of meerdere commissariaten in het bedrijfsleven
vervult toch moeilijk stellen, dat deze mensen in hun hoedanigheid van commissaris
van de Koningin, burgemeester, politicus, of curator aan de hand lopen van het
bedrijfsleven. Het gaat heus niet zo in Nederland dat de commissarissen in het
bedrijfsleven instructies krijgen hoe zij als curator in een universiteit of hogeschool
hebben te handelen. Die verantwoordelijkheden worden als gescheiden beleefd en
ervaren. De suggesties die een andere opvatting ingang willen doen vinden, berusten
op niets. Bovendien wordt maar al te zeer vergeten, dat curatoren op onderwijs en
reserach nauwelijks invloed uitoefenen, dat behoort tot taak en verantwoordelijkheid
van de Senaat. Zoals ook de senatoren de benoeming voorbereiden van hen die tot
het wetenschappelijk corps toetreden. Curatoren volgen in deze de voordrachten van
de Senaat vrijwel altijd. Het ‘machtige’ bedrijfsleven komt daar heus niet bij te pas.
Toch lopen er heel wat verbindingen tussen de universiteit en de maatschappij.
Dat is noodzakelijk, omdat op alle gebieden van het menselijk leven en samenleven
het proces van verwetenschappelijking van onze beschaving plaatsvindt. In het
Ontwikkelingsplan 1969-1972 van de Katholieke Hogeschool7 staat daarover:
‘Wetenschappelijke kennis is onmisbaar geworden en niet meer van het praktische
leven te scheiden. Niet alleen de vooruitgang, maar ook de instandhouding van onze
maatschappij vraagt een voortdurende uitbreiding van het wetenschappelijk kennen.
De opheffing van de armoede, de veiligstelling, vergroting en verbreiding van de
welvaart vragen om meer kennis en beheersing van de materie; het menselijk geluk
kan worden vergroot door een dieper doordringen in de geheimen van leven en
gezondheid, en tenslotte is de vooruitgang van de sociale wetenschappen en van de
geesteswetenschappen nood-zakelijk om de verworvenheden van de
natuurwetenschappen tot heil van de mensheid te laten strekken en een gecompliceerde
industriële maatschappij te kunnen beheersen en idealen te geven’.
Ik heb getracht relaties aan te wijzen en vergaande ontafhankelijkeid aan te tonen.
Verbindingen evenwel met de maatschappij en dus ook verbindingen met het
bedrijfsleven zijn onvermijdelijk en naar mijn overtuiging gewenst. Universiteit en
maatschappij beïnvloeden elkaar wederkerig en zij dienen dat

7

Katholieke Hogeschool. Ontwikkelingsplan 1969-1972. Tilburg, 1968, p. 3.
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ook te doen. Ook binnen de universiteit echter is men er zich van bewust dat de
universiteit steeds moet waken om zijn onafhankelijkheid tegenover bepaalde
belangengroepen te bewaren. In het reeds genoemde Ontwikkelingsplan wordt in dit
verband opgemerkt8: ‘Een overheid, die zich bewust is van haar plicht het algemeen
welzijn te bevorderen, maar tevens beseft dat het staatsapparaat eigen belangen en
waarden heeft en bloot gesteld is aan de pressie van belangengroepen, zal er daarom
zorg voor dragen, dat het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, en het
maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek in het bijzonder, een zekere
institutionle en financiële onafhankelijkheid bezit’.
En even verder9; ‘Het cultiveren van het belangenloze weten is een hoogst
belangrijk cultuurgoed, omdat vermeerdering van kennis tot een hogere graad van
menselijk bewustzijn leidt. Dit ideaal loopt in een technisch-bureaucratisch denkende
samenleving het gevaar te verbleken bij het economisch effect van toepasbare kennis.
Op dit gevaar wordt hier de aandacht gevestigd wegens de gevolgen van het eenzijdig
“nuttigheidsdenken” voor het beleid ten aanzien van het onderwijs. Bovendien werken
de sterk stijgende kosten de tendens in de hand de persoonlijkheidsvormende aspecten
van het onderwijs minder tot hun recht te laten komen. De universiteit zal zich
nochtans van haar verantwoordelijkheid in deze steeds bewust moeten blijven’.
In de door mij gevolgde gedachtegang zijn de relaties tussen universiteit en
bedrijfsleven evident (en zeker niet zo ‘ondoorzichtig’ als sommige studenten menen5.
De onafhankelijkheid waarop de universiteiten bedacht moeten zijn, wordt door het
bedrijfsleven erkend. De Contactcommissie-Industrie-Hoger Onderwijs schreef in
een rapport10 aan de universiteiten en de werkgeversverbonden: ‘De comissie stelt
dan ook voorop, dat de instellingen van hoger onderwijs zich wetenschappelijke
vorming van studenten ten doel moeten stellen’. In hetzelfde rapport worden de
woorden van de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
prof. dr. F.J. Th. Rutten aangehaald: ‘Nu bestaat de neiging, wetenschap en hoger
onderwijs dienstbaar te maken aan de maatschappelijke behoeften. Het gaat er echter
om, dat de eisen van de maatschappij door het hoger onderwijs onderkend worden.
In onafhankelijkheid zal het hoger onderwijs zelf moeten bepalen in hoeverre en op
welke wijze aan de bestaande behoeften kan worden tegemoet gekomen’.
Al deze aanhalingen wijzen op een peradox: behoefte aan beïnvloeding en behoefte
aan onafhankelijkheid, behoefte aan lering aan elkaar en erkenning van eigen
verantwoordelijkheid. Het is niet mijn opgave hier te beoordelen of de universiteiten
in Nederland doelmatig zijn ingericht, of zij, zowel wat betreft de gezagsstructuur
en methodiek van onderwijs, voldoen aan de eisen van vandaag. Maar wel geloof ik
dat het met de onafhankelijkheid van de universiteiten in Nederland wel losloopt en
dat de buitenwacht met het erkennen van die onafhankelijkheid weinig moeite heeft.

8
9
10

Katholieke Hogeschool. Ontwikkelingsplan 1969-1972. Tilburg, 1968, p. 5.
idem, p. 6.
Rapport van de Contactcommissie Industrie - Hoger Onderwijs. Den Haag, 1955, p. 9.
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De leken en de vernieuwing van de Kerk in Vlaanderen1
Jan Kerkhofs
Een leek, hoogleraar te Leuven, vatte onlangs in een gesprek de toestand van de Kerk
in Vlaanderen als volgt samen: zij staat op lava. Was de Kerk een staat, dan zouden
wij spreken van een prerevolutionaire toestand. Velen onder de leken, de religieuzen
en de priesters zijn in de war, en zulks niet alleen als gelovige, maar ook als mens.
Onderwijs, economie, politiek, huwelijk ondergaan de omwenteling evenzeer als de
godsdienst. Soms lijkt de stroomversnelling van de geschiedenis te hevig voor het
menselijk draagvermogen, zelfs van de sterksten. Van dit alles ondergaat de Kerk
de felle weerslag. Ook zij is in ‘mutatie’. Talrijke traditionele vormen en opvattingen
worden op grond van de meest uiteenlopende motiveringen als irrelevant gesloopt.
En naarmate dit sloperswerk vordert - in Vlaanderen dikwijls onder leiding van
priesters en religieuzen - komen velen tot de ontdekking dat hun mens-zijn vervreemd
was geworden door de ‘religie’, dat geloof in spanning staat tot kerkelijke religie2,
dat het religieuze instituut-Kerk in ruime mate draagster is geweest van deze
vervreemding (op moreel, cultureel, sociaal en nationaal niveau). En zij relativeren
hun houding, zoals wij duidelijk aflezen uit dalende mis- en biechtpraktijken, uit het
ineenstorten van het roepingencijfer, het verlaten van de kerkelijke leer over
geboorteregeling, het vervagend geloof in de onfeilbaarheid, het scepticisme tegenover
kerkelijk recht en tegenover gezagsdragers, enz. En zulks bij de besten. Door de
intense communicatie dringt dit gebeuren als publiek opinie-fenomeen overal door,
tot in de contemplatieve kloosters. De resultaten blijven niet uit: crisis in de catechese,
crisis in de godsdienstige gebruiken in het gezin, ervaring van on-evangelisch
‘marginalisme’ bij de priesters, zelfs en vooral misschien bij hen die het meest in
hun tijd staan, de kritiek op de zin van het religieuze leven door de religieuzen zelf.
De Kerk in Vlaanderen staat wel degelijk op lava. In een onderhuids proces resulteren
ontbinding, verstarring, oprecht agnosticisme en eerlijk scheppend geloof in anomie
en chaos.
En toch, op voorwaarde dat zij nuchter én gelovig onder ogen wordt gezien,

1

2

Inleidend referaat gehouden op het pastoraal colloquium te Mechelen (15-16 juni 1968),
ingericht door de Algemene Raad voor Apostolaatswerken en de Vlaamse delegatie op het
Internationaal Congres voor het lekenapostolaat.
G. Thils, Christianisme sans religion, Casterman, 1968. Wij kunnen hier onmogelijk nader
ingaan op de ambiguïteit van de begrippen religie, secularisatie, kerk, wereld, enz.
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biedt deze situatie een reële kans om het ware licht te vinden. Want nu zijn wij
gedwongen vanuit het geloof voor de Wereld te bestaan en zo het Kerk-zijn te
vernieuwen. De eerste vraag is dus niet: hoe kunnen wij de Kerk in Vlaanderen uit
de impasse helpen? Doch wel: wat wil God nü van ons voor het leven van de Wereld?
De vernieuwing van de geloofsgemeenschap in en met de wereld moet immers van
Hem vertrekken en niet van de kerkstructuren (hoe belangrijk die ook, mits vrij
grondige verandering, zullen blijven). En wat zegt Hij nü? Iedere tijd zal Hem op
een eigen wijze beluisteren en ook ieder mens ‘ziet’ Hem enigszins anders. Wanneer
wij de grote theologische en literaire produkties van de laatste jaren ondervragen,
schijnen wij Hem nu te zien als de drager en de voorganger van de hoop voor de
wereld in de geschiedenis van de mensheid en van ieder van ons afzonderlijk. In het
evangelie zien wij Hem als de Heer, die structuren erkennend, deze telkens opnieuw
door-breekt (Hij desacraliseert de staat, ras en natie, Hij relativeert de religie, Hij
‘onttovert’ de sociale mythen en de hele macht van de publieke opinie) om de mens
te helpen helemaal zichzelf te zijn door het werk te doen van de Vader op de weg
van de Bergrede. Door Christus' menswording als eigen taak te aanvaarden, ervaart
de gelovige van nu zich niet meer als vervreemd van de echte grondstroming in de
huidige mensheid. Integendeel, daar vindt hij de zin voor zijn eigen inspanningen
naar het mens-zijn en voor die van allen, christenen én anderen. En in die
humanisering beleeft hij de hoop van Christus als de dragende kracht om door de
schijnbare zinloosheid en de ontgoochelingen van zijn humaniserende taak heen te
groeien, zoals Hij dat voorgedaan heeft.
Dit perspectief, dat nauw aansluit bij de hoofdthema's van het recente congres
voor het lekenapostolaat3, postuleert een andere vorm van kerk-zijn. Hier is niet het
kerkgebouw centraal, noch de hiërarchische binding met Rome, doch wel het
samenkomen van gelovigen in werkelijk dragende gemeenschappen, waar de
aanwezige God ontvangen wordt in de gezamenlijke aanwezigheid bij elkaar4 en van
waaruit scheppend uitgegaan wordt om de mens te vermenselijken en daardoorheen
de Hoop gestalte te geven. De structuren immers dragen de gelovigen nog nauwelijks;
zij voelen dat zij - om te kunnen blijven geloven - elkaar moeten dragen in een wereld
waarin zij elkaar in pijn en vreugde moeten helpen opbouwen.

Naar echte gemeenschappen
De diepste behoefte van de Kerk in Vlaanderen is dus de vorming van echte
geloofsgemeenschappen, groepen waar de mensen levende bronnen zijn voor elkaar
en God voedend aanwezig is. Deze levensechtheid kan slechts gegarandeerd worden
door een grote vrijheid en pluriformiteit.
De parochies kunnen hiervan niet langer het zwaartepunt zijn. Dit moet verschoven
worden naar kleinere eenheden: buurtgemeenschappen, familie- en vrienden-groepen,
bijbelkringen, bejaardentehuizen, religieuze gemeenschappen, enz. Hier kan de
liturgie authentiek door het leven gevoed worden (b.v. in

3
4

Th. Kerstiëns, Het volk Gods op de weg der mensheid, in Streven, 21 (1967), 219- 233.
Leslie Dewart, De toekomst van ons geloof, Ambo, Utrecht, 1968, p. 195.
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huisliturgieën voor doop en verloving, in sommige omstandigheden zelfs voor
huwelijk en begrafenis). Van een abstracte mogelijkheid wordt het kerk-zijn aldus
beleefd als een existentieel samen-zijn5. In dergelijke groepen komt men niet meer
samen om aan zijn religieuze plichten te voldoen en in orde te zijn met de Wet, maar
omdat men behoefte heeft zich door elkaar aan de Heer toe te vertrouwen en van
elkaar de Heer en elkaar te ontvangen. En zoiets is psychologisch haast niet mogelijk
in grote groepen. Natuurlijk zal er moeten gezocht worden, en zeker in een lange
overgangstijd, naar een soepel samengaan van huisliturgie of liturgie in kleine
gemeenschappen en de op grote groepen afgestemde parochie-liturgie, zodat allen
elkaar geregeld terug kunnen vinden om het universele karakter van het christen-zijn
liturgisch uit te drukken. En daaroverheen zal er nog ruimte moeten komen voor
vieringen waaraan ook niet-christenen, gelovend in de zinvolheid van het opbouwen
van een echt menselijke mensheid, mee gestalte kunnen geven.
Vanzelfsprekend zal in zo'n systeem een beroep gedaan worden op de leden van
de kleine groepen (mannen en vrouwen) om er een ministeriële functie uit te oefenen,
om de catechese te verzorgen voor kinderen en geïnteresseerde andersdenkenden,
om ziekenbezoek te doen, om stervenden bij te staan, om steun te verlenen in
huwelijkscrisissen, enz. Natuurlijk past het huidige clerustype daar (meestal) niet.
De vraag kan dan gesteld worden of hier in de nabije toekomst niet gedacht kan
worden aan een verruiming van de wijdingsmacht tot de deken6, die de natuurlijke
leiders van die kleine groepen in een eenvoudige plechtigheid door handoplegging
de macht tot voorzitten (en ‘consacreren’) voor een beperkte tijd zou verlenen (b.v.
5 jaar, eventueel te verlengen, o.m. omwille van de grote mobiliteit van de moderne
stedelijke bevolking). Dit zou o.m. sterk bijdragen tot het deklerikaliseren van het
kerkelijke leiderschap en door wisselwerking de hogere schakels ervan kunnen
beïnvloeden7.
De hele verdere kerkstructuur zou dan afgestemd zijn enerzijds op het bevorderen
van de geloofsvitaliteit van deze kleine gemeenschappen en anderzijds op het
voortdurend openhouden van deze gemeenschappen op de grote kerkdienst aan de
wereld. De twee knelpunten zullen inderdaad zijn: 1. de herstruc-

5

6
7

E. Pin s.j., De l'Eglise comme manière d'être ensemble, in Christus, no. 58, 15 (1968); J.P.
Audet, Mariage et célibat dans le service pastor al de l'Eglise, Paris, 1967; L.J. Kard. Suenens,
Medeverantwoordelijkheid in de Kerk, Brugge, 1968; J. Meert, Un laïc interroge: Le
renouveau liturgique a-t-il un avenir? in Paroisse et Liturgie, 1968, p. 123: ‘Dans l'évolution
sociologique en cours, la paroisse pourra-t-elle être conçue dans l'avenir autrement que sous
la forme d'une communauté de communautés...? A ce niveau et dans cette ambiance, la
liturgie serait apte à rejoindre les non-pratiquants et les non-chrétiens’; D. Dufrasne,
Célébrations ‘domestiques’ de l'Eucharistie, in Paroisse et Liturgie, 1968, pp. 266 vlg.
B. Dupuy, Bestaat er een dogmatisch verschil tussen het ambt van de priesters en dat van
de bisschoppen? in Concilium, 4, 1968, pp. 69-81.
Over het ‘merkteken’ in geval van een ambt ‘ad tempus’ (niet te verwarren met ‘part-time’):
P. Schoonenberg, Quelques réflexions sur le sacrement de l'ordre, en particulier sur le
caractère sacramentel, in Le prêtre et le monde sécularisé, no. spécial, Bulletin d'information
de l'institut pour l'Entr'aide sacerdotale en Europe, 2 (1968), pp. 59-62. Dit neemt niet weg
dat er profetisch en organisatorisch begaafde full-time priesters, gehuwd of ongehuwd, nodig
zullen blijven. Zie J. Kerkhofs, De priester in een geseculariseerde wereld, in Streven, 21
(1967), 172-178.
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turering van het hele kerkgezag; 2. het garanderen van het uittreden uit de eigen
beslotenheid naar de mensendienst.
Op alle niveaus zou gezag gebouwd zijn op werkelijke aanvaarding door de groep.
Zelfs in de huidige parochie. Het is het noteren waard dat in Zürich bijvoorbeeld de
pastoors door de parochianen gekozen worden en door de bisschop benoemd, steeds
voor een proefperiode van 5 jaar. Als schakels zien we boven de kleine
gemeenschappen: het dekenaat, het bisdom en de kerkprovincie, en telkens naast de
kerkleider een adviserend orgaan met in beginsel bindende adviezen. Deze adviserende
raden dienen evenveel vrouwen als mannen te tellen, met een bijzondere zorg voor
de vertegenwoordiging van de jeugd. De parochies zouden geleidelijk verdwijnen
in de dekenaten, die eventueel talrijker kunnen worden. Zo zouden dan ook de
bisschoppen en hun naaste medewerkers8 en de dekens, met een soepel inspelen van
getrapte verkiezingen en veto-recht, benoemd worden voor een beperkte tijd (b.v. 8
jaar, eventueel te verlengen). Aldus zou de Kerk enerzijds beschikken over een
doel-matiger systeem om ook hogere leiders te kunnen ontslaan (wat toch in elke
groepering nodig is en theologisch niet per se vanuit Rome moet gebeuren) en
anderzijds zou verhinderd worden dat te lang te zware lasten op eenzelfde persoon
blijven rusten.
Deze adviserende raden zijn geen doel op zichzelf; zij dienen niet eerst en vooral
als gezagscontrole, noch om de invloed van de Kerk als instituut te versterken en
zeker niet als werk-instrument in de handen van de kerkleiders. Hun eerste taak is
dienst aan de basis-gemeenschappen en de Kerk Kerk-voorde-Wereld te doen zijn.
Dit dienen, wil het echt zijn, impliceert een verhoogde fijngevoeligheid voor de
tekenen van de tijd. En in onze gecompliceerde en gedemocratiseerde samenleving
betekent zulks: een fijngevoeligheid, gedragen door ernstig onderzoek (waarom is
er nog steeds geen Vlaams pastoraal research instituut?) en door echt overleg. Hebben
alleen hippies, studenten, kunstenaars of arbeiderspriesters vragen te stellen aan ons
maatschappelijk systeem? Indien de pastorale raden (op parochiaal, dekenaal,
diocesaan en interdiocesaan niveau) iets willen betekenen, dan dienen zij eerst en
vooral de basisgemeenschappen bij te staan en hun ruimte te bezorgen voor hun eigen
creatieve en spontane ontplooiing. En het gevaar van een nieuw en overtollig
structureren is hier niet denkbeeldig.
Het is immers meer en meer uit deze basis-gemeenschappen dat de echte kerkdienst
aan de wereld inspiratie zal vinden en riskerend vertrouwen op de ingeslagen weg.
Uit gesprekken tussen man en vrouw, tussen vriend en vriend worden initiatieven
geboren om op moderne wijze Christus te zijn voor de mensen. Want zowel het heel
grote als het heel kleine in de opbouw van de mensheid gebeurt slechts waar ergens
heel weinigen elkaar helpen méér te zien en méér te durven. De wereld kan deze
kerkdienst niet missen: de nega-

8

Zie ons artikel Bisschoppensynode en medezeggenschap in de Kerk, in Streven, 21 (1967),
pp. 20 vgl.. Intussen is dit verlangen naar medezeggenschap nog toegenomen, zoals in de
USA bisdommen New-York, Detroit, Milwaukee, Baltimore, St. Louis, en elders als in
Montréal, Parijs, Hildesheim, Freiburg, op vele plaatsen in Spanje en Nederland.
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tieve tegenstellingen tussen de twee nationale gemeenschappen, tussen de generaties,
tussen de geslachten, tussen de belangengroepen, tussen ‘ons’ en de ‘anderen’ vragen
voortdurend om door communicatiebevordering, rechtvaardigheid en geduld in
gezonde spanningen te worden geharmonieerd. Steeds opnieuw zullen mensen moeten
opstaan, die op economisch, cultureel en artistiek gebied, door hun huwelijksleven
of hun pedagogisch systeem, omwille van de mens de ‘afgoden’ onttronen: macht,
wetenschap, geld, seks, ideologie, zodra zij grootheden worden die de echte
menswording in de weg staan. Maar dit onttoveren blijft steriel, zolang de
vindingrijkheid ontbreekt om nieuwe wegen te openen waarlangs de mens kan
voortgroeien naar zijn echte zelfzijn. En daarom zullen steeds opnieuw kleine groepen
mensen elkaar moeten helpen, niet alleen inspiratiebron te zijn maar ook politieke
kracht voor de opbouw van de stad van de mens: ruimtelijke ordening, stedebouw,
werkverschaffing, jeugdzorg (het schermen met ontwikkelingshulp als perspectief
is dikwijls slechts een alibi, omdat slechts betrekkelijk weinigen in staat zijn tot
concrete inzet), kinderbescherming, bejaardenzorg, inzet voor gehandicapten,
cultuurspreiding, zorg voor gastarbeiders en voor allen met een randbestaan, echte
ontspanning, enz. Inzet vanuit Christus voor dit alles is de devotie en de spiritualiteit
van de moderne gelovige.
Binnen de pluriformiteit van de kleine gemeenschappen zullen sommigen een
enigszins bijzondere plaats innemen. Bewust rangschikken wij de gemeenschappen
van de ‘religieuzen’ bij de basis-groepen; zij mogen niet langer in een afzonderlijke
stand uit de leken-wereld weg-gesloten worden. Zij zullen allen contemplatief zijn,
betrekkelijk weinig talrijk, en hun leden zullen als gewone mensen leven in gewone
huizen. Zij zullen veel meer een gebeurtenis zijn, een deel van het leven, dan een
organisatie. Zij zullen meer en meer én mannelijke én vrouwelijke leden tellen in
éénzelfde groepering9, en ook gehuwden die - met wederzijdse instemming, doch
gehuwd blijvend - zich radicaal willen inzetten vanuit Christus tot dienstbaarheid
aan de mens, zullen er lid van zijn. Zo zal de scheiding tussen de ‘religieuzen’ en de
‘leken’ verdwijnen om nog slechts een bepaalde nuancering uit te drukken in het
leven van de gelovigen, vermengd met hun mede-mensen10.
Hier en daar zullen grotere gemeenschappen bestaan, waar gelovige gastheren en
gastvrouwen rust- en bezinningsplaatsen openhouden voor ‘mensen onderweg’,
christenen en niet-christenen. In hen zullen de grote contemplatieve orden morgen
hun taak voortzetten en, duidelijker ervaarbaar dan nu, de verticale lijn de horizontale
laten doorkruisen.
Dit alles zal intussen niet haalbaar zijn zonder een versoepeling van de verhouding
met Rome11. De functie van de paus zal toegespitst zijn op het beleg9

10
11

E.C. Kennedy M.M., Fashion me a people. Man, woman and the church, New York, 1967;
P. Teilhard de Chardin, L'évolution de la chasteté (onuitgegeven), citaten in: id, Sur l'Amour,
Le Seuil, Paris, 1967.
Zie voor de eerste christenen: De Brief aan Diognetos, in De Apostolische Vaders.
Dit kan natuurlijk slechts gebeuren na een periode van creatief distantiëren t.o.v. Rome, dat
momenteel door zijn particulariteit de roeping van de gelovige gemeenschappen als dienst
aan de menswording van de mensheid hindert. Zie o.m. D.P. Warwick (Harvard University,
Director of the Comparative International Program), Personal and organizational efjectiveness
in the Roman Catholic Church, in Cross Currents, 17/4 (1967), pp. 401-417. Het artikel is
de tekst van een voordracht voor de Canon Law Society van de USA. Het zegt o.m.: ‘In my
view the most basic sociological problem facing the Church is that of reconciling the
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gen van ontmoetingen om de communicatie tussen de regionale kerkgemeen-schappen
te bevorderen en op het uitoefenen van zijn kritische functie, samen met die
kerkgemeenschappen, vanuit het evangelie voor de menswording van de mensheid.
Het zwaartepunt van de hele kerkstructuur zelf zal niet meer Rome zijn, noch de
plaatselijke curies, maar wel de gelovige gemeenschappen en hun reële dienst aan
de mensen. Want deze gemeenschappen alleen kunnen werkelijk kerk zijn12.
Een dergelijke Kerk zal voortdurend in een toestand van creativiteit zijn, veel meer
een gebeuren dan een institutie. Zo zullen haar inzet en kritiek, haar zoeken en haar
overtuiging, niet krachteloos in afzondering tegenover de evolutie van de wereld
gebeuren, maar er midden in en terwille van die evolutie. Dit zal het einde zijn van
een vrezende en tegelijk triomfalistische en al te zelfzekere Kerk. Zonder de moed
tot vernederingen zal hier niets ernstigs kunnen gebeuren. Want dit gezuiverde
kerk-worden van de Kerk zal openbaren hoeveel onkerkelijkheid onder ons is en
hoeveel waarachtig geloof. En snel zal zich de scheiding der geesten voltrekken.

De tussentijd
Wij staan intussen voor de moeilijke taak de overgang van het vroegere systeem naar
de nieuwe wijze van Kerk-zijn te realiseren. En hier wacht in de nabije toekomst
naast grote hoop ook veel lijden, onbegrip en het verlaten worden door goede
vrienden, die zich ofwel bevreesd inkapselen in de veiligheid van gisteren ofwel de
Kerk vaarwel zeggen mét hun geloof in de Heer. Wie gelovig volharden wil, zal de
spanning moeten aandurven. Daartoe moet het samenbestaan van meerdere
theologieën en kerkvormen binnen het éne hopende Volk onderweg aanvaard worden
als een heilswerkelijkheid en niet als een last. Wel stelt dit binnenkerkelijke
pluralisme13 bepaalde eisen aan beleid en leden van de Kerk. Die coëxistentie dient
organisch erkend te worden, wil het heilzame van de spanning tussen wat ‘established
Church’ en

12

13

incompatibilities of community and formal organization.... The root question therefore is
how much organization and what types can be used not only to improve the administrative
machinery of the Church, but also to promote community and spontaneity.... To correct the
situation there must be a radical de-emphasis of the role of the Pope, both in theory and in
practice and a large-scale decentralization of authority... A second broad recommendation
is that the Church reduce the scope of its control over members, and rely mainly on persuasive
rather than semi-coercive means of control’.
M. Bellet, La peur ou la foi, Desclée de Brouwer, 1968, p. 330: ‘Au nom même du sens de
l'Eglise, ç.à.d. au nom de l'universel, il faut aller contre ce qu'est l'Eglise et reconnaître et
accueillir le dehors, vivre pour les hommes.... (cela signifie) que la critique radicale de l'Eglise
est cela même qui aboutit à constituer l'Eglise en son sens, le service de toute l'humanité par
un agir où le Dieu-Amour n'est pas seulement un thème justificatif ou réconfortant, mais
principe réel constituant un ensemble lié d'opérations, au service absolument désintéressé
de l'homme’.
M. de Certeau, Apologie de la différence, in Etudes, jan. 1968, pp. 81-106; Patrick V. Dias,
Vielfalt der Kirche in der Vielfalt der Jünger, Zeugen und Diener, Herder, 1968.
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‘underground Church’14 genoemd wordt, niet in tegenwerking, scheiding of gewoon
onevenwichtigheid verloren gaan. De sekten in Afrika en Latijns-Amerika en talrijke
kerkgenootschappen van het westers protestantisme zijn toch veelal ontstaan omdat
dynamische groepen het binnen het kader van de bestaande kerksystemen te nauw
vonden. De tijd is gekomen om binnen het éne Huis een ruimer inrichten van meerdere
woningen toe te laten.
Voor deze coëxistentie komen meer en meer perspectieven open binnen de diverse
levenssectoren. Door een samenspel van factoren (grotere postconciliaire
verdraagzaamheid, secularisatie, roepingendaling, geloofsverdieping bij een vrij ruim
verspreide elite, enz.) vermindert de greep van het institutionele christendom zowel
op de christenen als op de andersdenkenden. Dit proces kan het positieve
samenbestaan met de andersdenkenden ongetwijfeld verhaasten (o.m. omdat zij de
eerlijke humanistische inzet van de christenen vermoedelijk minder gecomplexeerd
zullen erkennen). Het zal waarschijnlijk tegelijk de binnenkerkelijke houdingen
versoepelen. Stilaan zal het aanvaarden van het pluriforme mens-zijn buiten de
institutionele Kerk zich ook in de Kerk weerspiegelen door een groter pluralisme in
het christen-zijn. Daarbij zullen de gelovigen van elkaar aanvaarden dat de ene
voortbouwt aan het katholiek onderwijs, terwijl de ander een vorm van eenheidsschool
nastreeft, dat de ene zich inzet voor de CVP en de ander voor de VU, de BSP of de
PW of voor een nieuwe partijenconstellatie, dat de ene ijvert voor cultuurspreiding
door KWB en Davidsfonds en de ander door neutrale gewestelijke cultuurcentra.
Dit alles kan naief klinken omdat hier de massa dreigt geofferd te worden aan de
elite. Doch wordt in de Kerk de elite niet heel dikwijls geofferd aan de massa met
alle boemerang-effecten vandien? En verlaagt men de doorsneemens niet door hem
al te gemakkelijk tot massa-mens te bestempelen? Wat dan te denken van het Britse
of Amerikaanse katholicisme, waar de christelijke instellingen in veel mindere mate
bestaan? En Afrika en Azië zullen wel meer en meer zonder christelijke instellingen
naar het geloof moeten groeien.
De binnenkerkelijke coëxistentie stelt echter heel wat meer vragen zodra het om
strikt ecclesiale structuren gaat. Wij kunnen ze nochtans niet langer ontwijken. Naast
de traditionele parochies groeien de reeds vermelde kleine gemeenschappen (in
noodkapellen, zalen, huiselijke kring). Binnen de groep van de clerus leven
verscheidene eeuwen samen in klederdracht, spiritualiteit, opvattingen over moraal,
gezag, verkondiging, beroepsvormen. Binnen de religieuze congregaties houden de
enen zich aan de letter van de regel, terwijl de anderen bouwen aan een evangelisch
leven voor een na-religieuze tijd15. Hieruit ontstaan spanningen, frustraties en
verbittering. Zou het totaal utopisch zijn te denken aan een geordende coëxistentie
van twee kerksystemen, het traditionele christendom (met zijn aanpassingen, als
volkstaal, mis gericht naar het volk, enz.) en de gemeenschappen van de meer radicaal
vanuit de eigen tijd zoekende gelovigen? Er mag gevreesd worden dat indien de
structuren van gisteren -

14
15

Not a Time for Feebleness (over het colloquium over de ‘underground Church’, Boston, april
1968), in America, 20.4.1968, p. 535.
J. Snijders, Wat gebeurt er bij de religieuzen? in De Nieuwe Boodschap, juli 1968.
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hoe kostbaar ook voor vele mensen - overwegend het kerksysteem blijven
determineren, zoals in Vlaanderen nog werkelijk het geval is (gelijk trouwens op
zovele plaatsen in het buitenland), het volgende kan gebeuren: de groepen en
enkelingen die vanuit het evangelie vooruit willen, voelen zich verpletterd tussen
enerzijds de last van vormen en denkwijzen van het verleden (die, voedend voor
anderen, voor hen lege vaten blijven) en anderzijds het aanzwellend agnosticisme
van gedoopte, gewijde of geprofeste mede-kerkleden, in feite ongelovig. Het gevaar
om deze kleine middengroep, wellicht de desem voor morgen, te ontmoedigen is
groot. Waarom haar geen ruimere kansen geven?
En deze kansen moeten binnen de Kerk liggen, want anders wordt de ruimte van
de Boodschap verengd door de Wet of wordt de zoekende mens tot sektarisme
gedwongen. Concreet betekent dit dat elke bestaande structuur (bisdom, katholiek
onderwijs, caritas catholica, religieuze congregaties, jeugdbeweging, enz.) ruimte
dient te scheppen voor de eerlijk zoekende groepen. Dit zou o.m. kunnen gebeuren
zoals dit al in verscheidene buitenlandse diocesen het geval is, door het aanduiden
in elk bisdom van een groep ad hoe, bestaande uit priesters, religieuzen en leken, die
het nieuwe volgen en vertegenwoordigen in de priesterraad en de diocesane pastorale
raad. Hetzelfde is mogelijk in de grote instellingen. Zonder enige structurele
vormgeving van een ‘loyale oppositie’ is er o.i. geen uitweg. De bestaande structuren
staan immers bijna allemaal met een haast sociologische wetmatigheid a priori
remmend tegenover radicale vernieuwingen en blijven instinctief geloven in
aanpassing. Zo weerspiegelen zij slechts heel gedeeltelijk wat er leeft en houden zij
de kloof tussen werkelijk en wettelijk land voor velen ál te breed. Wij hebben ook
behoefte aan kerkleiders en eenvoudige gelovigen die in hun eigen persoon een brug
zijn tussen ‘established church’ en ‘underground church’, en helpen de spanningen
in gezinnen, vriendenkringen, parochies en organisaties menselijk te integreren, niet
door een aftruggelen van compromissen, maar door een wederzijds aanvaarden van
werkelijk diepgaande en gewettigde verscheiden-heid. En dit veronderstelt het
afleggen van veel zelfzekerheid en het eerlijk bekennen dat kerk-leiders en -leden
mede-pelgrimerende zusters en broeders zijn.
Alleen dit eerlijk aanvaarde binnenkerkelijk pluralisme kan garanderen dat het
mee-werken met de niet-christenen aan de opbouw van de wereld door dezen als
dienst en niet als uitdrukking van machtswil door blokvorming wordt ervaren. Alleen
zo kan aan de gettovorming van de Kerk, vooral in de grote steden voelbaar, een
einde komen. Het artificiële anders-zijn van de christenen zal zo afgebroken worden
en het echte anders-zijn zal in heel zijn kracht en machteloosheid helder tot uiting
komen.
In deze tussentijd zullen de christenen ook een coëxistentie van verschillende
priestertypen dienen te aanvaarden. De malaise bij de priesters is groot16, en dus ook
de weerslag ervan op de gelovigen. Er ontstaat een negatieve publieke opinie
tegenover priesterschap en religieus leven. Op de duur kan dit dramatische gevolgen
hebben. Leken en bisschoppen hebben een zware verantwoorde-

16

L.J. Kard. Suenens, Medeverantwoordelijkheid in de Kerk, 1968, 110.
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lijkheid (wij zeggen niet schuld) in de huidige crisis. Beiden hebben in feite de priester
geïsoleerd. En nu moet er dringend opgetreden worden, want het gaat om mensen.
Waarom niet onmiddellijk aanvangen met bepaalde hervormingen, die zich binnen
enkele jaren toch zullen opdringen en waarvan het uitstellen nu veel pijn en
verbittering verwekt? Naast de vermenigvuldiging van leefbare priestercommuniteiten
in de agglomeraties en het garanderen van voldoende privacy en autonomie (ook aan
de kapelaans), het verder aanpassen van opleiding en navorming, de voorziening in
werkelijke medezeggenschap in het pastorale beleid, de verruiming van de
mogelijkheid om in het professionele leven opgenomen te worden, moet men ook
de vraag omtrent het celibaat eerlijk durven aanpakken. Zij die het ambt neerleggen
om die reden worden steeds talrijker. Voor velen is de toekomst uitzichtloos. Waarom
wordt niets ondernomen om in de publieke opinie meer begrip te doen ontstaan voor
priesters en religieuzen die om een ernstige reden van leven veranderen? Waarom
blijven bepaalde bisschoppelijke curies in Vlaanderen zo hard tegenover deze mensen,
alsof tegenover hen het evangelie niet moet toegepast worden? Waarom tenslotte
wordt geen poging gedaan om gehuwden tot priester te wijden of gehuwde priesters
die een echt priesterlijk charisma hebben, in hun priesterlijke functie te laten?
Misschien is het mogelijk dat onze kerkleiders terzake tegenover Rome, niet op
juridische, maar op dogmatische en pastorale gronden, een autonomer beleid kunnen
voeren. Zeker is dat een grotere oprechtheid in heel deze problematiek het al degenen
die, als priester of religieus, het charisma van het ongehuwd blijven terwille van het
Rijk helder willen beleven, veel gemakkelijker zal maken; dan zal hun leven
geloofwaardiger voorkomen.
Ook voor de religieuzen is een coëxistentie van verschillende types noodzakelijk.
De instituten die nog levenskansen hebben, zoeken in éénzelfde richting: het leiden
van een eerlijk, modern christelijk leven in grote evangelische dienstbaarheid en
soberheid, en met de leken nauw verbonden in één geloofsgemeenschap. Hier ook
betekent coëxistentie van structuren, dat het oude kader voor hen die er steun in
vinden niet wordt afgebroken, maar dat de anderen ruimte krijgen om in vrijheid
God te beluisteren in elkaar en de wereld.
De problematiek van de tussentijd raakt ook de internationale christelijke
verantwoordelijkheid van Vlaanderen. Zoals in de hele wereld nemen de
missieroepingen af (in meerdere Vlaamse ordesprovincies tot 80% minder dan 15
jaar geleden). Intussen stijgt het aantal leken-vrijwilligers. Zoals elders ook groeit
de spanning tussen evangelisatie en ontwikkelingshulp. De nationale missieraad is
het orgaan waar deze feiten opgevangen kunnen worden op voorwaarde dat men tot
de kern doordringt van het probleem: hoe vanuit Christus de mens buiten het Westen
bijstaan om beter mens te worden en drager van Christus' hoop in een post-koloniale
en gedesacraliseerde context? En hoe dit doen terwijl de Kerk in het Westen zelf
volop in mutatie is? Zal dit leiden tot het concentreren van de missionarissen binnen
één enkel soepel instituut, internationaal gefedereerd, waarbij aangesloten zouden
zijn allen, mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, priesters en leken, die
zich in geloofsperspectief en als technisch gekwalificeerden (o.m. in theologie of
catechese) willen
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wijden aan ontwikkelingswerk, en zonder onderscheid tussen inzet in eigen christelijke
instellingen en in nationale en internationale niet-confessionele organismen? Dit stelt
meteen de vraag naar de verhouding tussen de generale curies van de huidige instituten
en de nationale organisaties voor technische samenwerking. In alle geval, de klassieke
missionering geraakt snel voorbijgestreefd17. In de recrutering, de opleiding en de
propaganda moet hiermee rekening gehouden worden. Intussen blijft het
onloochenbaar dat zonder grotere openheid voor de internationale horizont geen
vernieuwing van de Kerk in Vlaanderen mogelijk is. De medeverantwoordelijkheid
voor wat elders in de wereld gebeurt of te doen valt, mag niet langer weg-gedelegeerd
worden naar de missionarissen toe. Vietnam, Biafra (wapens voor Lagos worden in
België gemaakt - wie betoogt?), het Nabije Oosten, India, enz. gaan iedereen aan,
vakbondsleiders, financiers, politici, journalisten, universiteiten, scholen. Missie en
kolonisering door enkelen worden afgelost door wereldsolidariteit door allen. De
missie van morgen zal overwegend bestaan in het operationeel maken van deze
wereldsolidariteit. Hier hebben kleine landen, juist door hun marginaliteit in de
wereldpolitiek, een bijzondere taak als constructieve critici en durvende
initiatiefnemers.

Conclusie
De Kerk in Vlaanderen heeft meer dan ooit behoefte aan een gezamenlijke bezinning
over haar vernieuwing, in grote onderlinge verdraagzaamheid en met begrip voor de
mogelijkheden en grenzen van elke binnenkerkelijke tendens. Deze bezinning moet
geordend gebeuren, wil zij enig effect sorteren op korte termijn (en de tijd dringt).
Naast de oprichting van een interdiocesane pastorale raad, waarvan de voorbereiding
begonnen is, dient werk gemaakt van een efficiënte Vlaamse bisschoppenconferentie.
Een Vlaamse pastorale synode kan niet langer uitblijven, al zal zij een vrij lange
voorbereidingstijd vergen aan de basis (dekenaten, bisdommen, organisaties, religieuze
congregaties en ‘profeten’). De gezamenlijke bezinning moet immers groeien uit het
concrete geloof en het werkelijke leven van de mensen, uit hun hoop en onzekerheid.
Treffend werd dit door de bisschoppen van Nederland geformuleerd in hun recente
brief over Kerk worden in dienst van een veranderende wereld (4.5. 1968): ‘Groot
belang moet gehecht worden aan al die kleinere “samenscholingen” waarin groepjes
christenen proberen, zich opnieuw de inhoud van hun christen-zijn duidelijker te
realiseren.... Groepjes van mensen die wat duidelijker feeling hebben voor wat ons
te doen staat met het oog op de toekomst. Er wordt soms radicale taal gesproken.
Anderen hebben er dan moeite mee. Toch worden juist daar dikwijls de “openingen
naar de toekomst” gemaakt, die we zo hard nodig hebben’.

17

G.C. Anawati o.p., e.a., Missionaire wegen voor morgen, Hilversum - Antwerpen, 1967.
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Het vergelijk van de rassen I
Th. J. de Jong
Men zou kunnen beweren dat de uitbuiting van de negers, die begonnen is met de
slavenhandel, ons thans opbreekt. Men kan daaraan toevoegen, dat het economische
imperialisme dat het westen vanaf 1880 over Afrika heeft uitgeoefend zijn einde
nadert, omdat het als inhumaan van de hand wordt gewezen. Terwijl in Zuid-Afrika
gepoogd wordt de apartheid als cultuur-waarde ingang te doen vinden gaat men in
de Verenigde Staten de moeizame weg van de integratie. Maar de strijd gaat niet
alleen tussen blank en zwart, en zij speelt zich niet alleen af in de buurt van Kaap de
Goede Hoop en in het land waar voor ieder in de grondwet de ‘pursuit of happiness’
is vastgelegd. In Tanzania drijven autochtonen de nijvere Indische zakenlieden het
land uit, terwijl hetzelfde geschiedde met de Chinese administrateurs en opzichters
in wat eens de gordel van smaragd werd genoemd.
De stemmen van hen die een rassenoorlog profeteren, zoals Ronald Segal, worden
talrijker. Kinderen testen hun ouders met de vraag: ‘Wat zou je doen als ik met een
neger thuiskwam’. In de weekbladen speurt men naar weerzin tegen gekleurde
‘anders-denkenden’. Een dergelijk klimaat verhindert een rustige opsomming van
feiten en het aandragen van mogelijke alternatieven. Toch is dat meer dan ooit
noodzakelijk, omdat de wereld één is geworden in explosieven en sentimenten. We
kunnen eenvoudig niet afwachten of hopen, dat uit de botsing der meningen en
machtsmiddelen een hanteerbare oplossing te voorschijn komt.
Als emoties en conflicten het vraagstuk niet voor ons kunnen oplossen, blijven er
slechts twee wegen over. Die van de meer dan humane geweldloosheid en die van
het wetenschappelijk doorgronden der inter-raciale houdingen en gedragingen. Over
die eerste weg kan men allerwegen te rade bij Luther King, van wie ik uit zijn in het
vorige nummer afgedrukte beschouwing willekeurig een zin kies: ‘Een van de grootste
tegenstrijdigheden van de Black Powerbeweging is dat ze onophoudelijk praat over
het niet navolgen van de beginselen der blanke samenleving, maar door te pleiten
voor geweld haar ergste beginsel navolgt’. Over die tweede weg bestaat door de
verspreidheid van historische, sociaal-economische en cultuur-psychologische
gegevens veel onduidelijkheid. Met dit artikel zou ik - niet strevend naar volledigheid
overigens - willen proberen een aantal inzichten te beschrijven en daarbij na te gaan
in welke richting deze onderzoekingen zich bewegen.
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De historische ontdekking
Toen het imperialisme het hoogtepunt rond 1918 gepasseerd was, werd de politieke
onafhankelijkheid voorlopig als de minst opportune kwestie naar de toekomst
verschoven. Doch de regeringen in Europa kwamen onder de pressie van een zich
geleidelijk actief opstellende publieke opinie. Er groeide inzicht in het relatieve
karakter van wat wij zijn blijven noemen ontdekking: alsof de Europeanen de andere
continenten uit het niets tevoorschijn getoverd zouden hebben. Bovendien bleken
deze continenten een eigen cultuur en een oorspronkelijk rechtssysteem te bezitten,
die zo volwaardig bleken dat we er respect voor kregen. Dat respect was niet helemaal
nieuw. In het 16e eeuwse Spanje van Las Casas en Vitoria was kolonisatie al gezien
als een ‘mandaat’. De verlichting had vanaf 1750 afgerekend met de minderwaardige
visie op de inheemsen: de ‘wilde wandelende negers’ of de ‘onbeweeglijke Chinezen’.
Dat gedachtegoed was na 1870 weer verloren geraakt, maar doemde na 1914 weer
op. Wel bleef tot 1940 de politiek-economische formule onaangetast: het westen met
zijn grote capaciteiten op het gebied van exploitatie van grondstoffen en
sociaal-hygiënische praktijken probeerde zijn ‘mission civilisatrice’ te voltooien. Na
de val van Singapore (1942) en de naasting van het Suez-kanaal (1956) begon de
derde wereld zich politiek en economisch te emanciperen. De verlichte
kolonisatie-doctrine evolueerde tot ontwikkelingshulp, met alle paternalistische
gevaren van dien. Doch annex aan deze verwikkelingen deden historici enkele
ontdekkingen, die van verstrekkende aard kunnen zijn. Terwijl het Europese
beheerssysteem verbrokkelde, ontdekten paleontologen en historici een verleden in Azië, de Indonesische archipel en China - dat minder achterlijk en immobiel bleek
dan men zich had voorgesteld. De bakermat van de mens lag eerder in Afrika, Java
en China dan in Europa. De boekdrukkunst bleek een Chinese vinding te zijn, al
gebruikte men die voor heilige boeken en gebedsformules en niet voor reisverhalen
en beschouwingen over strategie. Het was op dit laatste punt, dat Europa zich
superieur toonde. De bekwaamheid tot organiseren en tot strategisch denken,
gekoppeld aan bereidheid tot heersen over verre continenten, deden Europa in politiek
en commercieel opzicht voorop gaan. Het was te danken aan de industriële
verbintenissen, dat Europa, de Kaap van Azië, vanaf 1750 de werelddelen kon
samenbrengen. De industriële technieken maakten de Europa-centrische opbouw
van de wereld mogelijk.
Van alle volken die tot expansie neigden zijn de Europese volkeren het meest
‘conscientieus’ geweest bij de vormgeving van hun driften. Vanaf het begin is het
protest tegen de kolonisatie hoorbaar geweest: uitbuiting riep steeds weer verzet op.
Het zaad van de dekolonisatie zaaide Europa zelf. Dat heeft historici er echter niet
van weerhouden om vast te stellen, dat het primaat van het ongeduldig heersen en
het prevaleren van het winstmotief schade hebben toegebracht aan de culturen buiten
Europa. Basil Davidson heeft in zijn studie Black Mother1 het boeiende en onthutsende
verhaal opgenomen van de brief

1

In de Penguin verscheen voorts van Davidson, The African Past, en Which way Africa?
Daarnaast is het oudere Old Africa Rediscovered van belang.
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wisseling tussen de Portugese koning, Manuel, en de Kongolese vorst, Nzinga
Mbemba, die als christen de naam kreeg Dom Affonso. Zij ontwierpen een regimento
(1512) waarbij de Portugezen beloofden Affonso te helpen bij de opbouw van zijn
rijk. Besloten werd de Portugezen in ruil daarvoor slaven, koper en ivoor te leveren.
Bij de slaven ging het vooral om bedienden die in de middeleeuwen in Zuid-Europa
dienst deden. Een van Affonso's zonen werd in 1518 tot bisschop Henrique gewijd.
Joannes III, de opvolger van Manuel, hield zich echter niet aan deze afspraken. De
slavenhandel werd met geweld gedreven. Tot 1539 bleef Affonso - Nzinga Mbemba
- spreken van zijn koninklijke broeder als hij naar Portugal schreef. En hij appeleerde
daarbij aan het geweten van zijn ‘missionaris’, die zich afwendde van zijn eigen
‘mandaat’. Dit is misschien de achtergrond van de teleurstelling aan gene zijde van
Europa. Hier ligt een reële basis voor mondiale herstelbetalingen, die als een
aanwijsbaar feit uit de geschiedenis opduiken. Dat zou wellicht kunnen bijdragen
tot een ruimere visie op de wereldgeschiedenis dan thans gangbaar is. Immers wat
zich vóór 1492 in de andere continenten heeft afgespeeld dringt moeizaam door tot
het voorstellingsvermogen van de Europeaan. Zonder die gegevens ontneemt de
Europese mens zichzelf de kans om het ongeduldige civilisatorische temperament
waarmee hij behept is, te ontdoen van zijn primaire obsessie: de onderwaardering
van de culturele factoren ten aanzien van de grillige aspiraties van kapitaalbezitters
en consumenten. Een obsessie die wellicht ontstaat zodra levensangst niet herkend
wordt, maar uitgedragen als een heilig moeten. Toch zullen herstelbetalingen, - voor
de politiek-economische situatie van grote betekenis - weinig kunnen veranderen
aan de cultuur-psychologische barrières tussen de rassen.

Het cultuur-psychologische dilemma
Dat dilemma bestaat niet alleen omdat de strategen van de economische ontplooiing
vaak vergeten rekening te houden met sociale factoren. Men kan het ook niet geheel
op rekening schuiven van de politici, die zich doorgaans niet durven te distantiëren
van bestaande veiligheidsgevoelens. Het dilemma achtervolgt ons waarschijnlijk,
omdat teveel het vermoeden overheerst dat door voorlichting en sociale maatregelen
raciale tegenstellingen kunnen worden overbrugd. In een recente studie Black Power
and White Protestants citeert Joseph C. Hough een negervrouw: ‘Ik ben een
geïntegreerde lerares en ik bezocht geïntegreerde scholen en universiteiten. Ik ben
een geïntegreerd werker, een geïntegreerd kerkganger en een geïntegreerd consument:
toch ben ik nog steeds een apart menselijk wezen’2. De moeilijkheid van zo'n zin ligt
in het feit, dat hij uitnodigt tot een moralistische stellingname. En dat nu juist is
datgene wat vooral sociologen en economen willen vermijden. Dat is hun goed recht
en van hun kant dragen zij nieuw materiaal aan voor de stelling dat vooroordelen
bepaald worden door sociologische factoren als minderheidsposities, economisch
beloonde stereotypieën en sociale spanningen in een conflictueuze, zich

2

Deze studie verscheen in 1968 bij de Oxford University Press.

Streven. Jaargang 21

1079
snel bewegende maatschappij. Zij kunnen er b.v. met trots op wijzen dat kinderen
tot 5 jaar bij tests niet significant differentiëren naar huidskleur. De werking van de
maatschappelijke tegenstellingen begint eerst wanneer de school als sociaal
opleidingsmechanisme zijn greep gaat krijgen op ouders èn kinderen. Het moge het
goed recht van sociologen zijn zich niet te laten vangen in het moralisme, voor de
psychologen zou dat anders moeten liggen. Helaas schijnt, naarmate de psychologie
zich een boterham heeft verworven bij de personeels-selectie en de
capaciteiten-beoordelingen van kinderen, het oorspronkelijke veld van onderzoek
wat verlaten. Freuds kardinale vertrekpunt school in zijn weigering om menselijke
irrationaliteiten door redelijke maatregelen te verdrijven. Want verdrijven zou identiek
zijn aan verdringing. De Weense psychiater wist maar al te goed hoe funest het
verdrongen affect kon werken ook bij geïntegreerde mensen. Daarom stelde hij zich
de vraag naar de rationaliteit van irrationaliteiten als vooroordelen, stereotypieën en
waandenkbeelden over het lijden dat iemand zichzelf toedenkt. In de moderne
terminologie zou dat betekenen dat de wetenschap het niet als zijn eerste taak ziet
om vooroordelen uit te drijven, maar zich de vraag stelt: welke functie vervullen
deze schaduw-mechanismen voor de handelende mens? Hoe zijn zij ontstaan en
waarom houdt een persoon of een cultuur deze verdedigingsmechanismen in stand
- vaak tegen beter weten in? Waarom kunnen mensen en gemeenschappen geen
afstand doen van machtsposities, al te jeugdige dagdromerijen en wensdromen, die
strijdig zijn met feitelijke condities? De wetenschap heeft tot taak bij te dragen tot
inzicht in het kunnen en niet-kunnen. Het willen is niet haar eerste opdracht.
Dat niet-kunnen wordt uiteraard ten dele veroorzaakt door het sociologische feit,
dat mensen moeilijk kunnen overzien wat de consequenties zijn van hun individuele
intenties, zodra deze in de vorm van gedragingen maatschappelijk hun uitwerking
krijgen. Men denke aan het feit dat de strijd om sociale rechten kan leiden tot hogere
lonen, die echter op hun beurt prijzen kunnen doen stijgen waardoor bijvoorbeeld
bezitters van huizen of van ander waardevast eigendom macht krijgen toegeschoven.
En waar die laatsten niet altijd dezelfden zijn als degenen die hogere lonen
nastreefden, kan het niet-gewenste effect van machtsinboeting toch optreden. Een
politiek van raciale integratie zal de sociale kansen van de onderliggende groep
vergroten, maar tegelijkertijd welwillendheid in de persoonlijke sfeer doen
verminderen: het kan zelfs leiden tot interne vervreemding tussen degenen die de
kansen grijpen en zij die de boot missen. De sociologie kan langs deze wegen
bijdragen tot het verklaren van ‘paradoxale’ situaties. Of daarmee een verschijnsel
zelf kan worden verklaard, blijft echter de vraag.
In zijn studie - De gespleten samenleving in het Caribisch gebied - heeft H. Hoetink
gewezen op het feit dat de raciale tegenstellingen samenhangen met een bepaalde
economische verhouding: die van blanke meester en gekleurde slaaf. Dat geldt voor
alle samenlevingen. De door Spanjaarden en Portugezen gekoloniseerde gebieden
blijken echter in vergelijking tot de Angelsaksische kolonisatie-gebieden een grotere
vermenging der rassen te kennen (b.v. Brazilië).
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Dat heeft geleid tot relatief betere verhoudingen. Volgens Hoetink liggen die in de
sector van de publieke relaties - waarover de door Joseph C. Hough geciteerde
negervrouw sprak - maar strekken zij zich niet uit tot de intieme relaties. Speurend
naar de oorzaak van dit verschijnsel, vond Hoetink weinig steun bij de sociologen.
Zij hebben zich - en niet zonder reden - verweerd tegen de biologistische aanpak
waarbij superioriteit of inferioriteit bewezen werd door een inhoudsanalyse van
hersenen en hormonen. Dat rasbegrip heeft de sociologie terecht overboord gegooid.
Maar de sprong die de sociologen van de Deep South - Frazier, Dollard, Drake en
Clayton, Myrdall en Klineberg - in de jaren 1930-1960 maakten, reikt Hoetink te
ver. Zij kwamen tot de conclusie dat vooroordelen veroorzaakt worden door het
verschil in sociale positie in de maatschappelijke hiërarchie van blanken en negers.
Vooroordelen werden zo tot een functie van de sociaal en economisch ongelijk
gelaagde maatschappij en zouden langs (r)evolutionaire weg uit de wereld kunnen
worden geholpen. Met deze sociologen in de hand werden hervormingsprogramma's
uitgestippeld, en zo deze mislukten dan was dat te wijten aan halsstarrigheid van de
bovenliggende groep. Bij voldoende indicaties van dat soort begonnen sociologen
het gebruik van revolutionaire middelen legitiem te achten.
Deze sociologistische visie eindigt tenslotte bij een moralistische aanpak. Maar
het was uiteraard niet alleen om dit perspectief dat Hoetink meende te moeten
besluiten tot een andere benaderingswijze. Er zijn meer en andere factoren in het
spel. Hoewel ieder weldenkend mens zich verzet tegen raciale tegenstellingen, mag
dit niet leiden tot het verdoezelen van het onderscheid tussen de rassen. Hoetink
rekent het zich dan ook tot taak om te onderzoeken hoe de somatische verschillen
zich hebben geuit en wat men op grond van dat onderzoek mag verwachten voor de
toekomst: ‘Het geloof van de westerse onderzoeker, dat alle mensen gelijk zijn voor
God, mag hem niet op de plaats van Onze Lieve Heer doen gaan staan; de taak van
de socioloog is immers de maatschappelijke werkelijkheid zo duidelijk mogelijk te
onderkennen in al haar verscheidenheid, en als daar verscheidenheid wordt
gesignaleerd volgens criteria die hem ethisch schokken, dan dient hij zijn weerzin
te overwinnen en naar een “objectieve” verklaring dezer verscheidenheid te blijven
zoeken’3.
Mensen - en dat is dan een schokkend feit dat onze ergernis oproept - verbinden aan
hun uiterlijke somatische kenmerken een waarde-beoordeling. Om nu het biologische
begrip ras hanteerbaar te maken voor de sociologie spreekt Hoetink van het somatisch
normbeeld. Groepen met homogene somatische eigenschappen hebben van nature
niet zozeer een vooroordeel tegen andere groepen als wel een voorkeur voor zichzelf.
De eigen situatie wordt als normerend ervaren. Wij worden ons daar eerst van bewust
in een gesegmenteerde maatschappij, wanneer met name in de puberteit de fysieke
ontplooiing zich aandient als een kwetsbare kans. Hoewel zich deze esthetische
bewustwording ook voltrekt in onze eigen maatschappij, wanneer jongeren vanaf de
puberteit

3

Op p. 201 van de Nederlandse uitgave, Assen 1962. Enkele maanden geleden verscheen bij
Oxford University Press een gecomprimeerde Engelse versie.
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gaan selecteren tussen mooi en lelijk, waarbij per sociaal-culturele entiteit duidelijke
verschillen optreden. Anders blijft het versluierd in de volksmythe, zoals in Europa
in het verhaal over Sem, Cham en Japhet en in de negerfolklore, waar het verhaal
gaat dat God na het bakken van de neger onvoldoende apparatuur had om nog een
gave mens te maken. En dat was dan de blanke.
Wanneer nu in een bepaalde maatschappij sprake is van een dominante groep en
raciale minderheden dan zal het somatische normbeeld van de toonaangevende
groepering als extra referentie-kader voor de minderheden gaan functioneren. In de
Caribische maatschappij krijgt het lichter gekleurde kind een voorkeursbehandeling
binnen de negergezinnen. De dominant blijkt bereid culturele elementen van de
onderliggende lagen op te nemen, omdat de somatische norm als barrière blijft werken.
Naast de culturele factor bestaat immers nog de ‘raciale’, zo schrijft Hoetink, en deze
beschermt de dominant. Nu de wereld toegroeit naar een gesegmenteerde
maatschappij, bestaat er bij Hoetink weinig twijfel dat deze motivering ook in de
toekomst opgeld zal doen. De somatische voorkeursbehandeling - waarbij het blanke
ras door toevalligheden de eer te beurt valt - laat slechts drie conclusies open: ofwel
eliminatie van rastegenstellingen door uitroeiing, dan wel totale rasvermenging, dan
wel het totaal verdwijnen van de drift tot distinctie door middel van de huidskleur.
De diverse raciale segmenten worden zich hun kleur steeds meer bewust. Doch
tezelfdertijd vordert de doorwerking van het blanke normbeeld. Naarmate de
communicatie via televisie-reclames over de gehele wereld zich zal uitstrekken,
verwacht Hoetink een prevaleren van het westerse normbeeld: daarom ziet hij weinig
in de derde mogelijkheid. Het intenser worden van de communicatie, waarbij de
somatische karakteristiek van de dominant zal overheersen, zal steeds vaker mensen
confronteren met aangename dingen in het leven op basis van een somatisch
normbeeld waarbij hun eigen kleur ten achter blijft. Als de gevisualiseerde reclame
met lichter gekleurde negervrouwen of bijgetekende Chinezen zal gaan werken,
zullen de ontvangers van deze beelden permanent gefrustreerd raken. Kortom het
rassenvraagstuk zal niet zijn opgelost wanneer de sociale en economische posities
gelijkwaardig zullen zijn verdeeld. Het zal pas opgelost zijn als we tot vermenging
zouden besluiten, zodat er één somatisch type zou overblijven. En daarvoor is niet
alleen nodig dat negers trouwen met blanken, en japanners met Javanen, maar tevens
dat het ‘omgekeerde’ plaatsvindt: blanken met negers en Javanen met japanners. Het
dominante segment zal uit zichzelf tot menging moeten besluiten.
Een dergelijk wilsbesluit kan alleen vallen wanneer de sociale afstand gelijk wordt.
Ieren, Italianen, Slaven en Negers zijn allen voor de Angelsaksische families vreemde
elementen. De mate van afstand is echter geheel verschillend. Dat hangt samen met
het tijdstip van binnenkomst in de Verenigde Staten, de condities waaronder zij op
de arbeidsmarkt aantraden en de mate van acculturatie. Maar naast deze
sociaal-culturele factoren werkt de somatische afstand. Negers worden geïdentificeerd
met hun armoe en slavernij, met hun wilde en
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wandelende verleden, doch bovenal afgewezen voor intieme relaties van duurzame
aard - het huwelijk - op esthetische gronden. Bij tests van schoolkinderen bleek dat
ieder ras zichzelf bovenaan plaatste, doch dat de negerkinderen als ‘second choice’
de blanke koos. En daaruit volgt dat de afstand van neger tot blanke kleiner is dan
omgekeerd. De blanke is als somatisch type niet alleen dominant; hij kan bovenal
rekenen op doorwerking van zijn somatisch normbeeld bij lagere segmenten, terwijl
het omgekeerde niet het geval is.
Dat alles brengt Hoetink tot de conclusie dat agressieve openbare betrekkingen
tussen rassen opgeklaard kunnen worden. In dat opzicht moet men overigens in de
Verenigde Staten in verhouding tot Brazilië nog een hele weg afleggen. Maar deze
hervorming van de publieke betrekkingen garandeert weinig voor de intieme omgang
van rassen. Hoetink constateert tenslotte, dat de Latijnse volkeren in dit opzicht
althans gunstiger staan tegenover de gekleurde wereld dan het sociaal-economisch
dominante West-Europa en Noord-Amerika. Dat kan geen reden voor schuldgevoel
zijn. Wel dient te worden vastgesteld, dat cultuur en somatisch normbeeld van het
Angelsaksische Westen afwijkt van de lager geplaatste wereldsegmenten: die
afwijking als superieur te beschouwen acht de schrijver een uiting van dwaas cultuuren somacentrisch denken.
Op dat punt eindigt het onderzoek. Althans voorlopig. Want men zou er aan kunnen
toevoegen dat de ontwikkeling in de richting van eliminatie van een der segmenten
tendeert, omdat het Westen om zijn uitzonderlijke normbeeld zo begeerd wordt. Dat
begeren kan de driftmatige positie-bepaling van het Westen in de hand werken, terwijl
voorts de permanente zelfvervreemding van de andere rassen de agressiviteit vergroot.
Dat alles leidt tot de conclusie dat een diepere doorlichting van de huidskleur
noodzakelijk is. Daarbij moet de vraag gesteld worden naar de functie van driftmatige
impulsen als het behoefte hebben aan vooroordelen en het zich moeten onderscheiden.
De vraag ook of de zucht tot distinctie zich zou kunnen ontkoppelen van somatische
preferenties. De drift tot zelfbevestiging door middel van somatische en culturele
voorkeuren moet nader worden beschouwd. Dat kan in een volgend artikel gebeuren.
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Gesprek met Miguel Berrocal
Ludo Bekkers
U werkt in uw sculpturen tegenwoordig met beweegbare, uitneembare
elementen.
Dat hangt nauw samen met een van de eerste problemen die ik me gesteld heb toen
ik begon te beeldhouwen. Als een idee bij me opkwam, zag ik altijd onmiddellijk
vele mogelijkheden om die in een sculptuur om te zetten. Eigenlijk zou ik dus altijd
verschillende sculpturen hebben moeten maken die allemaal toch ook weer dezelfde
moesten zijn. Ik ben me gaan afvragen of ik die verschillende mogelijkheden niet in
één sculptuur kon incorporeren, in een compositie van op scharnieren beweegbare
elementen. Dat was het begin. En die oplossing heb ik getracht tot het uiterste door
te drijven.

Tot het uiterste?
De complexiteit van mijn sculpturen heeft iets precieus gekregen. Het is een soort
perfectionisme, zowel technisch als in de uitvoering. Het volstaat niet een werk te
tekenen, te ontwerpen, je moet het even volmaakt kunnen uitvoeren. Daarbij komt
het zoeken naar een preciositeit, die natuurlijk een plastische kant heeft en die ik tot
in het absurde heb proberen op te voeren. Ik bedoel, tot in de uiterste consequenties.
Ik kan u dat beter tonen dan uitleggen, maar ik zou zeggen: ik ben gaan zoeken naar
zo gecompliceerd mogelijke complicaties.

Als een spel?
Het spelelement is een consequentie van die werkwijze, een resultaat achteraf. Maar
de sculptuur wordt niet gemaakt als een spel. Ook de humor in sommige van mijn
werken ligt nooit aan de basis, wordt ook pas achteraf merkbaar. Humor is een
ernstige zaak waarover je niet te licht mag spreken.

De toeschouwer kan het werk in zijn verschillende elementen betasten, hij
kan het uit elkaar halen en opnieuw ineensteken. Dat werkt dan toch als
een spel.
Natuurlijk, maar dat is wat anders. De intentie van de toeschouwer is een andere dan
die ik er zelf heb ingelegd. Dat belet niet dat er raakpunten kunnen zijn tussen de
toeschouwer en mij, die kunnen er heel zeker zijn. Ik heb bijvoorbeeld geconstateerd
dat een eenvoudig onderwerp als een tors, wanneer
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ik het de toeschouwer voorzet, een nieuwe dimensie krijgt, een nieuw interesse-niveau.
De nieuwsgierigheid en de aandacht worden als het ware verdubbeld wanneer zo'n
nieuwe dimensie aan het werk wordt toegevoegd.

Door wat hij ermee kan doen gaat de toeschouwer allicht actief aan het werk
participeren.
Alleszins. Er treedt voor hem een nieuw creatieproces op. De vele elementen zijn
overigens helemaal niet zo gratuïet uitgedacht, ze zijn integendeel nauwkeurig
bestudeerd; ze móeten zijn zoals ze zijn, ze hebben een welbepaalde bedoeling.

Hebt u daarbij nooit gedacht aan die Japanse houten spellen - bollen,
kubussen - die ook zo uit elkaar genomen kunnen worden?
Neen. Ik ken dat soort dingen wel, maar de vormen van die spelobjecten zijn voor
mij veel te symmetrisch. U moet er eens op letten, het zijn telkens twee of vier vormen
van dezelfde soort, die dan bijna volmaakt symmetrisch in elkaar passen. Die
symmetrie wil ik juist vermijden. De elementen in mijn sculpturen zijn bijna allemaal
verschillend en heel ingewikkeld van vorm, en de manier waarop ze in elkaar passen
is dus ook veel gecompliceerder.

In die Japanse spellen ligt dus niet uw vertrekpunt?
Helemaal niet. Ik heb ze pas later leren kennen. Het zal wel zo zijn, zoals een
journalist eens heeft geschreven, dat ik niet heb kunnen spelen in mijn jeugd en het
dan nu maar doe.

Uw eerste werken waren erg sober, gedepouilleerd, in ijzer of staal. Hoe bent
u dan tot de veel barokkere vormen van tegenwoordig gekomen?
Het barokke element zal wel altijd aanwezig zijn geweest. Ik ben van nature uit barok.
Maar wat ik in mijn eerste werken plastisch wilde realiseren, zat nog teveel vast aan
mijn schoolse opleiding. Ik heb namelijk voor architect gestudeerd, maar die studie
heb ik nooit voltooid. Mijn eerste werken waren creaties in de ruimte, het waren
vormen om de vorm, de leegte, de volte, de lijn, enzovoort. Dat ruimteprobleem
voldeed me op de duur niet meer en gaandeweg ben ik dan tot antropomorfe vormen
gekomen. Ik wilde het hele spel van die verschillende mogelijkheden tot een resultaat
leiden. Ik wilde als 't ware een steunpunt vinden waaromheen ik ze op kon bouwen.
Mijn sculpturen bestaan niet zo maar uit willekeurige elementen, zij zijn het resultaat
van een denkproces; Het gaat er daarbij niet om, verschillende versies te maken van
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één gegeven, maar verschillende standen van één versie. Je kunt er dus niet mee
blijven spelen tot in het oneindige, je hebt je te schikken naar de wetten die in ieder
werk besloten liggen.

U hebt zich niet alleen voor architectuur, maar ook voor natuurkunde en
scheikunde geïnteresseerd.
Dat gebeurde allemaal op hetzelfde ogenblik. Om architect te worden in
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Spanje, om toegang te krijgen tot de architectenschool, moet je reeds een
ver-gevorderde studie achter de rug hebben. Je moet al enkele jaren natuurkunde,
scheikunde en andere dingen gestudeerd hebben om later voldoende professionele
kennis te bezitten. Ik móest dus wel.

U wilde aanvankelijk geen beeldhouwer worden?
Neen. Ik wilde wel schilderen en ik heb ook inderdaad een schildersopleiding gevolgd.
In 1954 heb ik zelfs tentoongesteld op de Biennale van Venetië. In Spanje had ik al
een zekere naam, vooral als tekenaar. Daarna heb ik een soort morele crisis
doorgemaakt. Ik werd me ervan bewust dat mijn te stroeve opleiding als schilder me
niet genoeg mogelijkheden bood om me uit te drukken. Bovendien hadden wij in
Spanje weinig contactmogelijkheden, je kon bijna niet naar het buitenland, we wisten
niet wat er in de wereld op artistiek gebied gaande was, we hadden bijvoorbeeld geen
internationale tijdschriften. Toen ik naar het buitenland ging en daar contact vond,
werkte dat voor mij als een schok: ik realiseerde me ineens hoezeer ik door opvoeding
en opleiding geconditioneerd was. Ik liet de schilderkunst varen en voelde me veel
vrijer in de beeldhouwkunst.

Strikt genomen hebben uw architectuurstudies dus geen invloed gehad op
het feit dat u bent gaan beeldhouwen.
Neen, maar ze zijn me wel een grote steun geweest en ze hebben wel belang gehad
vooral op het gebied van de discipline die je verwerft door de studie van de wiskunde
en dat soort dingen. Ik ben op het ogenblik bezig met een boek, waarin ik vooral
mijn kleinere werken behandel omdat die het verst gaan in mijn bedoelingen; ik
probeer in dat boek een grafische verklaring te geven voor al de wiskundige en
geometrische aanleidingen die aan mijn werken ten grondslag liggen. Ik werk zoals
een ingenieur, die eerst met cijfers en tekeningen werkt voordat hij overgaat tot de
praktische uitvoering van zijn opzet. Voor mij is dat het prettigste deel van mijn
werk.

Ieder van uw werken wordt dus voorafgegaan door een zuiver technische
studie?
Absoluut. ‘Technisch’ dan vooral voor wat de realisatie betreft, niet voor het zuiver
creatieve. De realisatie stelt inderdaad heel belangrijke problemen.

Begint u met het technische aspect van het werk of eerst met het plastische?
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Neen, ik begin zoals een beeldhouwer. Andere overwegingen kunnen er later bij
komen, als ik in een of andere richting ga zoeken.

Werkt u ook met maquettes, of alleen met tekeningen?
Alleen met tekeningen, meestal alleen tekeningen.

Houdt ook de integratie van de plastische kunsten in de architectuur u bezig?
Dat is inderdaad een probleem dat me altijd sterk heeft geïnteresseerd. Mijn
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opvattingen daaromtrent verschillen misschien wel van die van mijn collega's. Ik
heb al verschillende opdrachten geweigerd voor sculpturen die in een bestaande
architectuur geplaatst moesten worden. Ofwel is de architectuur op zichzelf al te
interessant om er nog een sculptuur aan toe te voegen, ofwel is de sculptuur te
belangrijk op zichzelf. En bovendien wordt volgens mij het probleem van de integratie
van de kunsten in de architectuur altijd weer foutief gesteld. Als je eerst een
architectuur uitdenkt en er daarna beelden in zet, dan moet dat bijna altijd mislopen.
Op die manier kun je alleen decoratief werken en ik ben tegen het decoratieve. Mijn
oplossing is misschien te theoretisch. Er moet gezocht worden naar de juiste beelden
op de juiste plaats. Er zijn zoveel pleinen, overal in Europa, waar beelden staan.
Bijna altijd gaan die beelden en de ruimte harmonisch samenwerken. Al zijn ze
meestal niet samen geconcipieerd. Ze zijn spontaan bij elkaar geplaatst en zie, het
lukt. Zo gauw je echter begint te zoeken en opdrachten te geven, loopt het mis.
Iedereen van ons kent die pietluttige oplossingen die men dan bereikt. Ik wil er niet
méér woorden aan verspillen. Misschien pleziert het sommige van mijn collega's
niet, maar zij die aanvaarden sculpturen te ontwerpen voor een architectuur, zijn
doorgaans slechte beeldhouwers. Je zult Picasso geen beeld zien maken om een
gebouw te versieren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen - Miro, Moore en Calder
bijvoorbeeld, die voor het Unesco-gebouw in Parijs hebben gewerkt, maar doorgaans
wordt een beroep gedaan op onbekende kunstenaars, die zich lenen, ja prostitueren
voor bouwheer of architect. Natuurlijk spelen daar ook belangrijke financiële aspecten
in mee.

Kunt u een voorbeeld noemen van goede integratie?
Er zijn er, er zijn er. Het is wat moeilijk om nu direct een echt goed voorbeeld te
noemen, maar er moeten er zijn. Hier in Parijs zie ik niets. Het Unesco-gebouw is
zeer aanvechtbaar. De sculpturen die er staan, spelen niet mee in de architectuur. Het
zijn stuk voor stuk belangrijke werken, maar ze staan los van elkaar en los van het
gebouw. Maar alles bijeen kan het resultaat er nogal mee door. Ook het monument
van Gabo bij de Bijenkorf te Rotterdam is niet zo slecht, vooral omdat men daar
gedurfd heeft twee grootheden, Breuer en Gabo, samen te laten werken.

De laatste, vooral kleine beelden die u gemaakt hebt, hebt u in meerdere
(‘Romeo en Julia’ zelfs in tweeduizend) exemplaren uitgevoerd. U bent dus
gewonnen voor dit soort democratisering van de kunst.
Zoals de zaken nu staan - de hoge kostprijs van het materiaal, de zware lonen voor
de arbeiders - is het praktisch uitgesloten om nog iets te maken dat financieel in het
bereik komt van vele mensen. Schilders hebben allang het voordeel dat zij etsen,
litho's en dergelijke kunnen maken; iedereen die wil, kan iets van hen kopen, de prijs
speelt bijna geen rol meer. Voor de beeldhouwkunst echter werd het probleem nooit
onderzocht. Het was een kunst die slechts voor enkele mensen bestemd was, mensen

Streven. Jaargang 21

met veel geld. En toch. In de Oudheid bestonden er toch ook al replieken, door
ambachtslieden in gebakken

Streven. Jaargang 21

1087
aarde vervaardigde kopieën. Dat waren meestal functionele voorwerpen, beelden
van de godheid, al dan niet bestemd voor de eredienst. Maar het principe bestond,
en als er nu iets opgegraven wordt, kan niemand nog zeggen of we met een origineel
of met een repliek te doen hebben. En dat heeft ook niet veel belang, omdat hier
andere waarden in het spel zijn dan de naam van de kunstenaar. Het feit dus dat de
beeldhouwkunst slechts voor een beperkt publiek bestemd scheen, heeft me altijd
verveeld. Vaak kunnen de meest enthousiaste amateurs zich de aankoop van een
beeld niet veroorloven. Ik vind dat wij de gewone kunstliefhebbers ook een kans
moeten kunnen geven, maar hoe? Ik ben dan gaan experimenteren met een sculptuur
waarvan 200 kopieën gemaakt konden worden en nu kan ik het al tot 2000 brengen.
Dat kopiëren veronderstelt echter een uitermate kostbaar procédé. Om dat te kunnen
afschrijven moet ik op een vrij grote oplage kunnen rekenen. Dat is de reden waarom
ik van 200 tot 2000 exemplaren ben gegaan. Van de andere kant neem ik voor
dergelijke vermenigvuldigingen juist een gecompliceerd werk, dat in kleiner aantal
uitgevoerd natuurlijk veel meer zou kosten.

In hoeverre is ieder van die exemplaren nog werk van u te noemen?
De sculpturen zelf worden in een metalen matrijs gespoten. In de vervaardiging van
die matrijs heb ik natuurlijk een belangrijk aandeel. Dat is één. Ten tweede moet ik
de technische problemen oplossen die zich stellen. En tenslotte wil ik ieder onderdeel
van iedere sculptuur door mijn eigen handen laten gaan, ik wil voelen of ze feilloos
gegoten zijn. Het is te belangrijk. Ieder element moet in het ander passen, geen enkel
detail mag dus fout lopen. Maar ik doe dat niet alleen uit technische belangstelling,
ik doe het ook omdat ik er gewoon plezier aan beleef. Ieder stuk nummer en stempel
ik persoonlijk.

Verliest een werk niet veel van zijn waarde als er zoveel kopieën van bestaan?
Helemaal niet. Velen denken daar misschien anders over, maar ze hebben ongelijk.
Ten eerste, en dat kan wat cynisch klinken, is het een goede publiciteit. Tweeduizend
mensen die niet alleen je naam kennen, maar ook iets van je bezitten. Is dat al niet
iets uitzonderlijks: weten dat er een paar duizend mensen zijn die een werk van je
bezitten, dat was vroeger helemaal uitgesloten. Ten tweede groeit daardoor de
belangstelling voor het werk en de lust om het te bezitten. Ik constateer dat het niet
veel tijd vraagt om tweeduizend kopieën van een werk te verkopen. Dus is het doel
wel bereikt.

Wanneer bent u begonnen als beeldhouwer?
In 1955.
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Hebben andere Spaanse beeldhouwers buiten Gonzalez u beïnvloed?
Ik denk niet zozeer aan Gonzalez. Meer aan een collega en vriend, die toentertijd
veel van mijn ideeën deelde en van wie ik misschien wel enige invloed heb ondergaan:
Chillida. Hij was wel tien jaar ouder dan ik, maar we waren samen te Madrid op het
ogenblik dat ik met mijn architectuurstudies begon.
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Zijn eerste tentoonstelling en onze veelvuldige contacten hebben mij wel erg
gestimuleerd en hebben er mij toe doen besluiten af te zien van een
architectuurcarrière, die mij tot te veel compromissen gedwongen zou hebben om
een waardig professioneel niveau te bereiken. Mijn bedoelingen waren trouwens van
een andere orde en al die factoren samen hebben mij tot de beeldhouwkunst gebracht.

Wat is voor u het belang van Gonzalez?
Hij is een heel groot beeldhouwer, maar stel u voor dat ik hem pas vrij laat heb
ontdekt. Ik heb u al gezegd: we hadden in Spanje geen informatie. Gonzalez was
voor ons een onbekende. Hij heeft zijn hele carrière trouwens in Parijs gemaakt.

Is men in Spanje op het ogenblik nog steeds even slecht geïnformeerd?
Neen. Die problemen zijn nu wel voorbij. In mijn tijd waren er vijf of acht mensen
die het land uit mochten. Het was in eerste instantie een financieel probleem. De
staat wilde niet dat het geld het land uitliep. En het staatsbestel verbood alle contacten
met het buitenland. Maar dat is nu wel allemaal voorbij. Er is nu een behoorlijk
artistiek leven, enkele heel goede galerijen op internationaal niveau, of bijhuizen van
buitenlandse galerijen, zoals Iolas bijvoorbeeld in Madrid. Je mag verder niet vergeten
dat er onder de belangrijkste kunstenaars in de wereld op het ogenblik toch ook
enkele Spanjaarden zijn: Tapiès, Saura, Chillida, Feito, Canogar, enzovoort. En de
meesten van hen werken in Spanje. Er is dus wel een en ander veranderd, anders
zouden zij wel elders gaan werken. Maar ik ben niet zo heel goed op de hoogte,
omdat ik maar eens in de twee jaar naar Spanje ga.

Waarom beperkt u zich tot metaalsculpturen?
Omdat me dit nu past. Maar als ik klaar ben met het programma dat ik me gesteld
heb, voorzie ik dat ik ook wel in hout, marmer, of in andere materialen zal gaan
werken. Maar op het ogenblik zijn andere materialen dan metaal te broos voor het
werk dat ik wil maken. Later zal ik misschien aan albaster denken, een heel broos
materiaal maar heel kostbaar. Dat ligt me wel. Zelfs de nieuwe plastische produkten
sluit ik niet uit.

Wat is voor een beeldhouwer het belangrijkste?
Dat hij de materialen die hij wil gebruiken, beheerst. Voor de uitvoering van een
werk kun je op niemand anders rekenen dan op jezelf. Je kunt je laten helpen, maar
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het grote werk, het verwerken van je ideeën, dat moet je zelf kunnen doen in het
materiaal dat je vrij hebt gekozen.
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De structuur van ons belastingstelsel
D. Brüll
Gezien vanuit de ‘staatshuishouding’ is belastingheffen een begrotingseis: de
overheidsuitgaven moeten gedekt worden. Kijken wij door de geldsluier heen, dan
is belastingheffing bestedingsbeperking: de overheid belet haar burgers om naar
believen een stuk uit de grote koek te snijden die wij ‘nationaal produkt’ noemen.
Een gedeelte van die koek reserveert zij voor zich zelf, om daaraan een eigen
bestemming te geven.
De overheid kan op velerlei wijzen een bestedingsbeperking afdwingen: door
inflatie, door een distributiesysteem, door te lenen of door belasting te heffen. Ik
beperk mij tot het laatste. De vraag, op welke wijze zij de bestedingsdrang van haar
burgers zal remmen, is de vraag naar de beginselen van de belastingheffing. In zijn
standaardwerk De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht heeft W.J.
de Langen een zestal beginselen, die de wetgever apart of in combinatie pleegt toe
te passen, empirisch opgespoord. Drie ervan, de zg. verdelingsbeginselen, zijn de
eigenlijke rechtsbeginselen, dat wil zeggen zij houden zich bezig met wat de mens
hic et nunc in zijn verhouding tot de medemens toekomt. Daarentegen is het beginsel
van de maximale realisatie een economisch principe: in hoeverre worden met de
voorgestelde maatregelen de doeleinden bereikt? De twee laatste beginselen tenslotte,
door De Langen welvaartsbeginsel en beginsel van de minste pijn genaamd, bevatten
het ideologische moment in de belastingheffing: een heterogeen gezelschap van
wereldbeschouwelijke doelstellingen, waarvan in onze Westerse wereld wel de
voornaamste is de toename van de materiële welvaart op lange termijn. De in laatste
instantie op het rechtsgevoel gebaseerde rechtsgronden van de belastingheffing zijn
dus nimmer los te maken van enerzijds de uit het menselijke denken voortspruitende
(economische) nuts- en efficiencyberekeningen, anderzijds de uit het wilsleven
opkomende ideële wenselijkheden. Nochtans wil ik van deze gedurige begeleiders
van het belastingrecht thans abstraheren, waartoe temeer aanleiding is, omdat zij
aanstonds zullen blijken in gemetamorfoseerde vorm ook binnen de rechtsbeginselen
acte de présence te geven. De drie verdelingsbeginselen, volgens welke wij de
bestedingen der burgers op rechtvaardige wijze kunnen beperken, zijn
a. een offer dat een vergoeding voorstelt voor een door de overheid (ook) te hunnen
behoeve verrichte prestatie (profijtbeginsel);
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b. een dusdanige beperking, dat door iedereen een gelijk offer wordt gebracht, dat
de draagkrachtverhoudingen voor en na de heffing dezelfde zijn
(draagkrachtbeginsel);
c. een (extra-) offer van hen die in een bevoorrechte positie verkeren
(buitenkansbeginsel).
Drie mogelijkheden dus voor de belastingwetgever. Vrijblijvende
mogelijkheden? Geenszins.
Het meest direct aansprekende beginsel is uiteraard het profijtbeginsel. In allerlei
varianten van het ‘do ut des’ tot ‘voor wat hoort wat’ komt het bij alle volken en in
alle tijden voor. Het is één der economische wetmatigheden, die ook in de verhouding
overheid-burger haar plaats vond. Overal waar de overheid op geld waardeerbare
prestaties levert, waar zij als het ware plaatsvervangend voor het particuliere initiatief
optreedt en goederen of diensten produceert, vinden wij het heel normaal, dat daarvoor
betaald wordt. Soms vergeten wij zelfs, dat wij in zekere zin met belastingen te maken
hebben, zoals bij het betalen van onze gas- en elektriciteitsrekening, bij het kopen
van een tram- of buskaartje - om ons eerst als wij b.v. in het Oosten geconfronteerd
worden met zeer lage vervoerprijzen te realiseren, dat ook hier een breed terrein van
overheidspolitiek en met name van bestedingsbeperking of bestedingssubsidie ligt.
- Aan het andere einde, waar de relatie tussen de over-heidsprestatie en het nut voor
de individuele burger nauwelijks meer te achterhalen is, komen wij b.v. de
handelsbesprekingen, de EEG-conferenties etc. tegen. Daartussenin ligt de
hoofdschotel, wat wij ‘departementaal’ met Waterstaat aanduiden: de kosten b.v.
voor wegenaanleg, waarvoor wij typische profijtbelastingen kennen zoals de
wegenbelasting en de benzine-accijns; echter eveneens die prestaties van de overheid
waardoor de door particulieren veroorzaakte schade moet worden beperkt of hersteld
(verkeerspolitie, tegengaan luchtvervuiling, geluidshinder enz.). - Het beantwoordt
aan ons gevoel voor rechtvaardigheid, indien de overheidslasten, die door bepaalde
burgers worden opgeroepen, niet op de algemeenheid worden afgewenteld, maar op
de veroorzakers worden verhaald - zij het dat zich economische of ideologische
omstandigheden kunnen voordoen die een volledig tot zijn recht komen van dit
profijtbeginsel beletten.
Het voorgaande doelt slechts op een randgebied van de overheidstaak. Haar meest
eigenlijke gebied ligt daar waar zij door particuliere activiteit niet te vervangen is,
waar zij prestaties levert die ‘onbetaalbaar’ zijn - bij het handhaven van het
rechtsleven. Bestuur, opsporings- en orde-apparaat, rechterlijke macht, maar ook
defensie (hoe verschillend men hierover ook moge denken) moeten in een rechtsstaat
voor iedere burger van gelijke, onschatbare waarde worden geacht. Om de hiermee
gemoeide uitgaven te dekken, zo zal ons rechtsgevoel zeggen, dienen wij daarom
van iedere burger een gelijk offer te vragen. De belastingnorm nu die een gelijk offer
wil realiseren, is het draagkrachtbeginsel. - Daarmee zal het duidelijk zijn, dat
draagkrachtbelastingen in de door mij gebruikte zin slechts een beperkt geldingsgebied
behoren te hebben. Het is evenwel begrijpelijk, dat de theoretici van de liberale
nachtwachtstaat,
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die van de staat uitsluitend de handhaving van de rechtsorde eisten, belastingheffing
naar draagkracht als enig juist beginsel zagen.
Tenslotte blijkt een steeds groter aandeel in de begroting betrekking te hebben op
inkomensoverdrachten, enerzijds naar de laagste inkomenstrekkers, anderzijds naar
de culturele sector (onderwijs, wetenschap, godsdienst en kunst). Het is een gebied
dat vroeger vrijwel geheel uit vrije schenkingen werd gefinancierd (caritas,
maecenaat), maar thans hebben de subsidies de giften vrijwel verdrongen. Daarmee
is tot uitdrukking gebracht, dat wij met een institutioneel verschijnsel te maken
hebben, dat echter verre van eenvoudig is, zodat ik met een enkele aanduiding moet
volstaan.
Onze Westerse maatschappij wordt gekenmerkt door particuliere eigendom, ook
van produktiemiddelen. Hierdoor ontstaan onder invloed van hetzij natuurlijke (b.v.
grond) hetzij kunstmatige schaarste (monopolistische prijszetting) bij deze
particulieren buitensporige winsten, die wij in navolging van Ricardo ‘rent’ plegen
te noemen. Het genieten van deze rent stelt een bevoorrechte verkrijging, een
ongerechtvaardigde verrijking voor. Het buitenkansbeginsel zegt daarom, dat deze
rents afgeroomd mogen worden. Hun natuurlijke bestemming is de overdracht naar
(‘teruggave aan’ zouden wij ook mogen zeggen) de laagste inkomenstrekkers, of,
voorzover het om machtsrent gaat tengevolge van onderbetaling van producenten in
de ontwikkelingslanden, terugvloeiing als ontwikkelingshulp. - Rent ontstaat echter
ook nog op andere wijze: de menselijke geest weet door zijn vernuft, door
uitvindingen, nieuwe combinaties etc. de produktiekosten te verlagen. Dan spreken
wij van voor-sprongsrent. Is ook hier sprake van uitbuiting? Misschien voor een
klein stukje ten aanzien van de uitvinders en bedenkers. In wezen is echter wat hier
als winst verschijnt niet alleen en zelfs niet primair te danken aan deze figuren. Het
is het culturele leven in zijn geheel dat het mogelijk maakt dat hier en daar een geniale
enkeling naar voren treedt en op het maatschappelijke patroon een nieuw motief
weeft. Het voordeel dat hiermee behaald wordt, zou terug moeten vloeien naar het
geestesleven, naar godsdienst, onderwijs, kunst en wetenschap, teneinde een nieuwe
generatie in staat te stellen zich de cultuurgoederen toe te eigenen. Tengevolge van
het instituut van de particuliere eigendom van produktiemiddelen verschijnt het echter
als verrijking van willekeurige derden. Afroming van deze winsten, van deze baten
ter financiering van het culturele leven ligt voor de hand. Van minder betekenis is
hierbij, of wij in een concreet geval nauwkeurig kunnen nagaan of wij met de zg.
natuurlijke rent, met machtsrent of met voorsprongsrent te maken hebben.
Hiermee hebben de drie verdelingsbeginselen de hun toekomende plaats gevonden.
Naar twee kanten heeft deze gedachte consequenties. Enerzijds zou de
(Rijks-)begroting aldus driegeleed opgesteld dienen te worden en zouden uitgaven
slechts aanvaard mogen worden, indien zulks tevens het geval is met de daarbij
behorende belastingen - een onderwerp dat ik als behorende bij de leer der openbare
financien laat rusten - anderzijds wordt de vraag opgeworpen, met wélke belastingen
beginselrechtelijk wenselijke structuur het beste te verwezenlijken zou zijn.
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Het sterkst is de ontwikkeling reeds gevorderd bij de profijtheffingen. Niet alleen in
de door overheidsbedrijven berekende prijzen, ook in tal van retributies (leges,
keurlonen, liggelden etc.) en belastingen in engere zin (baat- en straatbelasting,
reinigingsrecht) legt de gemeentelijke overheid een direct verband tussen de betalingen
en de door haar verrichte diensten. Op rijksniveau vinden wij het een enigszins
gemengd karakter hebbende registratierecht, maar vooral de reeds eerder vermelde
wegenbelasting en de benzineaccijns, die een relatie leggen met de intensiteit van
het gebruik der openbare wegen. Er blijft echter nog een lange verlanglijst. In het
bijzonder begint men eerst langzamerhand te beseffen, dat niet slechts voor het
profiteren van overheidsprestaties betaald dient te worden, maar tevens voor die
overheidsuitgaven die met beperking of herstel van veroorzaakte schade gemoeid
zijn. Zo heeft het wegverkeer niet alleen wegen nodig, het roept hiernaast kosten
voor verkeerspolitie, voor verkeerslichten, voor parkeerruimte op; daarenboven echter
nog aanzienlijke uitgaven, deels in de particuliere sfeer, voor het herstel van
tril-schade, voor de beperking van geluidshinder en voor het tegengaan van
luchtvervuiling. Tenslotte zou men ook nog aan de psychische schade kunnen denken
die geluidsterreur en snelheidsmanie oproepen. Zou men al deze kosten door hun
veroorzakers laten betalen, dan zou men wellicht ook een eerlijker
concurrentieverhouding tussen het wegverkeer enerzijds, rail- en watervervoer
anderzijds krijgen. - Het is duidelijk, dat men soortgelijke relaties op velerlei gebied
kan leggen. Zo lijkt het mij, om een laatste voorbeeld te noemen, een eis van
rechtvaardigheid, dat de paar passagiers van een straalvliegtuig, die zo nodig een
half uur eerder op hun plaats van bestemming moeten aankomen, de schade vergoeden
die ontstaat doordat bij het landen en opstijgen de communicatie van een hele
stad(swijk) gedurende bijna een halve minuut wordt onderbroken. Op dit gebied
hebben wij - als wij de hondenbelasting, die wel met de noodzaak om bemorste
straten te reinigen wordt gemotiveerd, buiten beschouwing laten - in tegenstelling
tot het buitenland nog nauwelijks iets. Schuchtere pogingen bouwvergunningen aan
het zorgen of betalen voor voldoende parkeerruimte te koppelen, hebben in Den
Haag weinig sympathie gekregen.
Het meest verward is de situatie op het gebied van de draagkrachtbelastingen.
‘Draagkracht’ is een slogan geworden, die moet dienen om elk extra-offer van de
beter gesitueerden te rechtvaardigen, waarbij men zich, tot overmaat van ramp,
vrijwel geheel heeft vastgeklampt aan het inkomen als criterium voor draagkracht.
Gaan wij bij de wetenschap te rade, dan kunnen wij vernemen, dat empirisch
onderzoek heeft uitgewezen, dat een gelijk offer weliswaar een stijgend
belastingbedrag bij stijgende bestedingsmogelijkheid inhoudt, maar dat deze toename
slechts aan de voet steil verloopt. Reeds spoedig dient het tarief in een zwakke
progressie zo niet in een proportionele heffing over te gaan. Onze huidige
inkomstenbelasting - en de met haar verbonden loonbelasting - is dan ook een
conglomeraat van belastingen. Naast de kern van draagkrachtheffing tracht zij in de
hogere regionen het buitenkansbeginsel te verwezenlijken en in haar technische
uitwerking wordt getracht nog tal van ideo
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logische desiderata te realiseren (stimulans materiële welvaart, bevordering
vermogensvorming kleine luiden, bevorderen caritas, voorkómen van opstand der
belastingbetalers etc). Het logische gevolg is, dat de heffing onuitvoerbaar is
geworden. De ingewikkeldheid is zo absurd, dat de belastingdienst onmiddellijk
gedesorganiseerd zou raken, indien ook maar een deel van de contribu-abelen strikte
toepassing van de wet zou eisen. Een juiste uitvoering van de wet zou de
aanslagregelende ambtenaren evenwel ook dwingen tot inquisitoir optreden. De
onzekerheden zijn zo groot geworden, dat men niet meer vrijelijk de burgerrechtelijk
meest aangewezen weg kan bewandelen, doch óf vooraf met de fiscus onderhandelt,
of zijn toevlucht neemt tot enkele uitdrukkelijk gesanctioneerde paden. Bovendien
is het zeer de vraag, of het resultaat van de inkomstenbelasting overeenkomstig haar
opzet is. Genieters van vermogensinkomsten plegen op volstrekt legale wijze de
belasting op grote schaal te ontgaan en voorzover trekkers van arbeidsinkomsten
hiertoe minder in staat zijn, revancheren zij zich door de belasting af te wentelen
(‘schoon’ rekenen). Een bijzonder naar bijgevolg van het laatste is, dat Nederland
internationaal in een precaire concurrentiepositie komt. Terwijl namelijk de indirecte
belastingen bij export integraal gerestitueerd worden, is dit met de (b.v. via de lonen)
in de prijzen afgewentelde directe belastingen niet het geval. Landen met een
Romaanse belastingstructuur (theoretisch of in feite vrijwel alleen indirecte
belastingen) verdringen ons hierdoor van de markt. Gaan wij er tenslotte van uit, dat
een draagkrachtbelasting de bestedingen naar draagkracht wil beperken, dan heeft
een inkomstenbelasting het toegevoegde bezwaar, dat zij bestedingen uit vermogen
niet gelijkelijk treft.
Belastingheffen op het moment van besteden, op het ogenblik waarop beslag wordt
gelegd op een deel van de maatschappelijke koek, ligt dus veel meer voor de hand.
Bedenken wij, dat het draagkrachtsoffer correspondeert met een licht progressief of
proportioneel tarief, dan zouden wij de gehele inkomstenbelasting kunnen afschaffen
en de belasting op de toegevoegde waarde (BTW), die wij thans onder druk van de
EEG invoeren, met enkele betrekkelijk eenvoudige wijzigingen in een
draagkrachtsbelasting kunnen transformeren.
En onze steile progressie dan, dit statussymbool van de Westerse landen? Het zou
goed zijn in te zien, dat onze hoge tarieven niets met draagkracht en tevens niets met
een hoogstaand sociaal gebaar tegenover de misdeelden te maken hebben. Onze
hogere tarieven zijn een verkapte vorm van onteigening en als zodanig een correctief
op een maatschappijstructuur die particuliere eigendom van produktiemiddelen, en
dus ook van de hieruit voortvloeiende rentinkomens, toelaat. Zij zijn één van de
vormen waarop thans reeds het buitenkansbeginsel, zij het nog zeer verwrongen, tot
zijn recht komt. Elders vinden wij het terug in de vennootschapsbelasting (die, zij
het gebrekkig, de in de N.V.'s en andere lichamen opkomende rents belast), in de
commissarissenbelasting, in de schenkings- en successierechten en nog op enkele
plaatsen meer. Maar zoals men in onze tijd van epidemische kankerplaag angstvallig
de term kanker vermijdt, zo wordt ook bij de zojuist vermelde cijnsen nauwgezet
vermeden om het kankergezwel van onze maatschappij, het persoonlijke genieten
van rent,
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als rechtsgrond te vermelden. Het is bijna potsierlijk, hoe men zich uitput in het
zoeken naar rechtsgronden. Want gebracht worden moet deze cijns sedert de overheid
meer en meer armenzorg en culturele zorg tot staatstaak heeft gemaakt, wil men niet
ernstige sociale en economische gevolgen oproepen. Het zou beter zijn, indien men
het kind bij zijn naam zou noemen. Dan zou men namelijk ook aan het werk kunnen
gaan om de instrumenten te ontwikkelen, teneinde de rents op te sporen en op een
correcte wijze, zo mogelijk reeds bij de bron, te belasten.
Belastingen zijn er niet om de maatschappij te verbeteren. Zij geven, als alle recht,
slechts weer wat in de maatschappij leeft, een enkele keer preluderend op de toekomst,
vaker met een zekere achterstand. De door mij hier ontwikkelde ideeën gaan dan
ook uit van de hic et nunc aan de overheid toegekende taken. Het belastingrecht moet
wegen wijzen waarop de met deze taken gemoeide kosten rechtvaardig over de
burgers verdeeld worden. Wel is het zo, dat het doorzien van de hier bedoelde
samenhangen opnieuw de vraag aan de orde kan stellen, of voor de zorg voor een
bepaalde maatschappelijke behoefte de overheid de meest aangewezen figuur is.
Daarmee treden wij dan echter buiten het gebied van het belastingrecht. Met de
toetsing en afweging van de efficiency van de taakvervulling door de overheid
(waarbij particuliere voorzieningen niet het enige alternatief vormen) en het stellen
van wenselijkheden van ideologische aard, halen wij de twee begeleiders van alle
(belastingrecht weer binnen en bewegen wij ons op het terrein van de
maatschappijfilosofie.

Literatuur
De wijsgerige grondslagen van de hier ontwikkelde gedachten vindt men in F. v.
Schiller's Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen en W. v. Humboldt's
Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. De
fiscaalrechtelijke benadering steunt op W.J. de Langen's Grondbeginselen van het
Nederlandse belastingrecht. Een verdere uitwerking van de hier naar voren gebrachte
opvattingen vindt men in mijn Rechtsnorm en overheidsbudget en Inkomens- of
uitgavenbelasting? (beide FED 1967). Een benadering van dezelfde problematiek
maar vanuit economische gezichtspunten geeft F. Wilken in een artikelenserie in Die
Kommenden (Freiburg i.Br. 1968), die binnenkort als brochure verschijnt.
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Harttransplantatie: probleem van menselijkheid
C.P. Sporken
Het is een bekend feit, dat het beluisteren en het verstaan van een verhaal van veel
factoren afhankelijk is. Stijl en inhoud zijn van belang, maar evenzeer onze
intellectuele capaciteiten, onze emotionele gesteltenis en zelfs de gebeurtenissen en
algemene cultuur van een bepaalde tijd. Vooral de laatstgenoemde factoren kunnen
een boek heel anders doen ‘óverkomen’. Zo leek bijvoorbeeld het boek van Aldous
Huxley: De heerlijke nieuwe wereld indertijd een volkomen utopisch verhaal. Bij
herlezing in onze tijd, met de huidige en toekomstige mogelijkheden tot eugenese,
is het voor velen een beangstigend boek geworden. Een soortgelijke ervaring kan
men beleven bij het herlezen van het boek van Van den Berg: Het menselijk lichaam.
De beschrijving van het menselijk hart in het tweede deel was zeven jaar geleden
zeer interessant. Als we dat nu herlezen, dan wordt het ontegenzeggelijk tot een
fascinerend stuk geschiedenis van het menselijk en het goddelijk hart. Het doet iets
meer oplichten van de menselijke achtergronden van de problemen omtrent de
harttransplantatie, waarmee het mensdom nu worstelt.

Geschiedenis van het hart
Het is een zeer merkwaardig feit, dat het begin van de zeventiende eeuw het ontstaan
van twee totaal verschillende aandachtsvelden vertoont: een hernieuwde belangstelling
voor het fysiologisch hart van de mens en tegelijkertijd voor het Heilig Hart van
Jezus. Tot dan toe wist men eigenlijk maar weinig van de fysiologie van het hart.
Ofschoon reeds eeuwen aan anatomie gedaan was, was men niet op de hoogte van
de wezenlijke functie die het hart in het lichaam vervult. Wiliam Harvey publiceerde
in 1628 zijn geruchtmakende bevinding: het bloed circuleert in het lichaam en het
centrale punt van de bloedsomloop is het hart, een holle spier, welke functioneert
als een pomp, duidelijk hoorbaar in klopgeluiden. De medische wereld heeft geen
enthousiast ‘Lang zal hij leven’ aangeheven, integendeel. Men schudde het hoofd
over deze zonderlinge bewering, men ontkende ze en maakte ze zelfs belachelijk.
Parisano, een der beroemdste geleerden, schreef: ‘Wij hier in Venetië horen helemaal
niets’. Het is voor ons volkomen onbegrijpelijk dat men het hart niet hoorde kloppen,
maar misschien is er toch een voor de hand liggende verklaring: men kon het pompen
van het hart niet horen omdat men niet kon of niet wilde

Streven. Jaargang 21

1096
geloven, dat het een pomp is. Harvey's opvatting werd definitief bewezen toen
Malpighi in 1661 en Van Leeuwenhoek in 1668 met behulp van de microscoop de
capillaire verbinding tussen slagaderen en aderen konden waarnemen. De jaren na
Harvey's ontdekking worden volgens Van den Berg gekenmerkt door een overspannen
aandacht voor het hart.

Geschiedenis van het Heilig Hart
Dezelfde periode kenmerkt zich door het ontstaan van de devotionele aandacht voor
het Heilig Hart. We kunnen de geschiedenis daarvan niet weergeven, zelfs niet in
grove trekken, maar er zijn enkele punten, die we onmogelijk stilzwijgend voorbij
kunnen gaan.
Jean Eudes is een groot en vurig pleitbezorger geweest van de devotie tot het
Heilig Hart van Jezus en Maria. De belangrijkste periode van zijn leven ligt tussen
1637 en 1644. Een stroom van publikaties kwam los, niet allemaal even gelukkig.
Tot die laatste categorie behoorde bijvoorbeeld het boekje van een zekere pater Jozef
van de Heilige Barbara: ‘Geestelijk Kaartspel met Harten Troef, oftewel Het Spel
der Liefde’, waarin alle harten-kaarten ‘geestelijk’ omgeduid werden. Ondanks
dergelijke, overdreven gevoelige devotionaliteit vond de Heilig Hart devotie ingang
bij het gelovige volk. Hoe vreemd het ook moge klinken, ze bereikte hoogtepunten
in visioenen van een mystieke hart-overplanting. Van den Berg citeert uit het leven
van Suzanne de la Pommélie in 1615: ‘Na de communie verscheen mij Jezus. Hij
toonde mij de opening in zijn heilige zijde.... ik legde mijn hart in de wond, liet het
daar liggen, waarna Jezus het nam, mij toezeggend het zijne eens aan mij te zullen
geven’. Margaretha Maria Alacoque had in 1673 een soortgelijke ervaring: Jezus
verscheen haar en vroeg haar hart. Toen zij het aan Hem aanbood, nam hij het en
legde het in zijn heilig hart. Daarna nam Jezus haar hart weer uit het zijne en legde
het terug in haar borst.
Deze spirituele hartoverplantingen zijn voor ons nog moeilijker te verwerken dan
de lichamelijke. Het zij ons een troost dat Rome blijkbaar ook niet zo goed raad
geweten heeft met de Heilig Hart devotie. Tot driemaal toe werd tussen 1686 en
1726 de vraag om een officiële erkenning van deze devotie afgewezen. Lambertini,
de latere Paus Benedictus XIV, tekent hierbij o.m. aan: ‘de devotie tot het Heilig
Hart kan bezwaarlijk goedgekeurd worden, aangezien wijsgeren en medici reeds
lange tijd leren, dat het hart niet de zetel der gevoelens is, maar het orgaan, dat bloed
door het lichaam doet circuleren en slechts de aanwezigheid van de gevoelens doet
waarnemen’. Pas in 1856 werd het feest van het Heilig Hart voor heel de wereld
toegestaan.
En het einde? Evenmin als voor het begin kunnen we enig duidelijk oorzakelijk
verband leggen. We constateren echter gelijktijdig de volgende feiten: in de encycliek
Haurietis Aquas van 1956 beklaagt Pius XII er zich over, dat zelfs goede katholieken
de Heilig Hart devotie minder geschikt vinden voor de leniging van de noden van
de wereld en van de Kerk. Enquêtes (Dérumaux 1949 en Stierli 1954) hadden al
aangetoond, dat vooral bij de jongere generatie een volkomen ongeïnteresseerdheid
en vaak een actieve weerstand bestaat
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tegen de devotie. In diezelfde vijftiger jaren worden zeer veel experimentele
hart-overplantingen verricht en groeit het onderzoek voor de vervaardiging van een
kunstmatig hart. Van den Berg meent: ‘er hapert iets aan de verering van het Heilig
Hart, omdat er iets hapert aan de verering van het hart als pomp. Beide tekorten
liggen besloten in het tekort van ons aller hart. Eens was het hart een haard van geest
en hitte, thans is het een holle spier.... Het voornaamste blijk van het te gronde gaan
van dat hart, dat geen woorden behoeft daar het tot zwijgen maant, ligt in de anatomie
en de fysiologie van het hart’. Ik weet niet of men het zo sterk kan zeggen, maar het
valt niet te ontkennen dat de betekenis van het menselijk hart in de context van een
totaal veranderd mensbeeld een grondige verandering heeft ondergaan. In die zin
zou men kunnen zeggen, dat de medische, emotionele en devotionele betekenis van
het hart door de hart-transplantatie voorgoed geseculariseerd is.
Daarbij moge opgemerkt worden, dat de emotionele betekenis haast
onoverwinnelijk schijnt te zijn: sinds aloude tijden is het hart vereenzelvigd met de
kern of het centrum van de mens, waaruit wijsheid en vooral liefde voortkomen. Dit
komt o.m. tot uiting in het ontelbaar aantal spreekwoorden (zie de Witte).
Liefdesliederen zingen onvermoeid over het hart, vanaf het Hooglied uit het Oude
Testament, de hoofse minneliederen uit de middeleeuwen tot en met de songs van
de Beatles. Dat mag ook best zo blijven, als we tenminste de niveaus waaróp of de
standpunten van waaruít we spreken over het hart niet door elkaar haspelen. Hopelijk
zullen we affectief niet zodanig verschralen, dat we het begrip ‘hart’ niet meer kunnen
bezigen zonder te denken aan een vervangbare pompinstallatie. Maar van de andere
kant zullen we moeten vermijden om vanuit het emotionele niveau te spreken over
de huidige harttransplantaties. Dit geldt niet in het minst als we proberen de ethische
aspecten daarvan enigermate te verhelderen.

Christelijke levensvisie
Het heeft er alle schijn van dat we in onze kerk over de periode van de
lievekinderen-vraagjes van de ethiek heengroeien en aan de wezenlijke ethische
problemen toekomen. Het besef dringt door, dat wij opnieuw helderheid moeten
verkrijgen omtrent de vraag: heeft het christendom wel een ethische boodschap aan
de wereld ten aanzien van haar wereldse aangelegenheden? Persoonlijk ben ik er van
overtuigd dat dit inderdaad zo is, mits men het christendom niet beschouwt als een
gesloten en on-werelds denksysteem, maar als een bepaalde bestaansinterpretatie.
Het christendom bedoelt immers een boodschap te zijn omtrent de diepste zin van
het menselijk leven, dat in een christelijke context verschijnt als een opgave tot
realisering van medemenselijkheid. De liefdeshouding van Christus, gedeeltelijk
verwoord in de Bergrede, is de inspiratiebron tot humaniteit, maar verwijst tevens
naar een verder perspectief dan humaniteit alléén: in de mensenzoon en daarom in
alle menselijke gaafheid gelooft en vertrouwt de christen openbaring van verlossing,
heil, liefde en geluk van Godswege te zien. De aanvaarding van de heilsboodschap
impliceert noodzakelijk de ‘waar-making’ daarvan, d.w.z. impliceert de aanvaarding
van
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de ethische consequenties van deze visie op het menselijk leven. Voor diegene die
in Christus gelooft, wordt de realisering van humaniteit daarom realisering van heil
in de wereld. De christelijke levensvisie onderscheidt zich echter niet van een
humanistische visie door een of ander surplus. Het christelijke kan slechts gelegen
zijn in een doordeseming of verinnerlijking van het menselijke: het zoeken naar en
het verwerkelijken van het authentiek menselijke wordt geïnspireerd door de levende
Christus en staat in het perspectief van de eind-voltooiing in diezelfde Christus.

Christelijke ethiek en hart-transplantatie
Daarmee zijn we gekomen aan de eigenlijke reden waarom het christendom inderdaad
een boodschap kan hebben ten aanzien van die kwesties waarbij het menselijke in
het geding is. De christen heeft een oriënterende inspiratie tot humaniteit, maar geen
mensbeeld en geen ethiek waarin alles als op een bouwtekening tot in details
vóórgetekend en vastgelegd is. Wat menselijkheid tot medemenselijkheid in laatste
instantie als ethische opdracht inhoudt, kan alleen maar duidelijk worden in het leven
zelf, want daar ligt de vindplaats van elke waarachtige menselijke, dus ook van de
christelijke ethiek. Tegen de achtergrond van het secularisatieproces zou men
christelijke ethiek kunnen beschrijven als: de kritische reflexie op het ethos van de
geloofsgemeenschap en op het mensbeeld dat daar (impliciet of expliciet) aan ten
grondslag ligt, dit telkens toetsend aan het beeld van medemenselijkheid dat ons
vanuit de evangelische boodschap tegemoet treedt. Dit houdt in, dat wij ons niet
meer kunnen verschuilen achter statische en voor altijd geldende normen, die de
mens in het verleden vaak deden vervreemden van zichzelf en van zijn taak in de
wereld. De gelovige moet zich midden in het concrete bestaan en de dynamische
evolutie van het mensdom begeven om dáár telkens opnieuw te ‘ont-dekken’ wat de
evangelische opdracht tot vermenselijking van de menselijke wereld inhoudt. Daarom
kán de gelovige een boodschap of inbreng hebben ten aanzien van de ethische aspecten
van harttransplantatie, in zoverre als hierbij realisering of bedreiging van echte
menselijkheid in het geding is. Hij kan echter geen ethische normen putten uit het
arsenaal van pasklare antwoorden van de katholieke ethiek. Hij zal met alle
medemensen samen moeten zoeken naar de ethische eisen van humaniteit. Daarbij
kan het mensbeeld, zoals dat in de christelijke levensvisie leeft, hem een inspiratiebron
zijn. Maar het behoeft geen betoog, dat dit helemaal niet hóeft te leiden tot heel eigen,
‘typisch katholieke’ ethische normen!

Evolutie van de katholiek-christelijke ethiek
Toen na de tweede Wereldoorlog de transplantatie van organen van een levende
donor tot de reële mogelijkheden ging behoren, namen veel oudere katholieke
moraaltheologen een negatief standpunt in. Dit was voor een groot deel te wijten aan
de traditionele leer van de moraalhandboeken over lichamelijke integriteit en
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meende men dat lichamelijke integriteit hierin bestond:
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‘dat het lichaam alles heeft wat krachtens de natuur tot een goed en volmaakt
menselijk lichaam behoort’. Daarom werd verminking gezien als een aantasting van
de anatomische en/of fysiologische gaafheid van het lichaam. Nu kende de traditie
maar twee soorten van gevallen waarin een verminking ethisch geoorloofd kon zijn:
1) de verminkende lijfstraf voor bepaalde misdrijven (bijv. het afkappen van een
hand na diefstal); dit wordt nu door ieder weldenkend mens als onchristelijk gezien;
2) het wegnemen van een ziek orgaan of lidmaat omwille van het behoud van het
hele lichaam; dit wordt door iedereen als vanzelfsprekend goed beschouwd.
St.-Thomas, van wie deze leer afkomstig is, beschouwde alle andere verminkende
ingrepen als ongeoorloofd, omdat hij buiten de twee genoemde gevallen geen ander
voorbeeld kende waarin een verminking zinvol of redelijk zou kunnen zijn. Arntz
heeft aangetoond, dat de kern van St.-Thomas' argumentatie hierin ligt: verminking
zonder meer is altijd ongeoorloofd, maar verminking die redelijk (secundum rectam
rationem) is, is ethisch goed, omdat de betekenis van de verminkende ingreep bepaald
wordt door de zinvolheid van datgene waar het eigenlijk om gaat (bij hem: lijfstraf
of behoud van leven). Het is duidelijk, dat deze argumentatie de mogelijkheid
openlaat, dat zich eventueel andere vormen van verminkende ingrepen kunnen
voordoen, die ook redelijk en dus geoorloofd kunnen zijn. Jammer genoeg hebben
de handboekenschrijvers wel de verdeling, maar niet het argument van St.-Thomas
overgenomen. Omdat de verminkende lijfstraf geleidelijk afgeschaft werd, bleef
slechts dit princiep over: een verminkende ingreep is alleen geoorloofd als zij volgens
het ‘totaliteitsbeginsel’ geschiedt, d.w.z. als zij noodzakelijk is voor het behoud van
eigen lichaam, gezondheid of leven. Er was slechts een zekere ontwikkeling in dien
zin, dat men ook de geestelijke aspecten in die totaliteit wilde betrekken. Zo achtte
men castratie als psycho-therapeutische maatregel geoorloofd (maar daarvan heeft
de ervaring bewezen, dat dit in negen van de tien gevallen averechts werkt). De
traditionele redenering bleef gevangen in de cirkel van een individualistische
denkwijze: het beschikkingsrecht van de individuele mens over zijn organen in het
belang van de individuele totaliteit. Voor de rechtvaardiging van bepaalde vormen
van transplantatie zochten sommigen een uitweg door een beroep te doen op een
ander beginsel, namelijk: het ‘solidariteitsbeginsel’. Men kan daarmee weliswaar
een en ander ‘oplossen’, maar de hele opzet houdt iets van krampachtigheid en
gespletenheid, welke slechts door een fundamenteel andere opbouw kan doorbroken
worden. Een zeer opmerkelijk voorbeeld van de geschetste traditionele opvatting
was te beluisteren op het Amsterdamse Congres over harttransplantatie (6/8 juni
1968) in de lezing van de Duitse moraaltheoloog Gründel. Door zijn conventionele
gedachtengang kwam hij niet toe aan een goede en bruikbare ethische
probleemstelling. Dit was des te meer betreurenswaardig, omdat hij bij vele
toehoorders de indruk wekte, dat dit ‘het katholieke standpunt’ was.

Poging tot eigentijdse ethische probleemstelling
Het veranderde mensbegrip en het verlaten van de fysicistische denkwijze biedt
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aan de christelijke ethicus alle mogelijkheden om de ethische problematiek van de
transplantatie op een juistere wijze te benaderen.
In het licht van het huidige denken over de mens zien we de lichamelijke integriteit
van de mens als die lichamelijke gaafheid welke een mens behoeft tot zelfrealisatie
als persoon. Daarom kan er slechts sprake zijn van een ethisch onaanvaardbare
verminking, als een inbreuk op de anatomische en/of fysiologische gaafheid van dien
aard is dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de zelfrealisatie van de persoon.
Vervolgens: men moet niet één aspect van een totaalhandeling verzelfstandigen
en daaraan een afzonderlijke ethische beoordeling toekennen. Bedoeld wordt: het
wegnemen van een nier tot transplantatie is geen losstaande verminkende ingreep
die als ‘middel’ dient tot een goed ‘doel’. Dit wegnemen zelf heeft in déze situatie
een geheel andere betekenis, omdat het een onderdeel is van de totaal-handeling van
transplantatie (v.d. Marck, 1964).
Tenslotte: het uitgangspunt van de traditionele ethische reflexie bestond in de rechten
van de individuele mens over de afzonderlijke organen overeenkomstig het
totaliteitsbeginsel. Als dan transplantatie van een levende donor aan de orde kwam,
werd daaraan toegevoegd, dat de individuele mens óók nog medemens was en dat
daarom ook het solidariteitsbeginsel meespeelde. Dit behoeft een fundamentele
correctie: de mens is wezenlijk medemens en zijn ethische opdracht bestaat niet in
een individualistische zelfrealisatie, maar in een zelfrealisatie in en door de realisatie
van medemenselijkheid. Daarom kan m.i. slechts als uitgangspunt voor een ethische
reflexie dienen: de zin van 's mensen lichamelijkheid, gezien als gestalte van de
persoon ín diens gerichtheid op de medemens. Het gaat om de betekenis van een
bepaalde ingreep voor de persoon van de donor. Een gedeeltelijk opofferen van de
lichamelijke gaafheid (bijv. door het afstaan van een nier) als realisatie van een
authentieke liefde voor de medemens is daarom ethisch volkomen aanvaardbaar. Als
zodanig kan het juist een verrijking zijn voor de donor en deze - ondanks de
lichamelijke ‘ongaafheid’ - toch ‘gaver’ doen zijn als mens. Daarmee is tevens de
grens aangegeven: een transplantatie is ethisch onaanvaardbaar, als deze bij de donor
een zodanige ingreep veronderstelt, dat ze afbreuk doet aan de zelfrealisatie van de
persoon in diens gerichtheid op de medemens. Dit houdt o.m. in, dat de transplantatie
van een orgaan niet aanvaardbaar is, als daarvoor de donor gedood zou moeten
worden. Maar dat houdt eveneens in, dat een niertransplantatie in bepaalde gevallen
een verminking van de persoonlijkheid van de donor betekent en dus ethisch
onaanvaardbaar is. Ik bedoel die gevallen, zoals beschreven in een voortreffelijk
artikel van Cramond e.a., waar men redelijk kan vermoeden, dat het afstaan van een
nier zeer schadelijk zal inwerken op de geestelijke gezondheid van de donor. Dat is
het geval wanneer hij de martelaar of de held zou gaan spelen, tot openlijke
vijandschap zal komen als hij zelf iets aan zijn éne goede nier zou krijgen. Het
wegnemen van een nier van een dergelijke donor lijkt mij ethisch gezien een
verminking in de meest strikte (want meest persoonlijke) betekenis van de term. Het
bewaren van de anonimi-
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teit, zoals dat bij bloedtransfusie het geval is, kan wellicht ook hier een gunstige
omstandigheid zijn.
Na deze summiere schets van de meer fundamentele achtergronden wordt het tijd
de aandacht te richten op de concrete ethische vragen, speciaal die welke zich stellen
in verband met harttransplantatie. Daarbij zal het er om gaan om te verhelderen welke
eisen in dezen voortvloeien uit onze levensopdracht tot medemenselijkheid.

Prematuur, dus onverantwoord experiment?
Meerderen hebben de harttransplantaties veroordeeld op grond van de overtuiging,
dat dit nü een vroegtijdig en dus onverantwoord experiment zou zijn. Men kan zich
inderdaad niet onttrekken aan de indruk, dat er operaties verricht zijn door teams die
niet voldoende voorbereid waren en waar de zucht naar prestige sterker scheen dan
de wil om patiënten te redden. De gegevens ontbreken echter om hierover iets met
zekerheid te kunnen zeggen. Waarschijnlijk zal men moeten toegeven, dat de
harttransplantaties nu nog een experimenteel karakter dragen, niet zozeer vanwege
de operatietechniek, maar vanwege de nog onvoldoende kennis en beheersing van
de werking der afweermechanismen in het lichaam. Daar staat echter weer tegenover,
dat het hier in beginsel gaat over patiënten die met de bekende behandelingsmethoden
niet meer te helpen zijn. In dergelijke gevallen mag men meer risico nemen. (Men
mag hierbij bedenken, dat van de twee operaties die Dr. Barnard verrichtte, er tot nu
toe één gelukt is). De kans op succes zal groter worden, naarmate men er in zal slagen
het reeds beroemde A.L.S. (anti-lymfocytenserum), vooral te danken aan Dr. van
Rood uit Leiden, verder te ontwikkelen. Bovendien kan veel van het experimenteel
karakter weggenomen worden als de operatieteams goed voorbereid zijn. Dit laatste
wordt uitdrukkelijk geëist door de American Heart Association en door de richtlijnen
van de Board of Medecine. Wat daar ook verder van zij, het lijkt me in ieder geval
onjuist om de ethische normen welke gelden voor het medisch-wetenschappelijk
experiment op de mens, zonder meer toe te passen op de harttransplantatie.

De donor
De donor plaatst ons voor heel bijzondere ethische problemen. Bij de overplanting
van hoornvlies of nier van een levende donor is diens leven niet rechtstreeks in het
geding; een mens kan leven met één nier. Bij overplanting van het hart of van de
lever en bij elke overplanting van een dode donor ligt de zaak geheel anders. Om
bruikbaar te zijn moet het betreffende orgaan zo levend mogelijk zijn. Maar geen
mens zal durven beweren, dat men om die reden een medemens mag doden. Dit
betekent dus dat de donor eerst gestorven moet zijn. Kortom: de donor zelf moet
dood, doch zijn hart (lever, nier) moet nog levend, liefst kloppend zijn. Maar is dit
geen absurde en dwaze bewering? Is dat mogelijk? Een mens is toch pas dood wanneer
zijn hart stilstaat? Dit laatste blijkt helemaal niet zo zeker te zijn.
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Het moment van sterven
In de geschiedenis van het mensdom en ook van individuele personen treft men
perioden aan, waarin angst bestaat voor de zogenaamde ‘schijndood’. De eerste helft
van de vorige eeuw spant hierin ongetwijfeld de kroon. Bekend is het gebruik om
een breekijzer, een bijl en een houweel mee in de kist te geven, opdat de dode uit
zijn graf zou kunnen komen, als hij onverhoeds toch nog ontwaken zou. Dat deze
angst vrij algemeen was, blijkt bijvoorbeeld uit de bouw van een heel bijzonder soort
dodenhuisje rond 1800 te Weimar. Het droeg de naam: ‘Toevluchtsoord van het
twijfelachtig leven’. Aan de vingertoppen van de opgebaarde doden bevestigde men
draden, welke zo nauwkeurig gespannen waren, dat zij bij de minste beweging een
daarmee verbonden wekker met groot lawaai deden aflopen. In München verbond
men die draadjes met een glasharmonika, die bij de minste beweging begon te spelen.
Volgens Van den Berg speelde die harmonika een heel toepasselijke melodie van
Haydn: ‘Ah, come il core me palpita nel seno’ (Ai, hoe slaat het hart mij in de borst!).
Uit een rapport van 1849 bleek, dat niemand tot dan toe schijndood bevonden was.
Er zijn echter wel gevallen bekend die meer van vergissingen dan van schijndood
getuigen. Zo weet Simpson te melden, dat in 1956 te Melbourne een vrouw in het
mortuarium overeind ging zitten en begon te praten tegen de politie-arts, die gekomen
was om het lijk te onderzoeken. En in 1958 werd een vrouw die kennelijk zelfmoord
had gepleegd door inneming van een overmatige hoeveelheid slaappillen, naar een
publiek lijkenhuisje gebracht. Zes uur later werd ze door een jonge politiefunctionaris,
die gekomen was om haar te identificeren, rustig ademend aangetroffen.
Voor ons gevoel is die angst voor de schijndood erg overdreven, maar het valt
moeilijk te ontkennen, dat het onherroepelijk moment van de dood verder weg ligt
dan men vroeger meende. Stilstand van de ademhaling kan vaak weer verholpen
worden. Zelfs hartstilstand is geen absoluut criterium voor het vaststellen van de
dood, want het hart kan in sommige gevallen door massage of door
medisch-technische middelen ‘weer op gang gezet’ worden. Tenslotte: sterven is een
proces dat altijd in fasen verloopt, al komt de dood nog zo plotseling. De belangrijkste
ethische vraag in verband met harttransplantatie is daarom de volgende: kan men in
dat stervensproces een moment aanduiden waarop het lichamelijk organisme en het
hart levend zijn, terwijl de menselijke persoon dood is? Er bestaat geen algemeen
aanvaarde definitie van de dood. Een scherpe grens tussen leven en dood schijnt
haast niet te trekken. Wellicht komen we een stapje verder als we de vraag anders
stellen: hebben we een criterium op grond waarvan we kunnen zeggen, dat er in een
bepaald geval geen echt menselijk, persoonlijk leven meer is en daarom de plicht tot
eerbiediging van dat leven niet meer geldend is?

De herkenbaarheid van echt menselijk leven
Op zoek naar een criterium voor de aanwezigheid van echt menselijk leven zouden
we eerst al kunnen denken aan de lichamelijke gestalte, waaraan we de
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mens als zodanig herkennen. Bij nader toezien blijkt dit echter een zeer breed begrip
te zijn: niet zelden herkennen we een mens in mismaakte lichamelijke gestalte, die
haast niets menselijks meer heeft (denk bijvoorbeeld aan de ergere graad van lepra).
We zouden deze weg nog even kunnen vervolgen en ons afvragen, welk deel van
het menselijk lichaam intact moet zijn om te kunnen spreken van een mens. Dat moet
evident het hoofd zijn. Het valt echter te betwijfelen, of we zouden gesproken hebben
van een mens, als de droomwens van een Franse onderzoeker in vervulling was
gegaan: het hoofd van een geguillotineerde onmiddellijk na de terechtstelling door
kunstmatige zuurstof-en voedselvoorziening in het leven te houden. En zouden we
durven spreken van een mens, als alleen de hersenen plus één oog in een laboratorium
in leven gehouden worden, zoals we kunnen lezen in een navrant verhaal van Dahl?
Vanuit de science fiction terugkerend naar de realiteit van het probleem: het is
duidelijk, dat het belangrijkste criterium voor het mens-zijn als zodanig nooit exclusief
in het lichamelijke kan gelegen zijn. Vandaar dat men zich kan afvragen of het
menselijke bewustzijn ons niet voldoende houvast biedt, want daarin kunnen we
immers een typisch menselijke levensuiting zien. Ook dit is te ongenuanceerd,
aangezien slapende of bewusteloze mensen en pasgeboren baby's kennelijk niet
minder mens zijn. We komen waarschijnlijk een heel stuk verder als we stellen: het
gaat om de aanwezigheid van zodanig valide hersenen, dat de mogelijkheid tot
hersenfunctionaliteit bestaat. Toch kunnen we ook dat niet als exclusief criterium
gaan gebruiken: bij sommige vormen van krankzinnigheid is die mogelijkheid wel
erg klein, maar niemand zal durven beweren dat dit ‘dus’ geen mensen meer zijn en
geen recht meer hebben op eerbiediging van hun gebrekkig menselijk leven. Of
moeten we eenvoudigweg zeggen: er is menselijk leven zodra en zolang er biologisch
levende, menselijk gestructureerde lichamelijkheid is? Maar daarmee redden we het
ook al niet. Zolang de hersenstam onbeschadigd is, kan het hart kloppend en het
organisme nog een bepaalde tijd levend blijven, zelfs als de grote hersenen zwaar
beschadigd en totaal inactief zijn. Het geheel overziende wordt het duidelijk, dat één,
exclusief criterium niet volstaat (Sporken 1968).
Ofschoon een scherp omlijnde omschrijving ons ontbreekt, hebben we voor de
praktijk toch een bepaald beeld, waarmee we leven en werken. Dit bestaat in een
soort fundamenteel ‘Gestal-Idee’ van het menselijke. Het feit zelf dat een leven is
voortgekomen uit een menselijke moederschoot, speelt hierbij reeds een belangrijke
rol. Bovendien weten we door ervaring, dat er een aantal mogelijke variaties en ook
gebreken bestaan die ondanks alles te verenigen zijn met het begrip ‘menselijk’. Op
grond daarvan accepteren we als menselijk alle leven, dat het minimum bevat van
die elementen die samen de menselijke ‘Gestalt’ vormen. Dit minimum schijnt
voornamelijk te bestaan in die elementen van het menselijk lichaam, welke de basis
vormen voor het menselijk bewustzijn, totaal of gedeeltelijk, nu of in de toekomst
(Biörck 1967).
Als we na dit alles opnieuw de vraag stellen naar het beslissende moment van de
dood, dan lijkt mij dat ogenblik gegeven bij het afsterven van die organen welke per
sé noodzakelijk zijn voor het leven van de menselijke persoon.
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Ofschoon de mens méér is dan hersenfunctie alleen, kan men medisch-ethisch gezien
het standpunt verdedigen: als de hersenen zo ernstig beschadigd zijn, dat leven op
menselijk niveau nu en voor de toekomst uitgesloten is, dan is die mens dood. Bij
dergelijke, zware hersenbeschadigingen kan het organisme (spontaan of kunstmatig)
nog een bepaalde tijd leven en het hart nog een bepaalde tijd kloppen. Maar vanaf
dat moment kan er geen sprake meer zijn van individueel menselijk of persoonlijk
leven. In dat licht lijkt het mij verantwoord om als ethische grondnorm aan te houden:
wanneer vaststaat, dat het nog levend hart geen functionele betekenis meer kan
hebben voor de persoon in kwestie, dan mag dit hart aan het levend organisme
ontnomen worden. In dat geval is het geen vergrijp tegen het leven van de medemens,
omdat die medemens niet meer als mens bestaat.

Haken en ogen
Deze opvatting wordt door velen verdedigd: Hattinga Verschure en Barnard
bevestigden dit op het Amsterdamse congres; Alexandre, Beecher, Bosc, De Greaff,
Hamburger, Simpson en Woodruff in artikelen en interviews. Het lijkt mij toe dat
deze ethische stelling met recht verdedigd kan worden, maar dat neemt niet weg dat
er in de praktijk haken en ogen aan vastzitten, zowel vanwege de gecompliceerdheid
van de situatie waarin dergelijke beslissingen vaak genomen moeten worden, als
vanwege de andere problemen die er mee in verband staan.
Vink is van mening, dat de mens dood is als de hersenen definitief beschadigd
zijn. Hij vindt het echter niet verstandig om in de ‘twilight-zone’ (d.w.z. zolang als
het hart nog klopt) enig orgaan weg te halen, omdat het indruist tegen de gangbare
gevoelens en bovendien in sommige landen het risico van gerechtelijke vervolging
met zich meebrengt. Dit laatste hoeft geen onoverkomelijke moeilijkheid te zijn,
aangezien een juister inzicht in de criteria voor de dood een goede grond voor
wetsverandering kan zijn. Het gevoelsargument heeft onmiskenbaar een reële grond,
al was het alleen maar de vraag: wanneer hebben we de zekerheid, dat de hersenen
inderdaad definitief beschadigd zijn? Is het uitvallen van het E.E.G. een voldoende
criterium? Het E.E.G. is in dezen ongetwijfeld het belangrijkste, maar niet op een
exclusieve manier. Van Nieuwenhuizen heeft er op gewezen, dat men het E.E.G.
slechts als maatstaf kan nemen als men het beziet in het kader van alle neurologische
waarnemingen. Zelfs bij een ruime termijn van 24 uur moet men toch andere factoren
verdisconteren: nagaan of er nog pupil-, slik- of ademhalingsreflexen zijn; temperatuur
controleren, omdat bij zeer lage temperatuur het E.E.G. langdurig kan verdwijnen.
Het zal waarschijnlijk nooit mogelijk zijn om volkomen ‘objectieve’ criteria voor
het vaststellen van de dood tot in de laatste details vast te leggen. In de medische
praktijk zal het oordeel altijd veel elementen bevatten en als geheel leiden tot een
zekere schatting of feeling van de behandelende arts. Het wil mij voorkomen, dat
we de artsen het vertrouwen moeten blijven geven dat zij naar eer en geweten alles
zullen doen wat in het belang van de patiënt in
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kwestie is. Daartoe lijkt het noodzakelijk dat bij transplantatie twee van elkaar
onafhankelijke teams beslissen. Het oordeel over het moment van de dood komt
daarbij uitsluitend toe aan de behandelende artsen van de donor.
In dit verband stellen zich nog verschillende andere vragen, die de moeite van het
overdenken waard zijn. Indien onmiddellijk na vaststelling van de dood organen aan
het nog levend organisme ontnomen zullen worden, wat heeft dat dan voor
consequenties voor het sterven zelf, wat gaat dit betekenen voor de patiënt als hij
niet bewusteloos is? Wat betekent dat voor geliefde personen? Aanwezig zijn aan
een sterfbed betekent voor de naastbestaanden toch vaak veel meer dan alleen maar
wachten totdat de patiënt vertrekt? Het is als menselijk gebeuren toch een afscheid?
Is dat alles een menselijke waarde, waarvan we zo veel mogelijk moeten trachten te
behouden?
Een andere kwestie stelt zich in verband met de reanimatie. Het gebeurt, dat de
reanimatiepoging na enkele maanden uiteindelijk gestaakt wordt op grond van het
argument, dat verdere pogingen tot levensverlenging zinloos zijn. Als men nu bepaalde
organen voor transplantatie kan gebruiken, wat dan? Moet men dan eerst de apparatuur
(hart-longmachine) stopzetten of mag men het organisme kunstmatig in goede staat
houden tot op het moment van de transplantatie? Mag men dan eerst de betreffende
organen wegnemen en daarna de apparatuur stopzetten? Als het zinloze van verdere
reanimatie (c.q. levensverlenging) gelegen is in de vaststelling van de irreversibele
hersendood, dan lijkt mij dit principieel beschouwd inderdaad verantwoord. Wanneer
dit een gemeenschappelijke overtuiging wordt, dan moeten we ons realiseren dat we
daarmee in feite reeds stilzwijgend goedkeuring gegeven hebben aan het zogenaamde
‘conserverings-instituut’, waar levende organismen intact gehouden worden ten
behoeve van overplanting. Ik vraag me af, of we dat op dit moment al áánkunnen.
Dit impliceert namelijk: de nabestaanden moeten in staat zijn te verwerken, dat van
een geliefd persoon, (waarvan men niet op uitsluitend geestelijk niveau, maar in
diens lichamelijkheid gehouden heeft) het lichaam levend en het hart kloppend
gehouden wordt, totdat er zoveel van weggenomen is, dat het verder nergens meer
toe dienen kan. Moeten we dit voor de toekomst als een opdracht van
medemenselijkheid gaan beschouwen? We zullen in ieder geval moeten voorkómen,
dat dit leidt tot een ontwaarding van de mens als geest in lichamelijkheid geïncarneerd.
De gevolgen die naar aanleiding van orgaantransplantatie op iuridisch niveau
kunnen ontstaan, zijn niet gering en niet onbelangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de
algemeen aanvaarde overtuiging, dat de persoon in kwestie of de voor hem
verantwoordelijke personen vrijwillig toestemming moeten geven. Hoe moet dat
gebeuren in de praktijk? Op dit punt zijn in verschillende landen al wetswijzigingen
voorgesteld. Vervolgens: correctie van de criteria voor 't vaststellen van de dood zal
in vele landen noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het proces in Newcastle in
1963: een man was mishandeld en had zware kwetsuren opgelopen. Van zijn vrouw
en van de officier van justitie werd toestemming verkregen om na zijn dood een nier
weg te nemen. Veertien uur na opname hield de spontane ademhaling op; deze werd
daarna nog vier-en-twintig uur
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door een beademingsapparaat op gang gehouden; toen werd de machine stopgezet
en de nier verwijderd. Het gevolg van dat alles was, dat de beschuldiging van doodslag
mislukte omdat niet met zekerheid kon worden aangetoond of het slachtoffer stierf
aan de gevolgen van de mishandeling of door het stopzetten van de apparatuur. Werd
hij alleen maar in leven gehouden voor de transplantatie? Had men zijn leven langer
in stand kunnen houden? Zo ja, waarom deden de artsen dit dan niet? (Simpson).
Dat brengt ons bij een laatste vraag: bij harttransplantatie schijnt er een
merk-waardige discrepantie te ontstaan tussen donor en receptor wat betreft de zin
van de levensverlenging. Ik bedoel dit: de redenen waarom men bij de donor de
pogingen tot reanimatie of levensverlenging stopt, is meestal gelegen in de
overtuiging, dat verdere levensverlenging voor déze patiënt in déze
lichamelijk-geestelijke conditie zinloos geworden is. Bij nier-transplantaties wordt
voor de receptor uitdrukkelijk deze vraag gesteld (bekend van het Radboudziekenhuis
te Nijmegen; Cramond e.a. 1967): heeft het zin het leven van deze bepaalde patiënt
door een nier-transplantatie te verlengen? Het is opvallend, dat men hierover niets
leest in de publikaties inzake hartoverplanting. Was die poging tot levensverlenging
bij alle tot nu toe verrichte harttransplantaties werkelijk zinvol? Het lijkt alleszins
de moeite waard, dat we ons er van bewust worden, dat ook hier het belang en de
zin van de levensverlenging nog niet bewezen is door het feit zelf dat het leven
verlengd wordt. Het is algemene overtuiging, dat men geen bijzondere dingen meer
moet doen tot levensverlenging na een gedeeltelijk gelukte reanimatie. De kern van
de redenering ligt daarbij in de vraag of dat verlengde leven nog een acceptabel en
leefbaar leven zal zijn (Sporken 1965). Wat was de leefbaarheid van de levens die
men door een hart-transplantatie poogde te verlengen?

Besluit
Ik moge sluiten met een verwijzing naar datgene wat boven gezegd werd over ethiek
in het algemeen. Omdat ethische normen uitspraken zijn over de verwerkelijking
van ons mens-zijn, zullen ze even dynamisch en even sterk historisch gebonden zijn
als dat mens-zijn zelf. Daarom moeten we niet in paniek raken als we voor nieuwe
ethische problemen niet onmiddellijk nieuwe ethische normen voorhanden hebben.
We hebben daar tijd voor nodig; vaak blijkt eerst in de praktijk van het leven of met
dat nieuwe de humaniteit werkelijk gediend dan wel bedreigd wordt. De keerzijde
van de medaille is, dat wij samen verantwoordelijk zijn voor datgene wat met de
mens gebeurt. Een goede voorlichting (geen sensatie-pers!) is noodzakelijk om tot
een verantwoorde gemeenschappelijke overtuiging te komen. Aangezien niets de
mens zo na aan het hart ligt dan zijn eigen hart, zal het in deze kwesties aan aandacht
en zorg waarschijnlijk niet ontbreken.
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De chaos als volte en als leegte1
B.F. Van Vlierden
De roman werd lang aangezien als het meest vlottende en vormeloze literaire genre,
en leek daardoor aan elke mogelijke definitie te ontsnappen. Inderdaad kan een
descriptieve definitie de roman niet over zijn fundamentele paradox heenhelpen, en
een poging tot definiëren moet rekening houden met de dynamische ontwikkeling,
met als uitersten oorsprong en eindpunt van dit evolutief genre. De roman is een bij
uitstek historisch genre, dat slechts in zijn historische dimensie kan worden begrepen.
Daarom zou hier als bepaling kunnen worden vooropgesteld: de roman is het kritische
stadium van de epiek, is de epiek die zichzelf als probleem heeft leren zien. Hij blijft
niettegenstaande alles aan de epiek participeren maar verzet zich ook tegen de epiek,
in de mate waarin hij zijn oorspronkelijk verhaalskarakter in vraag stelt of verwerpt.
De roman, door Hegel zo zinvol en paradoxaal ‘het burgerlijk epos’ genoemd, heeft
aan dat burgerlijke een zware tol betaald, nl. het prijsgeven van de autonome waarde
van het epische. De roman dankt zijn oorsprong aan het burgerlijke wantrouwen
tegenover zijn epische karakter, in naam van een nog dieper liggend wantrouwen
tegenover het wezen van de epiek. In zijn wezen zelf lééft de roman van zijn
tweeslachtige episch-kritische aard. De roman maakt het vertellen ondergeschikt aan
de controle, de eventueel bestraffende controle (bij Don Quichote), van de
werkelijkheid. De spanning tussen epiek en realisme is de bron zelf geweest, en de
motor van de dynamische ontwikkeling binnen de roman. In deze innerlijke dialectiek
van de roman hoort het epische thuis bij het subjectieve creatieve element, het
realistische bij het objectieve, reproducerende element.
In deze dialectiek werd de mimesisgedachte, de bron zelf van alle realisme,
voortdurend van binnenuit belegerd, terwijl de creativiteit terzelfder tijd met een
steeds nieuwe stuwing wilde doorbreken. De mimesis ging uiteindelijk ten gronde
aan haar eigen dialectiek: door zich steeds sterker te affirmeren, door de roman steeds
nauwer bij een realiteit te betrekken, werd ze van principe tot methode, tot een
methode die zich uiteindelijk op zichzelf terugplooide om zichzelf te ondervragen.
Daarin is de ontwikkeling van de roman op het eerste

1

Een aantal slotbeschouwingen van een studie over de ontwikkeling van de Zuidnederlandse
roman, Van In 't Wonderjaer tot De Verwondering, die in het najaar verschijnt bij De
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen.
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gezicht dubbelzinnig: de neiging tot een steeds grotere objectiviteit confronteert dit
mimetisme met een steeds problematischer realiteit, en impliceert een ontwikkeling
in de richting van een steeds grotere zin-geving. De uiteindelijke radicale oppositie
tussen objectiviteit en subjectiviteit is in de romankunst de uitkomst van een streven
bij de romancier naar een uitklaring van de paradoxale samenhang van de objectieve
en de subjectieve pool.
De dialectiek die de ontwikkeling van de roman beheerst is die van elke artistieke
daad, van elke ponos. Het is een oeroude wijsheid, dat de woordkunste-naar terzelfder
tijd, in één, een poiètès, d.i. een maker is, én een vinder. Het maken impliceert het
scheppen van iets wat er nog niet was, het vinden impliceert een verwijzing naar iets
dat er reeds was. Deze schijnbare oppositie tussen maken en vinden maakt precies
de dialectiek uit van de ontwikkeling van de roman als scheppend genre, en vindt
zijn uitkomst (en wellicht zijn oplossing) in het recente inzicht, dat het maken de
enige methode van het vinden is, en dat het vinden precies in het maken bestaat. Zo
is de innerlijke ontwikkeling van de roman een voorteken geweest, waarin het nieuwe
inzicht van de fenomenologie werd ervaren en geëxpliciteerd, nl. dat elk zin-geven
een zin-nemen is, en dat deze paradox eigenlijk de hele positie van de mens in de
wereld bepaalt. Indien het maken een zingeven is, en het vinden een zin-nemen, dan
doet de fenomenoloog niets anders dan de antieke paradox van de maker-vinder op
te helderen en te doorlichten. De groei van dit inzicht kan men aflezen uit de
ontwikkeling van de roman als literair genre.
De aanvankelijke mimesis, die zich als kritische reflexie tegenover de autonome
epiek plaatste, beklemtoonde aanvankelijk, onderstelde nl. bij de aanvang, de
volstrekte overheersing van de waarde van de werkelijkheid, en reduceerde het
scheppende ingrijpen tot het mogelijke minimum. De gegeven werkelijkheid drong
in die mate zijn vanzelfsprekende vorm op, dat de roman bij de aanvang inderdaad
kon volstaan met een vormeloos genre te zijn, ja, in deze vormeloosheid eigenlijk
zijn definitie kon vinden. Het kunstwerk was een afbeelding van de werkelijkheid.
De kunstenaar kwam echter op die wijze buiten zijn werk te staan, waarin dan de
‘werkelijkheid’ geleidelijk devalueerde van gegeven (res), tot object, tot probleem,
tot Gegenstand, tot chaos. In dezelfde mate werd de kunstenaar daardoor uitgedaagd
om daartegenover scheppend op te treden, en het waardeverlies, d.i. het vormverlies
van de ‘werkelijkheid’ te compenseren door een steeds dieper ingrijpende
vormstichten-de creativiteit. De mimesis, als crisis van de creativiteit, werd zelf de
haard van de crisis. De artistieke houding tegenover de werkelijkheid intensiveerde
zich, van ontwerp van een ik, tot geestelijke oefening, tot therapeutische methode,
tot scheppende vorm. Wanneer de werkelijkheid in een laatste stadium zich als chaos
openbaart, openbaart zich de mimesis als volledig uitgeholde methode, en ruimt de
plaats in voor de absolute vorm. Het vinden openbaart zichzelf weer als maken, de
oude equatie ‘de inhoud = de vorm’ (van de volstrekte mimesis) wordt omgekeerd
in de equatie ‘de vorm = de inhoud’ (van de volstrekte creativiteit). Het zin-nemen
openbaart zich uiteindelijk als een zingeven. De werkelijkheid openbaart zich niet
als gegeven vóór de artistieke schepping
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(mimesis) maar als resultaat, uitkomst zelf van het artistieke werk. De werke-lijkheid
bestaat niet vóór het werk, is het produkt, de inhoud zelf van het werk. Door het werk
ontstaat werkelijkheid.
Wordt hierdoor de paradox van de mimesis uitgeput, de kunstenaar wordt terzelfder
tijd met een nieuwe paradox geconfronteerd, die twee aspecten heeft, nl. een subjectief
en een objectief aspect. Het kunstwerk openbaart zich als fictie, nl. als iets wat reëel
is in de mate dat het gemaakt wordt (fingere, vingers), maar ook iets wat geen voor
de hand liggende relatie meer heeft tot een ‘werkelijkheid’. Deze paradox is het
resultaat van de objectieve paradox die in de ‘chaos’ is gelegen. De dubbelzinnigheid
van de ‘fictie’ is een emanatie van de dubbelzinnigheid van de ‘chaos’. Wie de
zelfstandigheid en de realiteit van de fictie tegenover de chaos poneert, doet dit omdat
hij de chaos als een leegte ervaart. Wie de fictie als referentie tot de chaos poneert,
doet dit omdat hij de chaos beleeft als een volte. Het is op het eerste gezicht
verlokkelijk om deze problematiek tussen fictie en chaos, die in feite behoort tot de
literaire methode, te maken tot een existentiële houding. Er valt daar heel wat over
te zeggen, maar de sprong móet niet doch kán inderdaad worden gemaakt. Doch ook
degene die de paradox op een existentieel niveau wenst te plaatsen, zal de literaire
benadering dan toch als een geldige methode beleven. Zijn houding komt erop neer,
een realiteit te vernietigen, die zich reeds als voltooid en zinvol, als werkelijkheid
aandient, opdat ze tot éigenlijke werkelijkheid zou kunnen worden in het kunstwerk.
Het kunstwerk poneert zich dan als authentieke bestaanswijze tegenover een
inauthentiek naïef aanvaarden van een geldig geachte werkelijkheid.
Het ziet ernaar uit, dat de fictie als eigenlijke werkelijkheid de chaos tot een leegte
reduceert, terwijl de fictie tot alsof wordt gereduceerd door hen die de werkelijkheid
reeds als kosmos ervaren. Daartussen in schijnt er plaats te zijn voor een evenwichtiger
relatie, nl. die van degenen die de fictie beschouwen als een interpretatie van de
werkelijkheid. Doch hierdoor wordt het vraagstuk eerder weggewuifd, en uitgesteld,
dan opgelost. Hiermee is immers niet uitgemaakt of de werkelijkheid waarnaar de
fictie verwijst, reeds als dusdanig zinvol zou zijn geweest, dan of ze die zin slechts
krijgt dankzij de interpretatie die het kunstwerk aanbiedt. In het eerste geval wordt
de interpretatie gezien als ver-tolking van een voorafbestaande zin, in het tweede
geval als ver-taling, waarbij dan het ver-talen, het tot taal maken, de zin zelf van de
werkelijkheid constitueert. De dubbelzinnigheid van de chaos als een volte of als
een leegte wordt door de ‘interpretatie’ niet opgelost, alleen toegelicht.
Blijft dan de ervaring van de dubbelzinnigheid van de fictie en van de chaos
onherleidbaar? Misschien toch niet, omdat ze precies in deze laatste ondoorzichtigheid
van de artistieke schepping de uitdrukking en het beeld zelf is van de situatie van de
mens in de wereld. Dit heeft te maken met het feit, dat de mens zich tegenover dit
vraagstuk niet objectief verhoudt, maar dat het hem tot in zijn subjectiviteit zelf
bepaalt. De mens wordt pas zichzelf al scheppende, zijn bestaan is scheppen, valt
met dat scheppen samen, dat zijn dynamische identiteit uitmaakt. Doordat hij slechts
scheppende zichzelf wordt, is hij van
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bij de aanvang in het scheppingsproces opgenomen, kan hij datgene wat aan dit
scheppen voorafgaat slechts als een ambivalentie waarnemen, nl. de chaos als volte
én leegte terzelfder tijd. De opvatting van de chaos als een volte of als een leegte
verliest daarin haar objectieve zin en betekenis: degene die de chaos ervaart als een
leegte, ervaart de volte van zijn artistieke schepping als een persoonlijk vermogen
in een leeg heelal, degene die de chaos ervaart als een volte ervaart die volte als een
geboden mogelijkheid voor zijn schepping. De chaos biedt zich aan als mogelijkheid,
en naargelang die mogelijkheid als subjectief vermogen resp. als objectief geboden
kans wordt beleefd, komt die chaos als leegte, resp. als volte voor. De eerste voelt
zich een eigenmachtig schepper, de tweede voelt zich opgenomen in een
scheppingsproces waaraan hij participeert.
Dit zijn echter slechts twee zijden van een enkele gegeven situatie. De kunstenaar
expliciteert terzelfder tijd, in de éne act, de werkelijkheid en zichzelf. De beklemtoning
van één aspect - de kunstenaar die de explicitering van zichzelf beleeft in het scheppen
- of van het andere aspect - de kunstenaar die daarin de explicitering van de
werkelijkheid beleeft - is nog slechts een soort van nuancering, van overbeklemtoning
van één perspectief dat het andere als correctief en als aanvulling nodig heeft om
zijn éigen zin volledig te onthullen. Het maken is het vinden, zonder het maken is
er geen vinden, makende vind ik de wereld maar ook mezelf. In het kunstwerk wordt
de werkelijkheid pas zichzelf en wordt de kunstenaar (terzelfdertijd) pas zichzelf. In
het woord wordt de chaos tot kosmos en constitueert zich terzelfder tijd het ik. De
volstrekte implicatie van het ik in de scheppingsact zelf maakt het ik zó schatplichtig
tegenover deze scheppingsact, dat zijn relatie tot wat deze scheppingsact voorafgaat
slechts zijn subjectieve verhouding daartegenover betekent, niets anders. De chaos
als leegte of als volte, als niets of als volstrekte mogelijkheid, is slechts het perspectief
van degene die exclusief het maken of het vinden beklemtoont. De lege chaos betekent
niets anders dan dat de kunstenaar totaal opgaat in het maken, de volle chaos niets
anders dan dat hij volledig opgaat in het vinden.
Nu is dit maken én vinden in één de positie zelf van de mens in de wereld. Van
deze laatste problematiek van de menselijke schepping vindt men een projectie in
alle kosmogonieën, en ook in het boek Genesis: op het ogenblik van de schepping
wordt een chaos, een baaierd, als ‘gegeven’, als reeds aanwezig ondersteld, en uit
de chaos wordt de wereld, de kosmos geschapen. Het begrip chaos als oerstof wordt
gehanteerd in functie van de schepping, die wordt voorgesteld als vormgeving aan
alle elementen vanuit een niet te omschrijven oergegeven. Dit is wel de situatie van
de mens, die zich scheppen uiteraard slechts kan voorstellen als vormgeving in een
reeds bestaande zij het volstrekt vormeloze stof. Deze is datgene wat (reeds) gegeven
is, wat gepresenteerd wordt aan de vormgevende kracht van de schepper, is de materie
die als voedsel dient voor de matrix, de matrijs. - Alleen, in de Genesis vindt men
een theologisch correctief: de schepping geschiedde ‘ex nihilo’ uit het niets, uit de
leegte. Deze scheppingsverhalen zijn antropomorf, geven meer de situatie
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van de mens als schepper dan die van een God als Schepper weer. De laatste paradox
van de menselijke d.i. de artistieke schepping is deze opvatting van de chaos als een
volte van mogelijkheden en als een leegte van realisaties. Vormeloosheid, leegte,
duisternis, afgrond, dit wordt geboden aan de Geest die boven het water (!) zweeft.
Johannes corrigeert deze Joodse visie in christelijke zin, door de aanwezigheid bij
de aanvang van het Woord bij en in God. Datgene wat de gelovige mens bij de
aanvang vóór de schepping onderstelt, het woord en de chaos, is mede een projectie
van datgene wat hij onbewust of bewust als zijn meest eigen situatie als schepper
ervaart.
De mimesisgedachte is de vorm zelf van een aliënatie. De nabootsing onderstelde
een soort van voltooide werkelijkheid, waarbij noch aan de werkelijkheid noch aan
de kunstenaar iets wezenlijks werd toegevoegd. De meest eigen taak van de
scheppende mens werd een soort overdoen van wat reeds was gebeurd, nabootsen,
naboetseren, in plaats van het moment zelf te zijn waarop de schepping, als nog
onvoltooid, haar voltooiing en realisatie zou naderen, misschien bereiken. De
mimesisgedachte behoort tot een wereldbeeld dat definitief tot het verleden behoort,
nu datgene wat aanvankelijk als zinvolle werkelijkheid werd beschouwd, zijn
chaotisch karakter heeft geopenbaard. Wil men nu de artistieke schepping beschouwen
als een interpretatie, dan zal men dit inzicht moeten losmaken van een opvatting van
de wereld die zijn zin reeds zou bezitten vóór en (dus) zonder deze interpretatie. In
en door deze interpretatie ontstaat deze zin, wordt hij ver-taald, wordt hij tot taal,
totaal, zichzelf. En in en doorheen deze zingeving die de mens als grond van zijn
actief bestaan ervaart, vindt de mens de zin zelf van zijn eigen bestaan, ervaart hij
zijn bestaan als zinvol. De zin-geving, die de object-gebonden zijde is van de
zinneming, het maken wat de specifieke vorm is van het vinden, behoedt de mens
niet alleen voor vervreemding van de werkelijkheid maar ook voor de vervreemding
van zichzelf. Het zuivere maken aliëneert hem van de werkelijkheid, het zuivere
vinden van zichzelf. Hij maakt omdat hij de ‘maker’ is, en zijn eigen zin in dat maken
put, hij vindt omdat hij de vinder is, de zin van de wereld in het vinden put. De
interpretatie, als ze met de nodige nuancen wordt gehanteerd, kan precies de
paradoxale identiteit tussen vinden en maken, tussen zin-geven en zin-nemen,
uitdrukken.
Hoezeer hij zijn schepping ook als iets absoluuts beleeft, doordat het zijn wezen
zelf totaal doordringt, de mens is niet de absolute schepper omdat hij tegenover de
scheppingsact niet vrij staat: scheppen is geen keuze voor hem, hij moet scheppen
om zichzelf te zijn. Deze opdracht, die met zijn natuur zelf verweven is, maakt dat
hij zoiets als een chaos nodig heeft, die zijn schepping voorafgaat, waartegen hij zich
al scheppende afzet. Deze chaos als volte en leegte is de geobjectiveerde gestalte
van zijn fundamentele onvrijheid tegenover het scheppen. Hij moet scheppen, wordt
aangespoord tot scheppen vanuit de volte van de chaos, wordt uitgedaagd om te
scheppen vanuit de leegte van de chaos. De chaos is zijn relatie tot zichzelf en tot de
wereld wanneer hij niét schept, de chaos is zijn non-identiteit, zijn tastbare
non-identiteit, die hem tot scheppen, tot zijn identiteit uitnodigt, resp. uitdaagt. De
artistieke epistemolo
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gie is een scheppende epistemologie, zijn kennen is een kunnen, slechts scheppend
weet de mens van zichzelf en van de werkelijkheid.
Ook in andere kunsten zou men dezelfde dialectiek kunnen blootleggen, maar de
geschiedenis van de roman leent zich als geen ander genre tot dit inzicht, precies
omdat de roman in zijn ontwikkeling de dialectiek tussen epiek en kritiek, tussen
scheppen en vinden heeft uitgeput. Daarom openbaart zich in de ontwikkeling van
de roman ook het wezen zelf van het literaire ‘genre’. In hun betrekkelijk gefixeerde
en stabiele vormen konden andere genres de zelfondervraging vermijden, te meer
omdat ze vaak in een stabiele maatschappij gestalte kregen. (Zoals b.v. de tragedie
op het hoogtepunt van een volwassen politieke maatschappij). Maar de roman is
precies het genre van een uiterst vlottende tijd, van een maatschappij die haar eigen
gestalte heeft gezocht - van de zelfzekere tot de onzekere burger - en die zichzelf als
sociale dynamiek heeft leren zien. Vandaar dat de roman als geen ander genre de
zelfondervraging kon beoefenen, maar zich ook als geen ander genre op zichzelf als
genre kon terugplooien. Het literaire genre openbaart zich in de roman als metafoor
en als werkhypothese, openbaart als genre een dialectiek tussen metafoor en
werkhypothese.
Van genre tot werkhypothese werd de roman in feite gedemythologiseerd, werd
zijn noodzaak tot betrekkelijkheid. Als genre was hij een interpretatie, een meta-foor
van de werkelijkheid, was hij een zinvol aanwezigstellen van een nooit volledig
doorschouwde en als dusdanig in haar kern chaotische werkelijkheid. Als dusdanig
gaf de metafoor zich zelf uiteindelijk prijs als noodzakelijk en onontkoombaar gesprek
met de werkelijkheid. Het genre richt zich op continuïteit, maar de werkhypothese
beleeft deze continuïteit als ontwikkeling, als een voortdurend zichzelf in vraag
stellen. Daarin hebben we vijf essentiële stadia kunnen onderscheiden. Als genre
hebben de opeenvolgende generaties in wisselende situeringen de roman ontvangen
van voorgangers, als werkhypothese hebben zij er telkens hun noodzakelijke vrijheden
tegenover in acht genomen. Het genre legde verplichtingen op, de werkhypothese
schonk de noodzakelijke vrijheid, culminerend in het experiment. Dat gesprek zelf
tussen metafoor en werkhypothese is de dynamische realisering van de paradox
maken-vinden, zin-geven - zin-krijgen. De mens, de in wezen scheppende mens staat
niet naast een werkelijkheid, hij is de dynamische kern zelf waarin de werkelijkheid
samen met de mens zichzelf wordt.
Hierin openbaart zich een volstrekt nieuwe en zinvolle relatie tussen mens en
werkelijkheid. In het epos was hij geborgen, opgenomen in de matrix van het wonder.
In de roman verschaalde het wonder tot verwondering en vervreemding door de
kritische beleving van de epiek, en werd de materie problematisch, tenslotte tot chaos.
Nu deze chaos zich openbaart als terzelfdertijd negatief en positief aspect van het
vermogen van de mens om scheppend zichzelf en de wereld tot zin te brengen, kan
de mens leren wonen in het te ontginnen mysterie, zijn heim vinden in het ge-heim
van zijn bestaan. Zijn scheppend schrijven kan zich niet meer geborgen voelen in
het naïeve wonder van de epische wereld, heeft nu echter ook zichzelf uitgeklaard
in het kritisch door
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worstelen van een problematische werkelijkheidsrelatie, om voortaan het bestaan in
de werkelijkheid te ervaren als een ge-heim, dat hem niet als een schone geborgenheid
wordt geschonken, maar waarin hij telkens opnieuw moet pogen te wonen. Schrijven
is steeds opnieuw pogen de werkelijkheid als chaos bewoonbaar, d.i. tot kosmos te
maken. In elk werk wordt de mens en wordt de werkelijkheid opnieuw geborgen.
De chaos als volte en als mogelijkheid kon Vondels Adam volgend inzicht meedelen:
‘hier vindt mijn bouwlust bouwensstof’. De bouwensstof is de mogelijkheid en de
uitnodiging die de wereld biedt, de bouwlust is de (positieve) ervaring van zijn eigen
imperatieve wezensgrond de wereld te ontginnen. De roman als kritisch stadium van
de epiek heeft de mens gevoerd van de kinderlijke geborgenheid in het wonder naar
de volwassen taak, zijn heim te bouwen in het ge-heim, te wonen in het mysterie van
het bestaan. Dit lijkt de aankondiging te zijn van een derde stadium in de epiek, een
waar mutatiemoment, een metamorfose. De mens lijkt plots veel actiever betrokken
bij het wonder zelf van de wereld, dat hem aanvankelijk als gift in de schoot scheen
geworpen, hij moet het zelf maken, hij moet actief het mysterie meebeleven, het
wonder zelf tot stand brengen. De wereld was zijn wonder, nu ontdekt hij zichzelf
als zetel en als agens zelf van dit wonder. In hem wordt de schepping tot schepping,
d.i. zichzelf. Zijn woord is het Woord, in zijn woord komt het Woord tot stand, wordt
het Woord tot Woord, verschijnt het Woord tegenover zichzelf, verschijnt de wereld
aan zichzelf, openbaart zich in de onherleidbare eenheid van het werk de dynamische
zin van de schepping zelf, wordt de chaos tot kosmos. Deze kon niet ontstaan uit het
naïeve wonder, omdat hij daarin eigenlijk voorbarig als ‘gegeven’ voorkwam. Vanuit
de kritische dichotomie tussen mens en wereld kan nu de bewuste dynamische
harmonie ontstaan van het uni-versum, dat Joyce reeds vanuit zijn tragische ironie
heeft voorvoeld als de epifanie, de openbaring van de wereld en van de mens aan
zichzelf.
Deze laatste alinea moet men mij vergeven. Het is niet de taak van de
historie-schrijver, de toekomst te voorspellen. Hoe zou hij het kunnen? Zoals men
weet bestaat geschiedenis erin, het verleden te voorspellen. De toekomst behoort tot
het mysterie zelf van het bestaan, waarop het ons gegeven is, in te gaan. Hoe
vanzelfsprekend de ontwikkeling van de roman uit zichzelf ook mag verlopen zijn,
en hoe duidelijk de dynamische opheldering van zijn innerlijke dialectiek ook mag
geweest zijn, deze vanzelfsprekendheid ontstond slechts achteraf. Elke nieuwe
wending is op haar moment toch telkens een verrassing geweest. Hoewel niet
helemaal: de werkhypothese nodigde als het ware uit tot verdere afwikkeling van
het proces. Onze relatie tot wat komt, tot het nieuwe, het nog niet gebeurde, is niet
alleen verrassing, in de mate waarin bestaan op een toekomst is gericht is het ook
verwachting. Op Godot wacht men, maar dan komt hij niet. Hij moet nl. verwacht
worden. Het was daarom misschien toch goed, te pogen om vanuit de huidige
problematische situatie de positieve verwachtingen naarvoren te halen, die er
onbetwistbaar in besloten zijn. De stap van probleem naar mysterie is overigens een
persoonlijke stap. Die overkomt je niet, die verrast je niet, die doe je zelf. De
verwachting laat in haar voorlopige
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en verregaande onbepaaldheid overigens álle mogelijkheden open. De verwachting
neemt nl. niet weg dat we toch verrast zullen zijn. In die zin is het verwachten zelf
een optie, maar een gewettigde, gemotiveerde optie. Het scheppende bestaan van de
mens is een onophoudelijk en onuitputtelijk gesprek met de werkelijkheid, waarin
werkelijkheid en mens zin krijgen, hun zin krijgen. Mundus est fabula, d.i. het
handvest van de roman. De wereld moet gezegd zijn om zichzelf te zijn, moet mondig
worden om zichzelf te zijn, moet verhaal worden. In het verhaal wordt de chaos tot
gebeuren, krijgt bestaan zin en wordt het orde in mij. Verhalen is participeren aan
het bestaan als gebeuren, is de baaierd ordenen tot kosmos. Het verhaal is een
ontologisch gebeuren. Hoe dit verhaal er zal uitzien is niet uit te maken: geen epos
meer, en geen roman die in wezen anti-epos wilde zijn, en ook geen anti-roman,
maar wat daaruit ontstaat, een soort van schrijven, dat we voorlopig een ‘opus’ kunnen
noemen, of een schriftuur, een prozatuur, een textuur en partituur of wat dan ook.
Het heeft nog geen naam. Laat het een ‘Boek’ zijn met zeven sloten, een boek Omega,
waarin het vlees tot woord zal worden.
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Apulische Impressies
Barocco Leccese
Theo Steendach
Bari, 1 juli
Op een treinreis langs de oostkust van het Apulisch schiereiland wordt men beslist
niet tot vermoeiens toe met indrukwekkende vergezichten verwend. Bijwijlen heeft
men zelfs helemaal geen uitzicht. Telkens namelijk als de spoorbaan weer, door een
uitgegraven sleuf of langs een afgegraven talud, beneden het niveau verloopt van
het afglooiend kustland. Soms ook zijn het nabije olijfbomen die het uitzicht
onderscheppen. En wanneer men dan weer verder inwaarts kan kijken, ziet men ook
het daar oplopend land met tal van olijfbosjes beteeld. Of met plompe karaatbomen
in onafzienbare rijen. Terwijl boven al die begroeiing hier en daar de witte bouw
uitschiet van verspreide huizen en hofsteden. En onder de olijf kruinen of tussen de
hoekige carobestammen is de aarde zelf - vreemd genoeg - ‘terra’ van kleur. Met 'n
beetje goede wil kan ze ook voor rood worden aangezien. Waarmee men dan, naast
het groen van de olijven en het wit van de huizen, hier de Italiaanse tricolore compleet
heeft.
Aan dit liefelijk maar weinig opwindende landschap rijden we nu drie kwartier al
voorbij. In deze sneltrein van Bari naar Brindisi en Lecce. Links zijn inmiddels 'n
drietal eveneens wit-gebouwde zeestadjes gepasseerd. En als dan eindelijk aan
landzijde iets fascinerends zich gaat voordoen, wil juist de conducteur m'n kaartje
zien. Was hij enkele minuten eerder gekomen, ik had er zonder verdriet 'n paar olijfof ook johannesbroodbomen voor laten schieten. Maar nu zal de goeie man eventjes
moeten wachten. Wat hij, de buitenlander in mij herkennend, heel bereidwillig doet.
En met alle begrip voor de situatie. Want daarbuiten, op 'n paar mijl afstand, vertoont
zich, koninklijk gelegen, een stad op een berg. Wel is de berg maar 'n heuvel, waarvan
de brede glooiingen tot zo'n tweehonderd meter uit de kustvlakte opklimmen. En
wel is de stad maar 'n stadje. Doch zoals dat in zijn verheven ligging boven het
landschap troont, schitterend wit nu onder de steile middagzon, is het als een stad
uit een visioen. Hier zou ik willen afstappen. Vanuit deze doorhollende ‘rapido’ zou
dat echter gelijkstaan met zelfmoord. Maar hier doorrijden is óók zonde! Voor de
terugreis vanmiddag zal ik daarom zeker een trein nemen die stópt bij Ostuni. Want
zo blijkt dat witte visioen te heten, waarin ik graag wat nader deelgenoot zou willen
worden.
Te Brindisi heeft, na een kort traject door een plotseling rotsig-dorre streek,
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onze rapido wèl haltgehouden. Maar niet voor mij. En na nóg 'n halfuurtje door een
geleidelijk weer vruchtbaarder landschap, is de rit dan beëindigd in Lecce.
't Is niet de naamklank alleen, wat er lieflijk is aan Lecce. Ik was daar in de eerste
middaguren en heb de stad gezien terwijl zij sliep. De schone slaapster. Stilte kwam
me tegen op de stationsweg die naar de binnenstad voert. En stilte langs het dwarspad
aan de stadsrand, waar de koele schaduw van hoge tuinmuren mij noodde tot eerst
nog 'n kleine omwandeling alvorens verder de stad zelf binnen te gaan. Stilte ook
daarna, in de straten en straatjes, waar de gesloten huizen alle leven schenen
teruggenomen te hebben. Terwijl hier en daar een sierlijk witte kerkgevel nu nutteloos
te koketteren stond. Mogelijk heeft er links of rechts toch enig menselijk leven zich
geroerd zonder dat het mij is opgevallen. Toen echter, bij wat me eerst alleen maar
'n kruising van straten toeleek, dan opeens het domplein vóór me lag, omsloten door
de stenen elegantie van kerkgebouw en van rijkversierde paleisfaçaden en volkomen
verstild onder de zon.... toen wist ik wel heel zeker dat Lecce in een diepe
sluimer lag verzonken. En terwijl zo de wereld der mensen sliep, scheen juist de
wereld der dingen aan werkelijkheid te winnen.
'n Werkelijkheid uit steen. Maar zó feestelijk en fantastisch, zó dartel en speels,
zó blij en beweeglijk, als ware zij met een eigen leven bezield. Stenen draperingen
die schijnen te gaan wapperen. Stenen loofwerk dat schijnt te gaan ritselen. Stenen
kind-engeltjes, zó uitgelaten dat men hun ijle stemmetjes aanstonds verwacht te
horen. En heiligen, hoog aan de kerkgevel, die bij hun levendige gesticulaties helemaal
schijnen te vergeten dat zij 't zelf niet zijn doch slechts hun stenen namaaksels.
De levensechte ongedwongenheid van al die rijke ornamentiek blijkt niet aan de
luchtige fantasie alleen van de ontwerpers en de vaardigheid van de uitvoerders te
danken. Maar tevens aan de gunstige eigenschappen van het materiaal waarmee deze
laatsten konden werken. Een hier dichtbij gedolven zeer zachte mergelhoudende
kalksteensoort die door inwerking van de lucht weldra verstart maar die, vers uit de
groeve, nog zó gewillig is dat men ook de soepelste vormen er zonder moeite in kan
uitbeitelen. Bovendien tintelt dit materiaal van een lichtende gloed, die al het erin
gebeeldhouwde nóg meer doet opleven en waardoor elk daaruit opgetrokken
bouwwerk nóg feestelijker aandoet.
En zo, staande nu in de middagstilte tussen die zwijgende feestelijkheid, door geen
slapende mensen gestoord en van de wakende door gevelmuren met gesloten vensters
en deuren gescheiden, meende ik de lang versteende mensen-dromen rond dit plein
al tot leven te zien komen. Doch bemerkte dan opeens hoe, rechts aan de piazza, bij
de hoofdingang van het weidse seminariepaleis een poortdeurtje openstond, 'n Smalle
donkere opening, waardoor mijn droom dreigde kortsluiting te maken met de
feitelijkheid der mensen van vandaag. Toen ik door die deur stapte, was 't eerst echter
nog alsof daarbinnen die droom onverbroken zou verdergaan. Ook dáár stenen lovers
en vruchtenslingers, die in het midden van de hof de kloosterput sieren en waaromheen
het
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wèl echte bladergroen en ooft van enige citrusbomen nu evenzeer roerloos bleef.
Maar dan verscheen daar weldra een in soutane gestoken knaap, die zo het midden
hield tussen een misdienaartje en een theologant; en die, even stilzwijgend als resoluut,
mij weer de poort uit werkte om vervolgens vanbinnen het deurtje af te grendelen,
dat hij blijkbaar bij verzuim had opengelaten.
Vanuit de stilte vóór de dom ben ik, door nog steeds lege straten en voorbij wéér 'n
eenzaam feestvierende barokkerk, al gauw op het stadsplein aangekomen. En had
daarnet de vluchtige confrontatie met het zwijgend seminaristje me nauwelijks even
kunnen opwekken uit de droomwereld der dingen rond het besloten domplein: ook
rond deze tweede, meer open piazza was 't vooral de stenen stad die als de eigenlijke
realiteit zich presenteerde, terwijl de toevallige stadsbewoners van nu 't af lieten
weten. Op andere uren zal de uit steen hier weerklinkende echo van het verleden
zeker overstemd worden door hedendaagse levendigheid. Want dit Lecce is dan toch
maar de hoofdplaats van het Salentijns gewest: de bestuurszetel, maar het centrum
ook van nering en nijverheid, verband houdende vooral met de wijn-, olijf- en
tabaksbouw in deze streek. En van dit streekcentrum vormt deze piazza het profane
middelpunt. Maar toch weer zó profaan niet, of ook hier staat, boven vanaf een kolom,
een of andere heilige zonder hoogtevrees te gesticuleren, zijn rococo-mantel
wapperend in de wind die niet waait. Sint-Orontius heet hij en al in de Neronische
tijd zou hij de eerste bisschop zijn geweest van deze stad die hem als schutspatroon
vereert. Ook de kolom moet nog van de Romeinse oudheid dateren en uit Brundisium
vandaan zijn, alwaar zij het voornaamste eindpunt markeerde der van Rome uitgaande
Via Appia. En voorbij de christelijke heilige op zijn heidense pilaar bewaren de
uitgegraven resten van een amfitheater nóg een herinnering aan het imperiale Rome.
Op dezelfde stenen banken waar eens het opgewonden publiek uit het Romeinse
Lupia zich aan bloederige scènes verlustigde, zaten nu echter, in 'n beschaduwd
hoekje, enkele burgers van Lecce vreedzaam te dutten. Achter hen werd het tafereel
afgesloten door de strakke gevel van een modern kantoorgebouw met, hoog
daarboven, enkele kapitale en bij avond wel in neonlicht geschreven letterreclames,
die nu door het zonlicht blinkend stonden afgetekend tegen het luchtblauw. Letters,
gecombineerd tot internationaal klinkende namen zoals die van de alomtegenwoordige
Amerikaanse ‘pep’-drank. Wat rond dit plein het rendezvous der eeuwen compleet
maakte: Roma, RoCoco en CocaCola!
Op mijn verdere wandeling was het echter weldra weer de Rococostijl alleen, die
alle vroegere of latere perioden verdrong. Vooral toen ik na enkele straten uitkwam
bij het provinciepaleis - voorheen Celestijnenklooster - waarvan de rijk met velerlei
pronkvensters getooide facade zowaar nog sober lijkt naast de wèlgecomponeerde
overdaad van de aangrenzende kerkgevel der Santa Croce. Wèl-gecomponeerd. Want
zelfs bij de grootste uitgelatenheid vertoont de barok van Lecce steeds nog een
compositorische beheerstheid die verraadt dat achter dit alles méér steekt dan louter
artistieke frivoliteit. Lecce had dan
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ook, als centrum van humanistische wetenschapsbeoefening, reeds de bijnaam ‘Atene
delle Puglie’, voordat het om zijn bouwkunst het ‘Firenze barocca’ werd geheten.
De gevel der Santa Croce vormt één beeldfestiviteit in goudkleurig steen, die nu
door het hoge zonlicht nog extra werd opgehristerd. Een festijn van licht-zinnigheid
en fijnzinnigheid tevens. Lang ben ik ernaar blijven kijken. Verbaasd, telkens weer
nieuwe details te ontdekken. En nog méér verbaasd, steeds toch door de eenheid
geboeid te blijven van het geheel, 'n Geheel dat in het benedenpand nog 'n zekere
statigheid vertoont, tot waar vreemde diersymbolen een sierlijk balkon schragen dat
langs heel de gevelbreedte verloopt en waarbovenuit dan de gevel tot een waarlijk
exuberante uitbundigheid openbloeit. Tussen al de daarboven kwistig aangebrachte
speelse versieringen zijn het wel vooral de vele dartele kinderfiguurtjes, waardoor
de hier vertolkte blije levenshouding zo echt ontwapenend werkt. De zwerm van
serafijntjes, wemelend tegen de binnenrand van het grote, met lover omkranste
rondvenster. De hemelkindjes, balancerend op de balkonleuning daarvóór. Of stoeiend,
hoog in de gevelfries erboven. En spartelend, zelfs tussen de ornamenten van de
pilasterkronen links en rechts.
Zulke bouwkunstige blijheid lachte me daarna ook van vele andere gevels nog tegen
langs de straten en pleintjes van het almaar doorslapende Lecce. Deze stad lijkt wel
opgetrokken als één uitgebreid toneeldecor voor een gewijd maar luchtig blijspel.
Heel charmant, zo bij de eerste kennismaking. Maar om dag in dag uit er te wonen,
misschien op den duur toch wat té luchthartig. Want zó'n grapje is het leven nu ook
weer niet! En zodra heel deze demonstratieve opgewektheid door omstandigheden
verhinderd wordt aanstekelijk te werken, wordt zij gemakkelijk irritant. Doch wellicht
zal aan de ingezetenen hier, te midden van hun dagelijkse beslommeringen, dit
gewende decor van rimpelloze onschuld en vrolijkheid zich lang zo sterk niet
opdringen als aan de bezoeker die eenzaam hier rondgaat op 'n tijdstip dat de bewoners
zich voor hun siësta hebben teruggetrokken. Dit is dan ook juist het meest geschikte
uur om het stenen Lecce te ontmoeten; om de kunstenaars die vóór drie, vier eeuwen
dit alles schiepen, onbelemmerd aan het woord te laten komen en vrijuit hun
ongecom-pliceerd-blije boodschap te laten herhalen.
Toch ontving ik daarbij zo tussendoor ook nog wel 'n boodschap uit de hedendaagse
wereld hier met haar actuele problemen. Zoals door de affiches die, zonder respect
tegen sommige barokgevels van kerken en paleizen geplakt, uit de recente
verkiezingscampagne overbleven. Of ook, door de carabiniere die eenzaam vóór het
gerechtsgebouw geposteerd stond als om me even aan het opzienbarend proces te
herinneren dat daarbinnen inzake een uitgebreide Cala-brische Maffia-affaire al
geruime tijd hangende is en voorshands nog niet lijkt afgesloten. Voor welk
monsterproces men nauwelijks een méér contrasterende plaats had kunnen kiezen
dan deze stad met haar stenen entourage van blije onbevangenheid.
In het plantsoen aan de oostrand van de binnenstad bleken daarna verscheide-
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ne Leccisi wel in levenden lijve te zien; maar die zaten op de banken daar in een
dusdanige toestand te verkeren dat zij helemáál geen boodschap hadden, aan mij
noch aan iets of iemand anders. Ook ligt aan die kant het stadkasteel: wéér een uit
het verleden op ons toekomende boodschap in steen, doch grimmiger dan die,
sprekend uit de overige stadsarchitectuur. De burcht gaat dan ook terug tot de vroegere
en minder vrolijke tijden van Turkse bedreiging. In zijn huidige omvang dateert hij
van Karel de Vijfde, die zich 'n halve wereld met daaronder ook deze uithoek van
Zuid-Italië bijeenerfde. En voor wie tal van redenen golden om wat zwaartillender
te zijn dan de latere generatie die - zo lijkt 't - met haar architecturale lichtzinnigheid
hier elk verder historisch perspectief heeft willen wegwerken. De gedachtenis aan
keizer Karel bleef echter bewaard. Niet alleen door dit kasteel dat hij liet vergroten.
Maar bovendien nog, bij de noordwestelijke stadsingang, door de erepoort die men
indertijd voor hem daar heeft opgericht.
Buiten die poort heb ik tenslotte, de verkeersweg overstekend en dan een stille
kerkhoflaan uitwandelend, een nóg ouder aanzicht van Lecce teruggevonden. De
kloosterkerk der heiligen Nicolò en Cataldo. Wel kon het ‘Barocco Leccese’ ook
deze kerk niet onberoerd laten. Het heeft haar echter wel met méér piëteit beroerd
dan de oude godshuizen en andere bouwwerken in de binnenstad zelf, waaruit de
middeleeuwen geheel zijn weg-ge‘contrareformeerd’. Bij de buitenaf gelegen SS.
Nicolò e Cataldo is de twaalfde-eeuwse benedictijnenkerkbouw duidelijk nog
herkenbaar aan de ingetogen middengevel met Romaans hoofdportaal en rosetraam.
Dit originele middengedeelte wordt symmetrisch geflankeerd door twee luchtig doch
stijlvol met beelden getooide gevelpartijen, vijf eeuwen jonger en van een wezenlijk
ander levensritme getuigend, maar die niettemin - als de uitgeslagen feestpanelen
van een vleugelaltaar - heel goed bij het eerbiedwaardige binnenstuk passen. Zo goed
eigenlijk, dat men bereid is over het hoofd te zien hoe in de drukke gevelbekroning
de juiste maat van Rococo tegenover Romaans toch echt wel overschreden is.
Achter dat luchtig omlijste front vormen kerk en kloosterhof, waar ik ondanks de
middagrust zo maar kon binnenwandelen, in- en uitwendig een nog puur
middeleeuwse bouw. Met Romaanse bemuring en Gothische overwelving, met
Byzantijnse koepeltoren en zelfs Moorse versiering: alle elementen die in de
‘Noormannenstijl’ samenkwamen. Bouwheer van dit bedehuis was dan ook, zoals
op de traverse boven de hoofdingang te lezen staat, graaf Tancred van Lecce, wiens
vader een wettige zoon was van de Siciliaanse Noorman-koning Roger, doch wiens
moeder niet met zijn vader had kunnen trouwen. Hoewel deze laatste omstandigheid
Tancred niet belette om, met tijdelijk succes, naar de Siciliaanse kroon te dingen
toen deze door het testament van zijn kinderloos verscheiden neef Willem de Goede
aan een Staufische behuwdoom zou vervallen.
Na de Duitse Staufers zijn later ook hier, in deze uithoek van het Napolitaans
koninkrijk, de Franse Anjou's verschenen en na hen de Spaanse Aragons, die de
belangrijkste erflaters werden voor de Habsburgse Karei, naar wiens triomf-
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poort ik weer ben teruggewandeld; daarbij dwars de wegkruising overstekend waar
een negentiende-eeuwse obelisk me terloops ook nog op de Bourbons attendeerde
die de laatste koningen waren van Napels. En hiermee zou ik dan aan Garibaldi toe
geweest zijn, ware 't niet dat het voorbijrazend autoverkeer me onverwijld, over de
resterende honderd jaren heen, midden in onze eigen tijd terug verplaatste.
Maar binnen de stad zelf blijkt het leven voorshands nog niet tot deze eigen tijd weer
ontwaakt. Daarom besluit ik de terugreis te aanvaarden zonder ditmaal met het thans
levende Lecce nog nader kennis te maken, 'n Kennismaking trouwens, waarbij mijn
beeld van dit monumentaal zo heerlijk stadje slechts aan glans kan verhezen en
beschaduwd raken vanuit de beslist minder riante actualiteit. Beschaduwd namelijk
door die, naar 't schijnt, nogal lethargisch aandoende samenleving van kleinburgelijke
middenstand tussen tabaks-adel en tabaksproletariaat, die men binnen het aristocratisch
decor van triomfante levenslust hier aantreft. Of beschaduwd ook door de duistere
geheimen van de hier voor het gericht gedaagde Maffia.
Die kennismaking heb ik dus niet afgewacht. En Lecce zal in mijn herinnering
voortbestaan als het oord van voorname bouwkunstige blijheid en gebeeldhouwde
uitbundigheid, van de stralend uit steen ontbloeiende lente en gerijpte zomer, van
het in sculptuur gevierde hemelse kinderfeest en allerheiligen-bal.
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Theaterseizoen zonder inspiratie
C. Tindemans
Het theaterseizoen 1967-68 in Zuid-Nederland kan geen rechten laten gelden op
hoofdletters. Bescheidenheid kan een deugd zijn, maar als ze uitsluitend verantwoord
wordt door gebrek aan energie en verbeelding, aan perspectief en visie, dan valt er
niet op te roemen. Enkel in de voorlopig nog halfzachte tekenen van onbehagen die
de toneelkunstenaars zelf bij het einde van het seizoen hebben laten blijken, kan iets
worden ontwaard voor een mogelijk nabije toekomst.

Regisseurs
Alleen regisseur Walter Tillemans (KNS - Antwerpen) heeft weer enkele bewijzen
geleverd van een evolutie naar gezag en beheersing. Deze regisseur, in zijn relatie
tot zijn opdrachten een nauwkeurig planner en berekenaar, een jongeman die
ijzig-rationeel uitstippelt en orkestreert, heeft zijn programmatisch willen verder
gedemonstreerd. Bij hem merk je de behoefte aan een integratie van de volledige
menselijke leefsfeer in het onmiddellijke thema. De dagelijkse problemen van deze
wereld, de mentaliteit van tijd en mens krijgen van hem een verbeten participatie
zonder uitgesproken doctrinair te worden. En op het esthetisch-technische vlak is
ieder van zijn opvoeringen een bijdrage tot de discussie met het begrip realisme,
duidelijk aangelegd om vroeg of laat - dat hangt af van de bestendigheid van zijn
werkploeg - een stilistische eigenwaarde te bereiken.
Deze werkpremisses stonden dit seizoen het eerst voorop in Shakespeares
Coriolanus, dat als interpretatiemotto meekreeg: ‘De stad, dat is het volk’. Dit is een
citaat uit de tekst zelf en geen toevoeging-achteraf of een intentionele verbuiging
van het origineel. Uiteraard liggen de historische motieven enigszins anders, maar
Tillemans kon gaaf op de tekst blijven steunen om een Elisabethaans drama
rechtstreeks te doen aansluiten bij impulsen van deze tijd en van hemzelf in het
bijzonder. De individuele Coriolahusproblematiek werd niet geschrapt; wel stond
het plebs op het forum centraler, omdat precies daardoor een scherpere confrontatie
tussen individu-mét-macht en collectief-métaspiraties realiseerbaar werd. Zelfs in
het tweede deel, waarin de persoonlijke
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strijd van deze Romeinse aristocraat-krijger meer aandacht krijgt, wist Tillemans
deze belangentwist te tekenen als een element van gemeenschapsproblematiek, als
een inzet van mens en evenmens. De dramatische winst, die wel niet zo dadelijk
overeenstemt met wat vroegere generaties van een tragedie wensten, bestond hierin,
dat aan het slot Coriolanus, door eigen verblinding en politieke domheid uitgeschakeld
en gedood, er niet in geslaagd was voor Rome een zuivere situatie te scheppen; de
verhoudingen tussen polis en enkeling werden niet geregeld. Slechts een onsje
democratie werd gerealiseerd, maar dat alleen reeds wekte enig beginselvast
vertrouwen in een organische ontwikkeling. Deze grondopinie, aanzet en bedoeling
van Tillemans' regie, overgebracht via exclusief-theatrale middelen, bepaalt zijn
sterkte als mens en kunstenaar, tevens zijn volstrekt unieke intenties in de
Zuidnederlandse theaterwereld. Dat mag je niet blind maken voor de vormvlekken;
inherent aan het systeem, dat nu eenmaal geen consequente groei naar een eigen
tekening en equipe toestaat, beantwoordt deze technische imperfectie niet aan
Tillemans' intelligente peil-vermogen, dat vooralsnog zijn vaste, in dit opzicht ook
ingeloste belofte uitmaakt.
In S. O'Casey's Purper stof was Tillemans' aanleiding tot programmatie andermaal
een parallel met Vlaamse gevoeligheid en zelfgenoegzaamheid. Tussen de Ierse
grondstof en de te bereiken moraal lag echter een niet zo geldige vertoning; de volkse
intrige liet wel haar komische vanzelfsprekendheid blijken, maar de al te
demonstratieve didactiek kwam herhaaldelijk niet boven de kluchtige driestheid uit.
Andermaal kregen we duidelijk de fundamentele demonstratie te zien, maar de
karikatuur slorpte te veel van de speelse vitaliteit op om helemaal herkenbaar te
worden.
B. Brechts Man is man heeft veel kwaad bloed gezet, om uiteraard buiten-theatrale
redenen, al sleepten vele commentatoren esthetische wijsheid aan om hun emotionele
partijdigheid te verantwoorden. Om de speelwijze van Brecht tien jaar na diens dood
te actualiseren, situeerde Tillemans deze parabel over een eenvoudige bakkersknecht
die door de omstandigheden een militaristische machine wordt, in het Vietnam van
1968. Natuurlijk moest daartoe aan de oorspronkelijke tekst wat gesleuteld worden,
maar je kunt echt niet volhouden dat bij de bereikte provocatieve bedoeling - alvast
één der opdrachten van het theater - wezenlijk werd afgeweken van Brechts eigen
opzet van destijds. Mijn enige bezwaar is dat, waar Brecht het verhaal in de juist
voor deze auteur zo karakteristieke parabelvorm heeft geplaatst, Tillemans daarvan
wel wou uitgaan, maar geleidelijk, via al dan niet fictieve situering en chronologie,
evolueerde naar een ons van krant en nieuwsbeeld vertrouwde oorlogsrealiteit. Wie,
zoals ik, meent dat wat Tillemans poogt te bereiken een wezenlijke taak van het
theater is, kan hem principieel bijvallen, al sluit dit geenszins instemming met de
verdedigde visie in. In elk geval wist deze groteske, met over-levensgrote
Amerikaanse soldaten als boze antagonisten, te ontsnappen aan het benauwde
kijkkasttheater en een gemeenschapszin te heroveren die, of hij nu positief of negatief
onthaald wordt, het theater als theater in de sterk gepassioneerde discussies gooide.
Theater is dan niet langer een wereldvreemd spelletje,
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en Tillemans weet zijn activiteit, naast technische kundigheid, die alleen maar normaal
is, een inhoud te geven die verder reikt dan tot een esthetische bon-dieuserie. Een
publiek dat in de donkere schouwburg liever de daagse muizenissen vergeet, ergert
zich nog altijd aan deze optiek. Bovendien hebben de talrijke humeurige oordelen
en reacties veel invloed op het beleid van de voorzichtige directeuren, die liever twee
dozijn toeschouwers in huis houden dan één regisseur de vrije hand laten om door
te dringen tot een theater-met-een-ziel.
Twee jonge mensen hebben dit seizoen hun beroepsdebuut als regisseur gedaan.
In KNS-Antwerpen bleek Francois Beukelaers dadelijk een eigen toon aan te slaan.
S. Mrozeks Tango haalde hij naar zijn eigen generatie toe. Hij zag de centrale figuur
consequent als een jongeman met constante twijfel als enige positieve lading, met
ongenoegen over de heersende mentaliteit en de gang van zaken als enige prikkel
tot handelen. Arthur heft wel de bestaande orde op, maar heeft geen vervangsysteem
bij de hand. Zoals zijn visie op het stuk was ook Beukelaers' regie. Detailanalyse
genoeg, maar nog geen synthese; daardoor ook een te opvallend vrijblijvende
interpretatie, beperkt tot een ethisch-moreel manifest, niet doorlopend naar een in
dit stuk juist zo voor de hand liggend ideologisch duidelijker omschreven concept.
Positief waren in ieder geval de afwezigheid van sentimentele vertekening, de behoefte
aan een meer radicale woordvitaliteit en ondanks alles een waarneembare zin voor
een gedragslijn in de menselijke basis der personages.
In NT-Gent was het Marcel De Stoop die zich presenteerde. Zijn werkstuk, H.
Pinters De huisbewaarder, was geen filosofisch experiment, maar een ontplooiing
van elementaire techniek. J. Saunders' Een geur van bloemen dreigde zelfs te
kapseizen onder een minutieus maniërisme. Esthetiserende vindingrijkheid en een
pijnlijk-onthechte nuchterheid waren hier prijzenswaardige kwaliteiten, maar in de
leiding van de acteurs is deze regisseur voorlopig nog te wisselvallig. G. Van
Vrekhems Dood van twee dames, waarop hij teveel moest piekeren om in beweging
en tempo te suggereren wat het stuk aan thematiek niet bood, bezorgde hij een
onderkoeld halo van kunstmatigheid. Juist deze opvallende herhaling van
ontpersoonlijkte afstand vraagt om reserve. Slaagt hij erin, in zijn opdrachten te gaan
staan in plaats van ze van zich weg te regisseren, dan kan ook op hem worden
geduimd.
Deze redenen tot matige vreugde camoufleren helaas niet wat door andere
gevestigde namen aan ontheater wordt geproduceerd. Zo faalde Lode Verstraete in
KNS-Antwerpen met J. Romains' Knock, E. Albee's In wankel evenwicht en W.
Gombrowicz' Yvonne. Vooral in de laatste twee drama's, die juist de bejaarde interne
verantwoording van figuur door situatie en situatie door figuur achter zich hebben
gelaten, trof Verstraetes ontroerend-oprecht vertrouwen in het aloude psychologische
realisme. Wat Verstraete in wezen mist, is een moderne relatie tot het theater als
artistieke zelfstandigheid, de afstand tussen grondstof en instrument. Een opvoering
is voor hem een natekening van een omschreven situatie, een gedrag in de
vernauwende betekenis van incident en anecdote; wat uitblijft is de essentiële vitaliteit
van de hedendaagse kunst,
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de dubbele bodem, het dialectische niveau, een fabel met vangarmen, een thema met
weerhaken.
Jo Dua ging in Moeder Courage in KVS-Brussel Brecht te lijf. Het resultaat was
een pacifistische hartekreet zonder marxistische ondergrond. Op zichzelf hoeft dit
geen afwijzing in te houden, maar ondertussen slaagde Dua er niet in, een consequente
idee, welke ook, te laten doorlopen van tafereel tot tafereel. Met alleen maar
juxtapositie bereik je nooit die dwingende logica die het stuk nodig heeft om vormelijk
en inhoudelijk een samenhang te krijgen. Bovendien lijkt mij het staren op de statische
foto's van het Modell-Buch nauwelijks een basis voor regie; dan merk je wel de kopie
van het opgetekende gebaar, maar blijft de verantwoording uit, het waarom van groei
en uitwerking van een tussenmoment. Dua's aanpak van L. Vilsens Storm over Firenze
bleek een subversieve daad om de ouderwetse dramaturgie en de geestelijke armoede
van dit libretto aan te tonen. Moediger had ik het gevonden als hij deze opdracht had
afgewezen. In A. Tsjechows De Meeuw (KNS-Antwerpen) betrad Dua weer veilig
zijn fraaidoenerig domein; een gesloten beeld zat er niet in, essentie kregen deze
mensen niet mee en met flitsen alleen glipt Tsjechow je onvermijdelijk door de
vingers.
Walter Eysselinck, alles concentrerend op atmosferische suggestie, drong in
NT-Gent evenmin door tot de menselijke kern van A. Tsjechows Drie zusters. Het
net nog niet uitbundige pathos van de figuren ontmaskerde te brutaal de schrijfdatum
van dit boeiende stuk; de toestand primeerde, de mensen bleven gespeelde illustraties.
De te wankele identiteit van de personages verhinderde die interne samenhang van
milieu en achtergrond die al deze vluchtwezens zoiets als een al dan niet vergeefs,
existentieel centrum moet bezorgen.
Dan nog liever de rauwe ongekunsteldheid van Kris Betz in Shakespeares De feeks
wordt getemd. In bijna-possestijl kermislollig doorgeduwd, spreidde dit stuk in elk
geval een aanstekelijke levenslust over de figuren; het scenario daarentegen kreeg
nauwelijks reliëf en werd bijkomstig. Een vloek op deze vertoning was echter de
afgrond tussen de tijdsgebonden taalpreciositeit en de oubollige boersheid van de
mensjes.
Wie uit deze doorsnee van halve treffers en nooit volledige mislukkingen enige
aantrekkelijke perspectieven wil halen, heeft het niet gemakkelijk. Onze
gezelschappen dobberen in hun zelfgekanaliseerde bedding voort zonder interne
problemen, zonder aspiraties, wellicht zelfs zonder illusies. Het repertoire drijft rustig
op de tamme golfjes van het internationaal-veilige aanbod en als programma treft je
nergens enige uitdaging of enige poging om de sleur te ontlopen. Wie is dan nog
verwonderd dat onder dergelijke auspiciën ook de acteurs slechts tot routineprestaties
in staat blijken? Modern theater vraagt een gezelschap met alle kenmerken van
ensemble, vorming, stijl en gerichtheid. Deze voorwaarden zijn momenteel in
Zuid-Nederland niet aanwezig; de verantwoordelijke instanties weigeren dit echter
in te zien en er conclusies uit te trekken. Zo hebben we het minderwaardige theater
dat we verdienen. Naar het zich laat aanzien, nog voor een hele tijd. Tenzij de acteurs
inderdaad voor elkaar brengen wat ze bij het einde van het seizoen schenen te willen.
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Protest
Uit de beroepsvereniging van toneelkunstenaars, samengesteld uit de acteurs van de
diverse officiële schouwburgen, zijn werkcomité's ontstaan die zich niet hebben
beperkt tot een onderworpen protest tegen de stand van zaken, maar zich hebben
gegroepeerd tot een pressieorgaan dat met concrete, zij het nog publicitair-gedempte
revendicaties voor de dag is gekomen. Hun directie opzijschuivend, hebben deze
mensen zich rechtstreeks tot de minister van Nederlandstalige Cultuur gericht met
niets minder dan een ultimatum. Afwachten wat voor het volgende seizoen in de
maak is.
En natuurlijk was er Hugo Claus, die met zijn stuk in eigen regie, Masscheroen,
voorpaginanieuws werd, minder om het stuk dan om de nasleep van 4 maand
gevangenisstraf wegens aantasting van de goede zeden. Het heeft op dit ogenblik
eigenlijk geen belang meer, te wijzen op de experimentele waarde van Claus'
proefstuk; de aandacht is exclusief gegaan naar Claus' blasfemische finale, waarin
hij de Drievuldigheid laat aanrukken onder de niet onmiddelUjk verrukkelijke
gedaante van drie naakte mannen. Dat deze pointe een in de hele klimlijn nagenoeg
logische bekroning van een uitdagende en door en door cynische omkering van
Marieken van Nieumegen was, wordt over het hoofd gezien. Er is een encyclopedie
vol te schrijven met de elementen en punten die Claus, met zijn paganisme, in deze
moraliteit niet meer begrijpen kan. Maar als hij deze vrome legende om wil vormen
en ze (in artistieke zin) exhibitionistisch te kijk wil stellen als een vals historisch
monument, en hem dat onmogelijk wordt gemaakt op grond van een enge visuele
moraal, beoefend door lieden die de voorstelling (binnen de activiteiten van een
experimenteel filmfestival waar nogal wat loggere produkten werden geprojecteerd
zonder juridische interventie) niet eens hebben meegemaakt, dan wringt er meer dan
alleen het principe van de censuur. In een bewuste demonstratie van naïeveteit, erop
gericht de artistieke subversiviteit, waar ook en door wie ook, produktief-mogelijk
te houden, heb ik deelgenomen aan een pro-Claus-manifestatie, oorspronkelijk
bedoeld als een aanklacht tegen de censuur inzake kunst, helaas ontspoord in het
etaleren van vele kleine egootjes met beduimeld-smalle potentie. Het ging mij om
het principe, waarvan nochtans het pragmatische karakter niet weggecijferd kan
worden. En wellicht heeft het dan inderdaad zin mijn standpunt hier af te drukken,
zoals mij door de redactie wordt gevraagd.
‘Kunst is een intellectuele, geen morele categorie. Wat de kunstenaar tot stand
brengt, vindt zijn doel in zichzelf. Het al dan niet positieve nut van een kunstwerk
doet niets aan of af van de creatieve integriteit van zijn bedoelingen. En wij moeten
de kunstenaar beschermen tegen de kritische wenkbrauwen van de preutsheid, door
erop te wijzen dat het onderbrengen van een kunstwerk in de sfeer van de moraal
noodzakelijkerwijze gepaard gaat met een verminking-in-de-geest. Het is uit deze
eenzijdige interpretatie dat de ambivalentie van het kunstwerk ontstaat, en ik zie echt
niet in waar de overheid haar competentie vandaan haalt om deze dubbele bodem
zondermeer objectief te onderscheiden. We stellen dan ook vast dat de censuur het
werk nooit beoor-
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deelt in zijn instrumentele structuur, in zijn technische waarde, in zijn artistieke
zelfstandigheid. Wel uitsluitend in zijn moreel bij-effect. De morele betekenis
vooropstellen als enig criterium is geen oordeel over het kunstwerk als geheel of
over het vakmanschap van de kunstenaar; het mikt uitsluitend op de kunstenaar als
mens. Over de morele integriteit van een politicus of een filoloog wordt door de wet
echter niet gepiekerd.
Het is belangrijk dat de beschrijving of bepaling van wat obsceen is, mét of zonder
Ludwig Marcuse, zich van generatie tot generatie wijzigt. De wet houdt daar
nauwelijks rekening mee, terwijl ze dat integendeel wel doet voor andere wijzigingen
die evenzeer het domein van de moraal raken, bijvoorbeeld de echtscheiding. Deze
inconsequentie werkt bijgevolg in enkele richting en komt neer op discriminatie.
Wellicht kunnen we iets opsteken uit de Britse wet van 1959. Die erkent slechts
als strafbaar-obsceen wat van aard is die personen moreel te verderven die het
waarschijnlijk onder ogen krijgen. Hier is aandacht nodig voor de dubbele reserve:
er wordt afgezien van de fictieve, onbestaande doorsneeburger en de rechterlijke
macht moet de toegebrachte morele schade bewijzen. Deze bewijsplicht is belangrijk.
Dergelijke schade kan namelijk de concrete inhoud van een gerechtelijke
bewijsvoering uitmaken, wat een gekwetst schaamtegevoel nooit kan. Als we
bedenken dat de staat wetenschappelijk bewijsbare schade door bijvoorbeeld alcohol
of tabak niet alleen duldt en aanvaardt, maar nog steunt ook als middel tot hoge
fiscale inkomsten, dan wordt een strafrechtelijke vervolging van eventuele schade
aan volkomen onconcretiseerbare, subjectieve, zeer sterk milieugedetermineerde
morele opvattingen toch wel erg moeilijk. Met milieugedetermineerd bedoel ik dat
de zedelijke opvattingen naar rang en stand en klasse, naar opvoeding en levensvorm
sterk verschillen. De kwetsbaarheid van de moraal is dan zoiets als een
statusverschijnsel. Dat mag ze voor mijn part ook blijven, maar dat deze
statusgeconditioneerde normen van het zedelijkheidsbesef niets te maken hebben
met een beginselvast, definieerbaar moreel criterium dat basis zou moeten zijn voor
iedere houdbare vervolging, is naar mijn overtuiging dan ook evident. Ver van een
anarchistische kreet, wil mijn tussenkomst dan ook alleen een beroep zijn op precies
die rechtsstaat waarvan het heet dat wij allen de begunstigde burgers zijn’.
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Massacultuur II: Interview met Umberto Eco1
Annie Declerq, Walter van Dijk, Eric De Kuyper
Umberto Eco is een filosoof en socioloog. Hij doceert aan de Universiteit te Turijn
en is lector bij Feltrinelli. Hij is werkzaam geweest bij de Italiaanse TV (RAI) en
schrijft voor The Times Literary Supplement. Hij heeft o.m. gepubliceerd: Apocalittici
e integrati, L'opera aperta (L'oeuvre ouverte, Le Seuil), waarvan een belangrijk
onderdeel gewijd is aan James Joyce. Hij interesseert zich voor alle vormen van
‘sub-culture’, van pop-music tot James Bond, aan wie, samen met anderen, hij een
belangrijke studie heeft gewijd: Il Caso Bond. Le origini, la natura, gli effetti del
fenomeno 007 (Der Fall James Bond, dtv).

Hoe werkt de massacultuur?
Ik geef u een voorbeeld. Je ziet een western, laten we zeggen Stagecoach om een
meesterwerk te noemen. Een diligence, Indianen gaan de mensen in die diligence
aanvallen. De held gaat sterven. De decoupage is zo gemaakt, dat er een maximum
aan suspense uit resulteert: diligence - Indianen - diligence. De Indianen komen
dichterbij. De held is aan het eind van zijn krachten. Het meisje huilt, wacht op de
dood. De spanning bereikt haar toppunt. Ineens, in de verte, klaroengeschal: een
cavalerieregiment komt aangedraafd. Je ziet het komen.... Maak je zoiets mee in een
wijkbioscoop, met veel kinderen in de zaal, dan gaan die kinderen met de voeten
trappelen, schreeuwen. Een geciviliseerder publiek gaat alleen maar wat nerveuzer
opzitten. Wat is hier gebeurd? Heel ons verwachtingssysteem was gespannen op wat
er ging komen. Min of meer bewust wilden wij dat juist dat zou gebeuren wat ook
inderdaad gebeurt. Wij wilden dat het drama eerst tot zijn climax werd geleid, daarna
naar het te voorziene einde. Het voorbeeld dat ik u geef, is natuurlijk heel simpel,
maar als u dat veralgemeent, hebt u in a nutshell het hele communicatiemechanisme
dat typisch is voor de massacultuur. Er is een verwachtingsmechanisme en er zijn
dingen welke die verwachting op een gegeven moment in vervulling doen gaan.
Neem daarentegen een film die geen produkt van de massacultuur is, L'Avventura
van Antonioni bijvoorbeeld. Een eiland in de Middellandse zee. Onder een zengende
zon zit een architect een ontwerp te maken voor een kerkgevel. De protagonist van
de film, die met zijn eigen problemen rondloopt,

1

Dit interview is opgenomen in verband met een uitzending voor de Vlaamse Televisie.
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komt daar voorbij en gooit - met opzet, uit verachting, uit woede - de inktpot omver
over de tekening van de architect. Een situatie vol suspense. Gaat de architect de
ander te lijf? In een western zouden we een fikse rel verwachten, we zouden willen
dat er nu iets spectaculairs gebeurde. Maar er gebeurt helemaal niets. Heel het
verwachtingssysteem van de toeschouwer wordt daarmee overhoop gehaald, het
blijft gefrustreerd. En meteen ontwaakt hij uit de hypnose. Over deze film gaat hij
zich vragen stellen.

De massacultuur werkt met schema's. Betekent dat dat ze reactionair is?
Ik zou liever zeggen conservatief. Dat is niet helemaal hetzelfde. Het is slechter. In
‘reactionair’ zit nog iets van een droom om de bestaande orde om te keren. Het
conservatieve, behoudende karakter van de massacultuur hangt inderdaad samen met
het feit dat ze met schema's werkt. Ze werkt met vraag en aanbod, als een markt, je
krijgt wat je vraagt en wat je bereid bent te betalen. Je verwachtingen worden vervuld,
zoals men zegt. Als je de structuur van een primitieve maatschappij bekijkt, een
niet-dynamische, ancestrale maatschappij, dan zie je hoe conservatief die structuur
is, uitsluitend gericht op het behoud van het bestaande. Sedert duizenden jaren
dezelfde mythen, dezelfde riten, dezelfde sociale banden, dezelfde regels voor het
sociale leven. Een maatschappij van dat type is gebaseerd op de herhaling van altijd
hetzelfde. Vandaar de tamtam bijvoorbeeld, de rituele gebaren die eeuwenlang
onveranderd dezelfde blijven. Ieder behoud steunt op zo'n ritueel, op een liturgie, op
vaststaande sociale verhoudingen: trouwen gebeurt zo of zo, maar de kring sluit altijd
op zichzelf. Behoud steunt op herhaling. Welnu, juist in zulk een herhaling van altijd
hetzelfde bestaat de vervulling van een verwachtingssysteem dat nooit onder kritiek
wordt gesteld. De grote kunst van de westerse beschavingen daarentegen, die
dynamische beschavingen zijn, is nooit een kunst geweest die de verwachtingen
vervulde, maar een kunst die ermee brak. Een of andere Griekse beeldhouwer
veranderde ineens de canones, de gewoonten; een of andere laat-middeleeuwse
schilder kwam ineens voor de dag met een perspectief dat nog nooit gezien was. De
grote kunst is in onze beschaving altijd iets geweest dat problemen opriep. Dat
shockeerde. Iets revoultionairs, in de brede zin van dit woord.

De massacultuur werkt bedarend, ze geeft alleen maar wat verwacht wordt.
Wat is er dan bijvoorbeeld zo kalmerend in James Bond?
Daar is veel over te vertellen. Ik heb er, samen met anderen, een heel boek over vol
geschreven. Kan ik het in enkele woorden samenvatten? In de eerste plaats, als je de
structuur, de vertelvorm van alle Bond-verhalen analyseert, als je van de verschillende
figuren die erin voorkomen, eens even de individualiteit wegneemt en ze vervangt
door een x en een y, dan merk je al gauw dat het verhaal altijd hetzelfde is. Hetzelfde
patroon komt altijd terug. Bond krijgt een opdracht: hij moet een heel rijk,
afschuwelijk, morbide individu gaan ontmaskeren. Dat individu ontplooit een dubbele
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altijd ten gunste van een of ander niet-Angelsaksisch land, vooral van Rusland of
een of ander satellietland. Op weg naar zijn opdracht ontmoet Bond een vrouw. Die
heeft in haar jeugd een trauma opgelopen; dat heeft haar frigide gemaakt en totaal
afhankelijk van de Booswicht. Van dat frigiditeitscomplex weet Bond de vrouw
spoedig te bevrijden, door sentimenteel en seksueel contact. Maar dan vallen zij
samen in de handen van de Booswicht. Hij wordt gefolterd; na een serie trucs en
slagen zegeviert hij echter over het kwaad. Maar aan het eind van het verhaal verliest
hij altijd weer de vrouw. Dat is het grondschema: altijd herhaling van hetzelfde.
Plezier vindt de lezer hier niet in het nieuwe, onvoorziene, de afloop staat op voorhand
vast, maar in het vertrouwde. En dat is eigenlijk de charme van alle detectiveverhalen:
niet de lust om de moordenaar te ontdekken, maar om altijd weer de detective terug
te vinden met zijn vertrouwde gebaren, methoden en tics. En wanneer een auteur
eens met een andere figuur uitpakt, valt dat niet in de smaak van zijn publiek. Maar
in James Bond is er nog iets méér. In de Bond-films valt het misschien niet altijd zo
sterk op, maar in de romans merk je telkens weer dat Bond meestentijds heel normale
dingen doet: hij eet in een restaurant en stelt heel zorgvuldig een menu samen, hij
speelt een partijtje canasta, bridge of golf, hij rijdt met de auto of begeeft zich in een
‘motoscaaf’ op zee. Maar nu en dan gebeuren er heel uitzonderlijke dingen: een
internationale bende maakt zich meester van Fort Knox, vernietigt heel het leger en
gaat er met het goud vandoor. En wat al fantastische avonturen en stunts! Welnu,
aan al die fantastische dingen besteedt Ian Fleming heel weinig tekst, dat wordt
allemaal heel rap en gedetacheerd verteld. De gewone dingen daarentegen - een
maaltijd, een partij golf, Bond die zich aankleedt, Bond in het hotel, Bond in zijn
wagen - dat wordt allemaal heel uitvoerig, gedetailleerd en competent uit te doeken
gedaan. Fleming cirkelt rond zijn figuur en de dingen waar hij mee bezig is (bijna à
la nouveau roman). Ook die manier van schrijven steunt op het principe: geef de
lezer wat hij wil en verwacht. De lezer wordt gevraagd zich te identificeren met een
figuur die juist dezelfde dingen doet als hijzelf: autorijden, eten in een restaurant,
bridge spelen. Maar de romanfiguur verricht die gewone dingen op een superieure
manier, met een verfijnde elegantie, hij weet er een heel subtiel genot aan te verlenen.
Zo gebeuren er twee dingen tegelijk: de lezer kan zich met deze figuur identificeren,
hij ziet hem dingen doen die hij ook doet, maar die gewone, banale verrichtingen
krijgen hier een buitengewoon prestige. Wanneer er daarentegen uitzonderlijke dingen
worden verteld, is het totaal overbodig de lezer aan die identificatie te herinneren:
niemand van ons gaat ooit Fort Knox overvallen of vluchten met een atoomduikboot.
Er wordt een soort gentleman's agreement gesloten tussen auteur en lezer: ‘luister,
er zijn enkele dingen die ik u moet vertellen, we zitten nu eenmaal in een roman,
maar het echt interessante komt straks weer terug: hoe je je goed verzorgde hand op
het stuur van de auto legt, hoe je sigaret in de andere hand je een air van kracht en
viriliteit kan geven’.
Ik wil daar nog iets aan toevoegen, om alle moralisme te vermijden. Een zo
belangrijk probleem als dat van de massacultuur mag je niet moralistisch te
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lijf gaan. Je mag m.a.w. niet te rap met een moreel oordeel voor de dag komen,
voordat je het probleem van dichtbij hebt bekeken. De communicatie in de
massacultuur wil bedaren, kalmeren, gerust stellen. Dat is op zichzelf geen kwaad.
Een mens heeft daar dagelijks behoefte aan. 's Avonds neem je een bad om tot rust
te komen, óf je leest een detectiveromannetje: we hebben er nu eenmaal behoefte
aan dat ons verwachtingsmechanisme tot rust komt, onze psychische structuur heeft
dat nodig. Daar ligt dus het probleem niet. Het probleem bestaat hierin, dat de
massacultuur uitsluitend op dat verwachtingsmechanisme gebouwd wordt en dat de
verbruiker nergens anders meer waarde aan gaat hechten; dat we een beschaving
krijgen waar geen plaats meer is voor provocaties of schokken, voor verrassingen of
problemen, voor kunst of ideeën, voor inwendig leven of morele vragen. Het probleem
is niet de bedarende functie van de massacultuur, maar het gevaar dat die functie
totalitair kan worden.

De westerse massacultuur geeft soms blijk van een soort zelfkritiek, ze neemt
afstand van haar eigen mythisch universum.
Inderdaad. In het stripverhaal bijvoorbeeld, zelfs daar waar een zo groot mogelijke
identificatie wordt gezocht, is altijd een soort stilering terug te vinden, en die geeft
de figuren een zekere humor, een komisch of ironisch effect. Maar ik geloof dat je
hier heel nauwlettend twee soorten van humor moet onderscheiden. De eerste heeft
inderdaad iets van een kritiek van de auteur tegenover zichzelf, dat wordt gemakkelijk
een stijl, die intellectuelen, mensen die met ironie kunnen lezen, spoedig herkennen;
het grote publiek ziet die ironie echter niet. Daarnaast heb je in de stripverhalen (en
in de James Bond-filmen bijvoorbeeld) een ander soort humor en die werkt meer
ideologisch. Hier wordt de humor niet gebruikt als een instrument van kritiek, maar
weer als een kalmerend middel. ‘Je ziet, we laten je verschrikkelijke, afschuwelijke
dingen zien, ontploffingen, doden; maar kom, het is allemaal niet zo serieus bedoeld,
wees maar gerust, eigenlijk gebeurt er helemaal niets’. Terwijl de brokstukken van
de werkelijkheid welke in die verhalen soms gebruikt worden, helemaal niet zo
geruststellend zijn. Bomaanslagen, oorlog, moord: het zijn dingen die echt bestaan,
dagelijks om ons heen. In dat geval is de humor weer een narcoticum.

Zijn de helden van het stripverhaal anti-helden of zijn het archetypen?
Het verhaal in de massacultuur vraagt altijd een zekere schematisering; in het
beeldverhaal gaat dat tot een absolute standaardisering. Niet alleen om technische
redenen, maar ook omdat de figuren dag na dag, week na week te herkennen moeten
zijn. In slechte stripverhalen herken je de figuren van het ene beeld niet in het andere.
De grote Amerikaanse tekenaars daarentegen, een Chester Gould bijvoorbeeld met
Dick Tracy, gebruikt voor zijn figuur een groteske stilering: grimassen, fysische
misvormingen, je zou bijna aan Picasso gaan denken. Maar altijd precies dezelfde,
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zich mee. De figuur blijft zichzelf altijd gelijk; ze wordt het symbool, het
gecodificeerde, conventionele teken van een (levens)houding. Zelfs de psychologie
raakt niet buiten de stereotypie, ze wordt hier gedetermineerd door de
distributietechniek. Er mag geen ontwikkeling in zitten, anders is ze niet meer
herkenbaar.

De zogenaamde dragers van de traditionele cultuur staan nogal wantrouwig
tegenover de massacultuur. Kunt u ook iets zeggen over de positieve aspecten
van de massacultuur?
Het komt vooral aan op een realistische benadering van het probleem. We zitten er
midden in. Alles wat ons omringt en deel uitmaakt van de massacommunicatie vloeit
voort uit de ontwikkeling van onze industriële beschaving. Dat is het eerste wat
hierover te zeggen is, iedere culturele actie moet daar van uitgaan. Het eerste probleem
is dus een verkenning van het terrein: analyses en beschrijvingen zoals ik er zelf
probeer te geven, om te begrijpen hoe het allemaal werkt. Ten tweede moeten we
nagaan of dat mechanisme beantwoordt aan echt diepe behoeften. Ten derde moeten
we in de gaten houden of het mechanisme niet gaat overdrijven, of het diegenen die
het hanteren, niet uit de handen glipt. Ten vierde moeten we ons afvragen of de
massacultuur, met al haar gebreken en begrenzingen, toch ook niet bijdraagt om
ideeën, opinies, een zekere smaak in het bereik te brengen van een publiek dat met
de zogenaamde hogere cultuur vroeger nooit in aanraking kwam. Het gaat hier dus
niet om een aflossing van de wacht, maar er wordt nieuw terrein ontgonnen. En dat
is toch ook iets waard.

Is er geen overeenkomst tussen de westerse massacultuur en de officiële
cultuur in de socialistische landen?
Lange tijd heeft men gedacht, in de massacultuur een typisch kapitalistische
superstructuur te kunnen herkennen, gebaseerd op winstbejag, op vraag en aanbod,
enz. Maar sommige tendensen in de socialistische landen geven nu te denken dat
verschillende elementen in de massacultuur eigen zijn aan iedere industriële
maatschappij, waar een grote bevolking samenleeft en nog dichter bijeengebracht
wordt door een gecentraliseerde communicatie, door de mechanische
distributietechnieken. In China maakt de culturele revolutie gebruik van dezelfde
middelen als de westerse massacultuur. De muurkranten vertonen dezelfde structuur
als onze stripverhalen: standaardisering, herhaling, enz.; liederen worden gebruikt
als slogans. In Rusland zijn er geen stripverhalen en geen westerns, maar daar heb
je dan weer de socialistisch-realistische schilderkunst, die eigenlijk een massacultuur
is à l'état pur. Esthetisch verschilde die kunst niet van laten we zeggen een cover
van Saturday Evening Post: zuivere kitsch; de glorieuze vervulling van de
verwachtingen van lezer of toeschouwer. En als een doorsnee toeschouwer Chroestsjow bijvoorbeeld - iets moderners onder ogen krijgt, zegt hij: ‘daar snap ik

Streven. Jaargang 21

niets van, dat kan even goed door een ezelsstaart geschilderd zijn’. In een
kapitalistische maatschappij noemen we dat een typisch kleinburgerlijke reactie.
Maar in de socialistische

Streven. Jaargang 21

1133
landen vinden we precies hetzelfde fenomeen, dezelfde mechanismen. Welnu, dat
vind ik erg. Want dat wil zeggen dat, als wij de economische en politieke structuren
veranderen, de industriële maatschappij ons nog altijd met dezelfde problemen blijft
confronteren.

Iets over de Science-Fiction?
De Science-Fiction is een hoger niveau van de massacultuur. Ze heeft een lange
traditie achter zich, de traditie van het pamflet. Swift en Voltaire (Voltaire is een van
de grote science-fiction-auteurs; wat zijn Micromégas en Zadig anders dan
science-fiction-pamfletten?), Verne en Wells (Wells is een belangrijk politiek
pamflettist; The War of the Worlds had door Bertrand Russell geschreven kunnen
zijn, het had een manifest tegen de atoomoorlog kunnen zijn). In die traditie gaan
ideologisch pamflet en science-fiction vaak hand in hand. Het genre staat dus van
meet af aan al op een zeker cultureel niveau en de beste vertegenwoordigers ervan
weten dat niveau ook wel te handhaven. Wel moet een onderscheid gemaakt worden
tussen de SF die alleen maar avonturen beschrijft (‘the bad eyed monster’ en oorlogen
tussen galaxieën) en de sociologische SF, die in imaginaire werelden onze eigen
problemen projecteert. Deze sociologische SF is soms echte kunst en vormt een
waardig kapittel van onze hedendaagse cultuur. En de paradox is, dat ze haar weg
vindt bij het grote publiek. Of dat publiek alle betekenissen van deze pamfletten
herkent, is een andere vraag. Maar hoe weinig het er ook van meedraagt, ik vind dat
een positief verschijnsel.
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Majakovski: dichter van de revolutie
Jan P. Schuyf
Vladimir Majakovski leek volgens Boris Pasternak op ‘een terrorist uit de romans
van Dostojevski’. De wat grof gebouwde Vladimir vertegenwoordigde met zijn
donderende stem en zwepende verzen precies het type dat in de kranten van Axel
Springer ‘Bürgerschreck’ genoemd wordt. In een voorwoord op zijn merkwaardige
poëem Een wolk in broek formuleerde hij zijn revolutionaire program aldus: ‘Weg
met jullie liefde! Weg met jullie kunst! Weg met jullie maatschappij! Weg met jullie
godsdienst!’ Wat in 1968 geroepen wordt, schijnt slechts een zwakke echo van wat
Majakovski al in 1915 schreef.... én meende.
Majakovski was niet zo maar een dichter wiens verzen bijzonder goed pasten bij
de revolutie. Hij was evenmin een dichter die de revolutie ‘bezong’.
Wat hij wel was omschrijft hij in Een wolk in broek als volgt:
Van machine en Engeland minstreel
ben ik wellicht zonder dollen
in een allerplatst evangelie
de dertiende apostel.

Majakovski wilde de profeet zijn van een nieuwe religie, de schepper van een nieuwe
mythe, de motor van de revolutie. Dichten stond voor hem gelijk met politiek en
daarom schaamde hij zich ook niet om zijn revolutionaire verzen op alle mogelijke
manieren onder het volk te brengen: op toffeepapiertjes, lucifersdoosjes,
aanplakbiljetten en door voordrachten, waarbij de zaal, zodra Majakovski optrad,
begon te lijken op een publiek dat naar een bokswedstrijd keek.
Politieke poëzie is meestal niet de beste; politieke verlangens of eisen staan het
dichterschap meestal in de weg. De teksten van de meeste socialistische strijdliederen
hebben nauwelijks iets met poëzie te maken en revolutionaire gedichten behoren
doorgaans niet tot de poëtische meesterwerken.
Dat geldt allemaal echter niet voor Majakovski. Zijn dichten is politiek, zijn verzen
zijn vrijwel allemaal revolutionair, zijn schrijven was pure strijd. Aanvankelijk was
Majakovski nog in het esthetisme van het Russische formalisme verzeild geraakt,
doch vrij spoedig wist hij zich daaraan te ontworstelen. Hij ontdekte dat de literaire
vormen evenzeer achterhaald waren als de manier
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van leven en denken die nog als ‘fatsoenlijk’ gold. En sindsdien had hij nog maar
één doel: de literatuur en de samenleving moesten ondermijnd worden. Het is
duidelijk, dat zo'n instelling, wanneer zij met groot talent in taal wordt omgezet,
nauwelijks in een andere taal te vertalen is. Recentelijk zijn twee werken van
Majakovski in het Nederlands verschenen: De wandluis (vert. Timmer) en Een wolk
in broek (vert. Marko Fondse).
Wanneer men beseft dat Fondse drie jaar gewerkt heeft aan de dertig pagina's die
Een wolk in broek telt, kan men wellicht iets van de moeilijkheid begrijpen. Fondse
is bijzonder goed geslaagd. De onstuimige poëzie van Majakovski is ook in het
Nederlands onstuimig, agressief, schokkend én meeslepend gebleven. Dat is echter
alleen maar gelukt nadat de vertaler eindeloos geworsteld heeft met Majakovski zelf.
Tegen deze achtergrond moet men nog des te meer bewondering hebben voor een
onlangs uitgekomen Duitse vertaling van 46 politieke gedichten van Majakovski die
hij tussen 1913 en 1930 heeft geschreven1.
De vertaler, Hugo Huppert, heeft zonder enige twijfel baanbrekend werk verricht.
Het taaleigen van Majakovski is immers zeer ingewikkeld, waardoor een bijzonder
gecompliceerde rijmtechniek mogelijk wordt. Men kan eigenlijk niet verwachten dat
ook dit in een vertaling tot uitdrukking wordt gebracht. Bovendien is Majakovski
een meester geweest in het scheppen van nieuwe woorden en woordverbindingen.
In het Duits - evenmin als in het Nederlands - is deze futuristische eigenaardigheid
nooit diepgeworteld geweest. Huppert is er echter in geslaagd de echte Majakovski
bijna feilloos ‘over te brengen’.
Het belangrijkste van deze uitgave is echter dat zij een bewijs vormt voor de
stelling, dat politieke p o ë z i e inderdaad mogelijk is en bij Majakovski gaat dat
gepaard met een diepe verachting voor de poésie pure:
Kanne-Giesser, schwenk die Kann!
Spiesser-Lippen,
prustet Lyrik!
Welcher Teufel euch ersann!
Tropf, wer euch ertragen kann herzlich-zierlich, schmerzlich-schmierig!
Gibts denn keine Seuchensperre
für das falsche Schmachtgeplärre?
Ting-tang, ping-pang, ihr Zupfgitarren der rechte Schmarren
für die Narren.

Vladimir Majakovski was eigenlijk een geboren socialist, wiens revolutie tegen de
burgerlijke maatschappij in vlijmend-poëtische pamfletten werd gepreekt. Hij was
bijzonder ijdel en prees in het openbaar altijd maar één dichter aan: zichzelf. Maar
zijn ijdelheid was niet conventioneel; ook in dat opzicht was hij een socialist pur
sang:

1

Majakowski, Politisch Poesie. Deutsche Nachdichtung von Hugo Huppert. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1966, 209 pp., DM. 6.80.
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Ich pfeif
auf Zentner-Bronze und Politur-Zement,
ich spotte
jedes glorienghtschigen Marmor-Visums.
Lasst uns den Ruhm verrechnen wie im Kreis, wo man sich kennt,
wohlan,
so werd uns
zum Gemeinschaftsmonument
der hart
in Kämpfen
auferbaute Sozialismus.

Majakovski heeft vermoedelijk meer dan Lenin, Stalin en Trotzki bijgedragen tot
het proletarisch-revolutionaire elan van de jeugd tijdens de Oktoberrevolutie. Daarom
was hij diep teleurgesteld toen de officiële revolutionairen ook ten offer vielen aan
het ‘establishment’. In de laatste jaren van zijn leven (hij pleegde in 1930 zelfmoord)
sprak hij alleen nog maar met een fanatieke haat over de nieuwe klasse: ‘De laatste
hovelingen, de laatste rijkelui en de ultrarode kapitalisten hebben de revolutie verpest’.
Bitter is zijn aanval op de verraders van de revolutie in zijn gedicht Mit aller
Stimmkraft:

Erschein ich einst
in lichter Zukunft
vorm Parteigericht,
über der Bande
dichtender
Betrüger, Schieber, Kriecher heb ich
als bolschewistischer Parteibuch
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hoch ins Licht
all meine
hundert
gut parteigetreuen Bücher.

Toen Stalin op 14 april 1930 hoorde dat Majakovski zelfmoord had gepleegd, noemde
hij hem ‘de beste en meest begaafde dichter van het Sovjet-tijdperk’. Dat klopte,
maar hij had er aan toe moeten voegen: ‘en de enige oprechte revolutionair’.
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Politiek overzicht
Internationaal
Verenigde Staten
De strijd om de kandidatuur voor het presidentschap heeft in de democratische partij
een uiterst noodlottig verloop gekregen. Op het ogenblik dat bekend werd dat hij de
primary in California had gewonnen op zijn tegenstander, Eugene McCarthy, werd
senator Robert Kennedy vermoord. De moordenaar werd gevangen genomen en
bleek een Arabier te zijn van Palestijnse afkomst, Sirhan Bishara Sirhan, die uit
Arabische nationalistische motieven zou hebben gehandeld en de moord geheel op
eigen houtje hebben voorbereid en verricht. Bij verschillende gelegenheden had
Kennedy zich uitgesproken voor militaire hulp aan Israël en voor een overeenkomst
tussen dit land en de Arabische staten op basis van de erkenning van Israël; dit zou
de woede van Sirhan hebben opgewekt en hem hebben doen besluiten Kennedy voor
5 juni - het begin van de Egyptisch-Israëlische oorlog vorig jaar - te vermoorden.
Dit is de vierde moord op een leidende figuur in de Verenigde Staten gedurende
de laatste vijf jaren en het lijkt er veel op, dat de far West-traditie om
meningsverschillen op te lossen met vuurwapens nog lang niet is uitgestorven; zo
lang het mogelijk is, dat ieder zonder enige moeite kan beschikken over revolvers
enz. zullen er altijd individuen gevonden worden, die er een misplaatst gebruik van
maken. De noodzaak om hieraan paal en perk te stellen zag men reeds eerder in,
maar de reeds voorgestelde en nu aangenomen maatregelen gaan lang niet ver genoeg.
De primary in California had Kennedy wel een overwinning gebracht, maar vrij
algemeen achtte men deze niet sprekend genoeg om hem een duidelijke kans te geven
op de nominatie; men meende dat de kansen van Humphrey waren gestegen en na
de tragische dood van Kennedy twijfelt vrijwel niemand er aan dat de huidige
vice-president de democratische kandidatuur zal verwerven. Hij kan zijn positie nu
versterken door zich vrijer op te stellen tegenover de politiek van Johnson - b.v.
soepeler t.a.v. de toelating van Peking-China - en tevens kan hij nu reeds gaan uitzien
naar een running-mate, die voor zijn huidige democratische tegenstanders voldoende
aantrekkingskracht heeft; hierbij is de naam van senator Edward Kennedy reeds
gevallen, maar het is de vraag of deze hierop in zal gaan.
Binnen de republikeinse partij lijkt de positie van Nixon onaantastbaar; daar
Rockefeller zich te laat als kandidaat heeft gemeld, kon hij niet aan de ver
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schillende primaries deelnemen; wel konden de kiezers gebruik maken van de zg.
‘write in’, d.w.z. zelf de naam van Rockefeller op het stembiljet invullen, maar
hiervan heeft slechts een betrekkelijk gering percentage gebruik gemaakt. Tenzij
Rockefeller via de partijbonzen druk kan uitoefenen is ook hier de zaak bekeken en
kan Nixon gaan denken aan een wijziging in zijn tactiek in de strijd om het
presidentschap. Het idee weer tegen een Kennedy te moeten optornen zal voor hem
niet prettig zijn geweest; psychologisch zal hij het tegen Humphrey gemakkelijker
hebben. De kiezer zal vermoedelijk van twee kwaden het minste kiezen; wij gokken
in dat geval op Humphrey.

Frankrijk
De rust is in Frankrijk teruggekeerd. Geleidelijk aan werd overal het werk weer
hervat, maar de regering moest voldoen aan zware eisen, zoals loonsverhogingen,
hetgeen een moeilijker concurrentiepositie voor Frankrijk op de internationale markt
met zich meebrengt, en tevens beloven aan de arbeiders medezeggenschap in het
ondernemingsbeleid te geven.
Dit toegeven moet natuurlijk gezien worden in verband met de verkiezingen voor
een nieuwe Nationale Vergadering, die op 23 en 30 juni werden gehouden. In het
licht van deze verkiezingen moeten ook de invrijheidstelling van ex-generaal Salan,
leider van de vroegere OAS, en de geruisloze terugkeer in Frankrijk van een andere
oude tegenstander van de Gaulle, ex-premier Bidault, worden geplaatst. Speciaal bij
Salan legde men verband met de door het leger aan de Gaulle gestelde eisen in ruil
voor steun aan zijn régime.
De eerste verkiezingsronde, waarbij de absolute meerderheid is vereist, leverde
reeds 142 zetels voor de Gaullisten op, terwijl de verschillende oppositiepartijen er
gezamenlijk slechts 12 verwierven. In tegenstelling met vorig jaar, toen de Gaullisten
in eerste instantie 62 zetels verkregen en meenden op hun lauweren te kunnen rusten
omdat zij verzekerd waren van een grote meerderheid in de tweede ronde - hetgeen
in feite in het geheel niet het geval bleek - zette de Gaulle de campagne krachtig
voort en bezorgde hij zijn aanhangers een overweldigende meerderheid van 299 van
de 487 zetels. Ook de links-Gaullistische groep van Giscard d'Estaing klom van 43
naar 56 zetels, maar desondanks is zijn positie verzwakt, daar de orthodoxe Gaullisten
zijn steun niet meer nodig hebben, aangezien zij alleen al over meer dan de helft van
het aantal zetels beschikken. De oppositie heeft alles samen slechts 130 zetels
gekregen en is praktisch weggevaagd; zij heeft deze nederlaag vooral aan zich zelf
te wijten, daar zij door onderlinge verdeeldheid er niet in is geslaagd een redelijk
alternatief voor de Gaulle aan te bieden. Zo speelde zij in de kaart van de president,
die er voortdurend op heeft gewezen, dat zonder hem de chaos over het land zou
komen. De anti-Gaullistische beweging van de laatste maanden heeft nu geleid tot
een krachtige ruk naar rechts.
Met deze verkiezingen is eigenlijk geen enkel probleem opgelost. Hoe zal deze
meerderheid gebruikt worden? Als de Gaulle in de overwinning een goedkeuring
ziet van zijn tot dusver gevoerd beleid en een volledige veroordeling van alle in
mei/juni gestelde eisen, dan is de chaos slechts uitgesteld. Hij zal in dé
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sociaal-economische sector en in de universitaire wereld principiële hervormingen
moeten doorvoeren anders kan hij rekenen op nieuwe, ernstiger conflicten. De Franse
houding t.o.v. de toetreding van Engeland tot de EEG zal voorlopig wel niet
veranderen, maar het lijkt er wel op, dat de Gaulle een andere koers in het binnenland
wil varen. Dit zou blijken uit het ontslag van Pompidou en de benoeming van Couve
de Murville tot premier. Over de motieven van het ontslag van eerstgenoemde zijn
de meningen verdeeld. Volgens sommigen zou het de bedoeling zijn, dat Pompidou
de nieuw te creëren functie van vice-president zou gaan bekleden en daarmee als
toekomstig president wordt aangewezen. Anderen wijzen op meningsverschillen
tussen de Gaulle en zijn nu ex-premier over het toekomstige sociaal-economische
beleid; Pompidou is geen groot voorstander van medezeggenschap van de arbeiders
in de bedrijven en kan de rol van animator van de sociale emancipatie der arbeiders
daarom moeilijk vervullen. Nog anderen denken in de richting van doodgewone
jalouzie, daar Pompidou de laatste tijd te populair zou zijn geworden in talrijke
Gaullistische kringen en zo te dicht in de buurt van de enige Grote kwam.
Couve de Murville is op binnenlands politiek terrein een man zonder verleden;
zijn werkzaamheden lagen in de internationale politiek, waar hij altijd trouw de
richtlijnen van de president volgde en men er nooit achter is gekomen of hij het nu
in alles eens was met hetgeen hij van zijn heer en meester moest zeggen. Met deze
uiterst flegmatieke Fransman zijn wij na de periode Debré - oplossing van de
Algerijnse kwestie - en Pompidou - herstel van het Franse wereldprestige - gekomen
aan de derde periode, waarin weer meer de nadruk moet worden gelegd op de
binnenlandse ontwikkelingen, daar ook de Gaulle blijkbaar heeft ingezien, dat prestige
in de wereld wel belangrijk is, maar een stabiele binnenlandse toestand toch meer
waarde heeft. Een dezer dagen zal Couve de Murville zijn kabinet voorstellen; op
dit ogenblik verwacht men, dat de aanhangers van Giscard d'Estaing er minstens
even sterk in vertegenwoordigd zullen zijn als in het kabinet Pompidou.

Tsjecho-Slowakije
De hier plaats hebbende liberalisatie-pogingen worden nog steeds overal met de
grootste aandacht gevolgd. De Sovjet-Unie probeert met alle haar ten dienste staande
middelen remmend op te treden en in ons vorig overzicht hebben wij reeds gewezen
op de plotseling van te voren afgesproken manoeuvres van de troepen van de landen
van het pact van Warschau in Tsjecho-Slowakije. Deze manoeuvres waren op 1 juli
afgelopen, maar slechts een deel der troepen is teruggetrokken en zelfs zou Rusland
hebben verzocht om zijn troepen tot in het najaar te mogen handhaven. In september
komt immers het partijcongres der Tsjecho-Slowaakse communisten bij elkaar en
het kan altijd nuttig zijn dan wat troepen ter intimidatie in de buurt te hebben. Het
was dan ook niet als verzoek bedoeld en het viel Moskou tegen, dat Praag de moed
vond om te weigeren. Hiermee waren de troepen echter niet weg.
Een poging om ter gelegenheid van een communistische topconferentie in Warschau
half juli de Tsjechen als het ware ter verantwoording te roepen voor
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hun ‘los van Moskou’-beweging mislukte door het besluit van het Tsjecho-Slowaakse
politbureau niet aan de conferentie deel te nemen als hun binnenlandse ontwikkelingen
zouden worden besproken. Zij scharen zich daarmee aan de zijde van Roemenië, dat
geen enkel lid het recht heeft zich te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden
van andere leden.
Hun krachtige houding heeft blijkbaar succes gehad, want er zal binnen enkele
dagen een begin worden gemaakt met de terugtrekking der vreemde troepen; rest de
vraag wanneer het einde zal zijn. Ook daarna zal men nog zeer voorzichtig te werk
moeten gaan. Achter de schermen schijnt Novotny nog steeds vele contacten met
Moskou te hebben en in het centrale partijcomité zijn zijn conservatieve aanhangers
nog steeds zeer talrijk. Dit is ook de oorzaak van het feit dat de vrijheid van de pers,
radio en televisie nog in zekere mate beperkt is; het zou uiterst nadelig kunnen zijn,
wanneer deze media openlijk heftige kritiek zouden kunnen leveren op alles wat de
Tsjechen niet aanstaat; deze kritiek zou de massa kunnen verleiden tot openlijke
daden van verzet en zo Moskou een gelegenheid kunnen verschaffen op de een of
andere manier in te grijpen. Daarom is het onjuist, dat in het Westen aan Dubcek
verweten wordt, dat hij met de ene hand grotere vrijheid geeft en met de andere
terugneemt. Veel zal afhangen van de gang van zaken in de naburige landen Hongarije
en Polen. In dit laatste komt kritiek los op de enige tijd geleden plaats gehad hebbende
zuiveringen, waarbij talrijke Joden van hun functies ontheven werden. Ook werd
o.a. de minister van binnenlandse zaken en chef van de geheime politie, Moczar,
benoemd tot plaatsvervangend lid van het politbureau; deze is tevens voorzitter van
de ultra-nationalistische groep ‘Partizanen’ en tegenstanders van Gomoelka.
Een ander belangrijk aspect is van economische aard. Als Tsjecho-Slowakije er
niet in slaagt om de economische betrekkingen met het Westen sterk uit te breiden,
blijft het geheel afhankelijk van de Sovjet-Unie en de Comecon en via deze vorm
van ‘neo-kolonialisme’ zou Moskou zeer zware druk op Praag kunnen uitoefenen.

Midden-Oosten
Enkele tegenstrijdige berichten over de ontwikkeling in dit kruitvat. De Egyptische
minister van buitenlandse zaken, Riad, zou in Kopenhagen hebben verklaard, dat
zijn land de realiteit van het bestaan van Israël wil aanvaarden en vrede wenst.
Intussen was Nasser naar Moskou gegaan en legde daar agressieve anti-Israëlische
verklaringen af, maar om zijn dreigementen waar te maken is hij afhankelijk van de
steun van de Sovjet-Unie. Ondanks het feit, dat hij zijn verblijf aldaar met enkele
dagen verlengde, heeft hij niet veel weten los te krijgen. Wil het Kremlin hem
overhalen tot een soepeler houding zonder zich daar zelf al te duidelijk over uit te
laten, daar anders Peking zou triomferen? Nu is Nasser naar Tito gegaan en probeert
hij mogelijk om de niet-gebonden landen voor zijn standpunt te interesseren.
14-7-'68
J. Oomes
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Forum
Filosofische achtergronden van het Hitler-fascisme
In het meinummer van ter elfder ure schrijft G.C. de Haas dat hij geen filosofie gaat
studeren maar liever amateur blijft, omdat de meeste Nederlandse hoogleraren in dit
vak fenomenologen zijn en de fenomenologie de basis is van het fascisme. Welke
hoogleraren hij bedoelt, zegt hij niet. Ik weet er in totaal drie1. Maar wel wordt
beredeneerd waarom het fascisme op de fenomenologie zou stoelen. Daarbij wrijft
men zich de ogen uit. De hoofdreden is dat Heidegger nazi geworden is. Dat is juist,
maar Heidegger is geen fenomenoloog; de tegenstelling tussen hem en Husserl is,
ondanks het feit dat beiden een Evidenz-filosofie voorstaan, van dien aard dat geen
wezenlijke gelijkheid op enig punt meer te vinden is2. Maar zelfs als er een
overeenkomst zou bestaan, bewijst dat nog niets; integendeel kan men er alleen uit
concluderen dat Heidegger verkeerd gedacht heeft. De tweede reden is nog gekker.
Husserl, die nota bene wegens zijn joodse afstamming door de nazi's van al zijn
ambten werd ontheven, zou met zijn parool ‘zu den Sachen selbst’ hetzelfde bedoeld
hebben als de nazi's toen zij zeiden dat al het vreemde, bijkomstige en verziekte
afgeschaft moest worden. Vanzelfsprekend wordt door Husserl alleen bedoeld dat
wij moeten zien de zaak zelf te vinden buiten zijn dialectische context. Dat dit
onmogelijk is, hoeft nog niet tot fascisme te voeren.
Als deze schrijver enige recente publikaties over de ontwikkeling van het
Hitler-fascisme, Reinhard Kühnl's Die nationalsozialistische Linke en Gotthard
Jasper's bundel Von Weimar zu Hitler 1930-19333 zou hebben gelezen, zou hij deze
baarlijke nonsens niet verkondigd hebben.
Het blijkt daaruit dat bijzondere omstandigheden een partij aan de macht deden
komen die steunde op de kleine zakendrijvende middenstand en het kleine
ambtenaren- en beambtendom. De bijzondere omstandigheden ontstonden doordat
de bestaande politieke partijen in een toestand van desintegratie verkeerden. De
socialistische partij had zich feitelijk van het marxisme afgekeerd en ook van de
andere partijen waren de bedoelingen nooit helemaal klaar. Zo was de Zentrum-partij
1

2

3

Hoe weinig de Haas van de toestanden bij de Nederlandse filosofie begrijpt, blijkt uit zijn
opmerking dat Saal wetenschappelijke ambtenaar uiteindelijk de brui aan het nederlands
gedoe heeft gegeven en naar Amerika is vertrokken. Bedoeld is Prof. Staal, die naar Amerika
is vertrokken omdat zijn versie van de Evidenz-filosofie, de analytische, aan zijn universiteit
niet de overhand kon krijgen over de existentievariatie van die leer.
In een artikel in het juli-nummer van Raster, ‘Kan de tijd een teken geven’, stelt Dr. W.F.
Hermans het voor als of de moderne existentie-filosofie een vrucht zou zijn van het nazisme.
Om dan te bewijzen hoe verwerpelijk deze is haalt hij de rectoraatsrede van Heidegger uit
het eerste begin van de Hitler-tijd aan. Dit is een volkomen verkeerde voorstelling van zaken.
Als men de geschiedenis van de existentie-filosofie wil splitsen in een oude en een moderne
tijd dan begint de laatste met Sartre's l'etre et le néant in 1943. Dit is een reactie op het
fascisme. De basis van de ontologie van deze filosofie is de mens. Ze vormt dus een wezenlijke
tegenstelling tot het nazidom.
De belangrijke geschriften van de Duitse existentie-filosofen, Heidegger en Jaspers, dateren
van vóór 1933.
Gotthard Jasper, Von Weimar zu Hitler 1930-1933, Neue Wissenschaftliche Bibliothek
Geschichte, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1968, 528 pp.. - Reinhard Kühnl, Die
national-sozialistische Linke 1925-1930, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1966,
378 pp..
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eigenlijk een restant van een afweerorganisatie uit de tijd van de Kultuurkampf. Deze
groep van kleine middenstanders kwam bij de veranderde produktiever-
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houdingen tussen de arbeiders-massa en de kapitalisten in de knel te zitten.
Gedeeltelijk verproletariseerden de beambten en gedeeltelijk ging de winkeliersstand
in de strijd tegen grootwinkelbedrijf en warenhuis ten onder.
Geen van de partijen wilde een oplossing vinden om voor deze mensen een nieuwe
plaats in het veranderde produktieproces te vinden. Zelf wensten zij de verandering
ongedaan te maken. Maar, omdat de veranderingen in de produktieverhoudingen een
wezenlijk gevolg zijn van de ontwikkeling van de menselijke geest die voortkomt
uit de steeds verder gaande menselijke bewustwording, vroegen zij feitelijk om een
dehumanisering van de samenleving. Met andere woorden een partij die aan hun
wensen tegemoet kwam, moest uitgaan van een dehumanisering.
Het Hitlerfascisme kwam aan hun wensen tegemoet. De vijfentwintig punten van
het programma van de NSDAP beoogden een herstel van vroegkapitalistische en
zelfs voorkapitalistische toestanden met een standen- en gildensysteen. Het was
onmogelijk dit systeem in te voeren met alleen de steun van de kleine middenstand.
Een deel van de partij zocht haar steun bij de arbeiders, zonder echter ooit de belangen
van de kleine middenstand uit het oog te verliezen. Deze vleugel onder de leiding
van de broeders Strasser probeerde de arbeiders met allerlei in feite onreële plannen
in te palmen. Een ander deel van de partij, eerst onder leiding van Feder en Esser,
probeerde de kapitalisten om te kopen. Deze laatste vleugel vond weldra steun bij
Hitler.
Deze richting had kans van slagen. De fascistische ideologie immers wenste de
eenheid van de mensheid niet te zien. Zij zag verschillende soorten, in wezen
verschillende bestaansvormen, die hooguit het uiterlijk van de mens gemeen hadden.
Een soort daarvan, de elite, had historische verantwoordelijkheid, dat wil zeggen had
de beschikking over de staat. De kapitalisten voelden zich tot deze opvatting
aangetrokken omdat zij zich in deze eliterol dachten. Ook de adel dacht zich in die
functie. Op de avond van de machtsovername liep in vol uniform aan het hoofd van
een groep zegevierende nazi's Berthold graaf Schenk von Stauffenberg. Het
officierskorps zag zich uit eigen hoofde of omdat ze zich met de adel identificeerde
in die rol4. Ook een deel van de intelligentsia, rondom het tijdschrift Tat, meende
zich voor deze eliterol geroepen. Franz von Papen was de man die tot al die groepen
hoorde en dus meende een rol in de nieuwe staat te moeten spelen.
Geen van deze groepen begreep het Hitlerfascisme voldoende. Met allemaal is
het, of in de nacht der lange messen of in juli 1944, tot een afrekening gekomen.
Hitler wenste geen bestaande elite op het zadel te helpen, maar hij wenste een nieuwe
elite te scheppen, waarbij hij er niet aan dacht dat ook die nieuwe weer ten onder
zou moeten gaan. Oorspronkelijk heeft hij niet geweten hoe deze samen te stellen.
De kring van partijleiders was voldoende. Op den duur is de SS voor deze nieuwe
elite bestemd. Deze leer van de elites, die elkaar als de bloemen van een plant van
seizoen tot seizoen afwisselen, is afkomstig van Pareto. Hier wordt het wezenlijk
menselijke van het samenleven uit het oog verloren. Een parallel uit een andere
wetenschap werd op onvoldoende gronden toegepast op de menswetenschap van de
sociologie. Dit is een uiterste consequentie van het vitalisme, dat onvoldoende heeft
4

Deze identificering met de adel vindt vooral plaats bij de bevelhebber in Oost-Pruisen Von
Blomberg. Het is overigens typisch hoe uiterst rechtse leiders zich vaak met de feodaliteit
identificeren. Ook de grote tovenaar van de Klu Klux Klan beweert van adellijke afstamming
te zijn.
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begrepen dat de mens wezenlijk van het dier en van alle andere verschijnselen in de
natuur verschilt doordat hij denkt. Biologische verschijnselen mogen dan ook in de
menswetenschappen nooit anders dan als hypothesen worden toegepast. Misschien
is Heidegger toch te veel door deze modefilosofie uit de eerste jaren van deze eeuw
beïnvloed, zodat hij daardoor zijn beruchte rectoraatsrede heeft kunnen houden en
is hij daardoor ook van de
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fenomenologie afgeweken. In elk geval is het niet die leer, maar het vitalisme dat
ten grondslag ligt aan het fascisme5.
C.J. Boschheurne

Theologie in de mist: de discussie Trooster-Jeuken
In het jurn-nummer van Streven reageert Prof. Trooster op het artikel Een manco
van onze theologie van Prof. Jeuken (mei-nummer, pp. 780-783). Nu meng ik mij
niet graag in een ruzie - men krijgt dan meestal de klappen van beide kanten - en
vooral niet in deze, omdat ik (en dit zij vooropgesteld) waardering heb voor beide
auteurs én voor de zaak die zij voorstaan. Misschien is ‘ruzie’ trouwens niet het juiste
woord. Maar in elk geval is Troosters reactie van dien aard dat zij, als zij
onbeantwoord blijft, nogal vertragend kan werken op de ontwikkeling van de
theologie. Vandaar dan enige kanttekeningen mijnerzijds.
Pater Jeuken had, in het kort, beweerd dat in de Nederlandse katholieke theologie
het gesprek met de natuurwetenschap, indien al begonnen, op een dood spoor dreigt
te raken. Ten onzent zitten de katholieke (in tegenstelling met de protestante, zoals
Hubbeling) theologen n.l. te veel gevangen in het existentialisme, zonder te zien in
welke crisis dit zich bevindt, en spreken slechts alphataal in een land waar 60 à 70
procent van de bevolking het bêta-denken is toegedaan. Het ware dan ook beter dat
zij zich inspireerden aan de analytische wijsbegeerte die een heldere taal spreekt,
verstaanbaar is voor de bèta denkers en wijst op het onderscheid van de taalspelen.
Hier zal geen Nobelprijs vallen voor literatuur: hier domineert ernstige research. In
dit verband citeert Jeuken als lichtend voorbeeld I.T. Ramsey, die eerst hoogleraar
in de wiskunde was (Cambridge), vervolgens professor in de filosofie van de
christelijke godsdienst (Oxford), en tenslotte bisschop (Durham). Ten onzent lijken
theologen echter de taal eerder als verhulling dan als verduidelijking te willen
gebruiken. Als illustratie wordt dan door Jeuken gewezen op enkele fouten in de
Nieuwe Katechismus, die b.v. de menselijke evolutie wel fraai behandelt, maar
inexact en zelfs onjuist.
Het komt mij voor dat Jeukens betoog moeilijk bestreden kan worden, tenzij in
enkele details (Ramsey was - naar ik meen - slechts lecturer, geen hoogleraar, in de
wiskunde; B. Russell ontving in 1950 de Nobelprijs voor literatuur). Ook Trooster
geeft toe dat de theologie te weinig vertrouwd is met een denkmentaliteit die door
de exacte wetenschappen is geïnspireerd en dat de dialoog met de mensen van de
natuurwetenschappen gestimuleerd moet worden. Hoe dit moet gebeuren geeft
Trooster niet aan; dit zij hem niet verweten, maar wel even aangestipt. Wellicht was
het Troosters bedoeling slechts recht te zetten wat Jeuken volgens hem verkeerd had
voorgesteld. Dit gebeurt dan op de volgende wijze:
1. Volgens Jeuken staan in Nederland alleen niet-katholieke theologen in dialoog
met de analytische wijsbegeerte. Waarom, aldus Trooster, noemt Jeuken alleen
Hubbeling, en niet C. Schoonbrood, W. de Pater en J. Verhaar? Nu voel ik mij
uiteraard zeer vereerd in dit verband geciteerd te worden, maar het pijnlijke is dat
5

Dit stukje is beslist niet bestemd om de fenomenologie in het algemeen te verdedigen. Feitelijk
kan men door deze leer niet tot een werkelijke reflexie komen. Merkwaardig is dan ook, te
zien hoe een aantal jongere filosofen die er oorspronkelijk voorstander van waren, meer en
meer naderen tot dialectische opvattingen.
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de drie genoemden geen theologen maar filosofen zijn. Zij laten zich wel met theologie
in (daar kan de filosofie tegenwoordig moeilijk langs), maar dit gaat langs Jeukens
stelling heen, die n.l. zegt dat theologen zich te weinig inlaten met de analytische
filosofie. Aanvullend merkt Trooster op dat ook in Streven al enige jaren de
voornaamste angelsaksische literatuur besproken werd, en met instemming, zoals
The Reality of God van Schubert Ogden. Daar ben ik inderdaad blij om, al laat ik in
het midden of in Ogdens geval de instemming op haar plaats was (verg. Tijdschrift
voor Filosofie 30, 1968, pp. 151-158) en of hij een typisch analy-
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tisch denker is. Men mag echter, gezien zijn recensies in Streven, Trooster niet
verwijten dat hij zelf niet op de hoogte zou zijn van b.v. de Amerikaanse radicale
theologie; hij weet dus ook wel iets van de analytische filosofie (de grenzen zijn hier
immers moeilijk te trekken). De vraag is echter of theologen er iets mee doen, of zij
hun kennis van de analytische filosofie verwerken in hun theologie. In dit verband
zou ik zelf ook terug willen verwijzen naar Streven, n.l. juni 1967, p. 939, waar C.
Boschheurne schrijft: ‘Het spel van de theologie en dat van de analytische filosofie
staan (nog) te ver van elkaar af om werkelijk contact te maken’. Ik geloof dat de
atmosfeer voor een dergelijk contact nu gunstiger wordt, maar dan moet men
vernieuwing niet louter zien als kritiek op wat men zelf in het verleden deed: dan
komt men nooit verder. Of dit Troosters geval is weet ik niet, maar wèl ontmoet men
deze reactie nogal eens.
2. Vervolgens merkt Trooster op ‘dat er juist van de kant van hen die de dialoog
met het “moderne denken” aandurven, de nodige bedenkingen zijn gerezen t.a.v. het
hanteren van de methode der “linguistic analysis” in de theologie’. Dit is zeker waar.
Hubbeling wenst de lezer van Streven, november 1966, p. 124, niet toe een
‘Wittgensteinian’ te worden, al kan men volgens hem van Wittgenstein methodisch
veel leren en nog veel meer afleren. Schoonbrood wijst voortdurend het
verificatiebeginsel in de theologie af als verwarring van voldoende en noodzakelijke
voorwaarde. Verhaar merkt op dat men in naam van linguistische verheldering wel
eens aan de bedoeling van een schrijver en aan diens waardevolle inzichten kan
voorbijgaan. En zelf betoogde ik dat niet alles gezegd kan worden in
vlakweg-beschrijvende taal, en nog minder in een taal die alles reduceert tot het
syntactische en pragmatische, dus die het semantische buiten beschouwing laat. Maar
de strekking van Troosters argument is mij niet duidelijk. Dient het om de analytische
wijsbegeerte als geheel af te wijzen? Dan zal de theoloog óók afscheid moeten nemen
van Barth, Bonhoeffer, Tillich, Bultmann, alsook van Heidegger: men kan het toch
moeilijk met alles van deze auteurs (en van welke andere trouwens?) eens zijn. Dient
Troosters argument daar echter niet toe, wat heeft het dan voor zin als antwoord op
Jeuken? Deze beweerde toch niet dat men de analytische wijsbegeerte met huid en
haar moet binnenhalen? Houdt men b.v. tegelijk de theorieën van A. Flew en van I.
Crombie, dan zit men met flinke contradicties.
3. Aan Jeuken wordt vervolgens een eenzijdige bêta-mentaliteit verweten, omdat
hij niet lijkt te zien dat ook de bêta-mensen voor andere wijzen van denken
toegankelijk zijn. Waarschijnlijk zou Jeuken hierop antwoorden dat dit punt niet ter
discussie staat: hij keurt slechts af dat er ongeveer niets van een bêta-mentaliteit in
de theologie te vinden is. Het een zowel als het andere zal er moeten zijn.
4. Terecht merkt Trooster op dat het spreken van ‘de technische mens’ een
ongeoorloofd-generaliserende typering is van de hedendaagse mens. Nu is de slogan
van de technische mens en van de technocratie niet iets van de analytische
wijsbegeerte, maar van een of andere existentiële fenomenoloog.
5. Spontaan en onwillekeurig moet Trooster n.a.v. Jeukens pleidooi voor helder
en exact taalgebruik terugdenken aan Descartes, ‘die vanuit zijn ideaal van “idées
claires et distinctes” een dualisme van denken en werkelijkheid heeft ontketend, dat
eeuwen lang het westers denken heeft vergiftigd en op den duur zelfs ons bestaan
bedreigd’. De structuur van dit spontane argument komt, als men de bedoeling vanuit
de context erbij neemt, hierop neer: als er helder gedacht wordt, is een ramp het
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gevolg; analytische wijsbegeerte is een vorm van helder denken; dus. Een goed
voorbeeld van de logische wet van de transitiviteit. Het probleem is echter de
fundering van de eerste implicatie: daar wordt alleen Descartes voor aangevoerd.
Maar is dit nu géén ongeoorloofde generalisering (het is één keer fout gegaan, dus
gaat het altijd fout)? De vraag is bovendien of Descartes tot een ramp leidde omdat
hij helder dacht. Zou het
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niet geweest zijn omdat hij te weinig helder dacht en b.v. in de basis van zijn systeem
ongeëxpliciteerd en ongenuanceerd gebruik maakte van het oorzakelijkheidsbeginsel
om van zijn eerste zekerheid (het Cogito) te komen tot God als oorzaak van zijn
ideeën? Zo'n denkfout zal de analyticus direct aanwijzen.
6. Op vaster grond staat Trooster wanneer hij zegt dat de theologie niet helder kan
zijn omdat zij werkt met twee onbekenden, n.l. God en de mens wiens bestaan zij
moet beschrijven. Inderdaad zal hier niet alles helder verwoord kunnen worden, en
in mijn door Trooster geciteerd Bijdragen-artikel heb ik geprobeerd te bezien hoe
ver men kan gaan. Maar juist voor dit vaststellen van de grenzen van het zegbare
vond ik het beste instrumentarium in de analytische wijsbegeerte. Ook mag men er
niet blind voor zijn dat verschillende wetenschappen het menselijk bestaan vanuit
speciale gezichtshoeken beschrijven. De theoloog, die een totaalvisie beoogt, zal
toch moeten aangeven hoe deze deelbeschrijvingen zich verhouden tot de zijne, en
hier en daar (b.v. bij gedragswetenschappen, linguistiek en biologie) van hun
ontdekkingen gebruik moeten maken. Dit eist een samenspraak waarvoor toch wel
een andere taal nodig is dan die van ‘het zijn der zijnden’ en ‘l'angoisse à moi’.
7. Aan Jeuken wordt dan gevraagd of hij ‘zich voor kan stellen dat de theologie
zich maar liever niet vastlegt op één moment in de huidige bestaanservaring, het
natuurwetenschappelijke’. Ik denk dat Jeuken dat wel kan. Maar hij zal zich niet
voor kunnen stellen (evenmin als Trooster waarschijnlijk) dat de theologie zich vast
moet leggen op het niet-wetenschappelijke. Hier, alsook in het vorige punt, kan ik
moeilijk aan de indruk ontkomen dat onduidelijk taalgebruik wat te gemakkelijk tot
princiep wordt verheven: het princiep van de mist. Dit kan wel eens poëtisch zijn,
zelfs profetisch zo men wil, maar het gevaar is dat men een profeet zonder boodschap
wordt: ‘ich spreche in Gedankengängen die nichts bedeuten’ (K. Jaspers).
8. Een soortgelijke opmerking kan gemaakt worden bij Troosters volgende vraag,
‘of het feit dat de theologie nuttig gebruik maakt van bepaalde benaderingen uit het
existentiële denken teken is dat de “crisis omtrent het existentialisme.... bij onze
katholieke theologen nauwelijks is doorgedrongen”?’ Natuurlijk niet. Maar er is wèl
een ander teken, en dat bedoelt Jeuken, n.l. dat de theologie praktisch geen gebruik
weet te maken van een andere denkrichting.
9. Jeuken heet vergeten te hebben dat de verkondiging, die de theoloog moet
interpreteren, altijd profetisch is en dus onuitsprekelijk en weinig exact; dat het dus
weinig zin heeft de Nieuwe Katechismus op de vingers te tikken vanwege ‘inexacte,
zelfs onjuiste’ voorstelling van de menselijke evolutie. Ook daar zit iets waars in,
maar met het argument kan men beide kanten uit. Juist omdat het profetische zo vaag
is, zal zoveel mogelijk verheldering nodig zijn. Mij persoonlijk is het overigens niet
duidelijk of hier door Trooster een onjuiste voorstelling wordt goed gepraat in naam
van het profetisme.
10. Het laatste argument van Trooster mag men zeker ingenieus noemen, omdat
het Jeuken met zijn eigen wapen bestrijdt. Trooster stelt n.l. dat men ‘aan de theologie
geen eisen mag stellen vanuit het taalspel van een andere wetenschap’. Maar is men
over de eerste pret heen, dan laat het argument toch niet veel indruk achter. Jeukens
betoog houdt immers niet in dat de theologie een biologie moet zijn, maar slechts
dat elk taalspel verantwoord moet worden en dat elk taalspel dat meer dan emotie is
(ik weet niet of Troosters stukje daaronder valt) zoveel mogelijk exact moet zijn.

Streven. Jaargang 21

Tot zover het betoog van Prof. Trooster en mijn bijna even negatieve reactie. Nu
liggen reacties gewoonlijk in de sfeer van de antithese. Daarom zij bij wijze van
synthese uitdrukkelijk gesteld dat de theologie altijd een flinke dosis alpha-mentaliteit
zal nodig hebben. Dit volgt zelfs uit Jeukens argumentatie. Als n.l. volgens hem 60
à 70 procent van de Nederlandse bevolking de bêta-mentaliteit is toegedaan, dan
leeft 40 à 30 procent in een alpha-mentaliteit (om de
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zaak niet te compliceren voer ik de gamma's maar niet in; zij zullen de cijfers aan
beide kanten wijzigen). Bovendien, en dit heeft Trooster terecht gesteld, hoeft men
ook de bêta-mensen niet met uitsluitend bêta-taal te benaderen. Ik denk zelfs dat de
theologische vragen in de alpha-sfeer thuis horen. Het is dan ook opvallend dat vooral
in de (al dan niet wijsgerige) theologie de analytici zo vaak gebruik maken van de
ideeën van continentale denkers als b.v. Heidegger, Barth en M. Buber. Men leze
slechts het werk van J. Macquarrie, I.T. Ramsey, Ogden en zelfs Paul van Buren.
Het zou dan ook een ramp zijn als er niet theologen waren in de stijl van Trooster:
deze zijn broodnodig, en zelfs méér dan analytici. Zonder hen, zo vrees ik, werd de
theologie spoedig oppervlakkig. Maar wèl zou ik hen een niet zo ver van de positieve
wetenschappen afstaande denktrant en een taalgevoeligheid willen toewensen zoals
men die vindt in de analytische wijsbegeerte. Wat ligt er b.v. méér in de alpha-sfeer
dan de schone letteren? Toch worden ook daar positief-wetenschappelijke (n.1.
linguistische) methoden op toegepast, en niet zonder succes. Zou dit dan in de
theologie opeens uit den boze zijn?
Misschien mag ik hier verwijzen naar de brochure ‘Stichting Theologische Faculteit
te Tilburg’, uitgegeven bij gelegenheid van de overdracht van het gebouw aan
genoemde faculteit op 4 april j.l. (overigens hield ik bij die gelegenheid een rede
over de inbreng van de theologie in het positief-wetenschappe-lijk bedrijf, waarvoor
naar het juni-nummer van Sociale Wetenschappen zij verwezen). In deze brochure
stelden studenten vragen aan de professoren van hun faculteit, waarop in maximaal
100 woorden geantwoord moest worden (iets waaraan de meesten zich wel gehouden
hebben). De vraag aan mij gericht luidde: ‘Meent u dat de taai-analytische filosofie
speciale diensten kan bewijzen aan de theologie-opleiding?’ Het antwoord dat ik
toen gaf (p. 18) onderschrijf ik nog volkomen, ook na lezing van Troosters kritiek,
n.1.: ‘Vooral voor een theoloog is het moeilijk zijn wijze van spreken te
rechtvaardigen en voldoende terug te voeren op het gewone spraakgebruik. De
analytische wijsbegeerte, waar deze problematiek het sterkst leeft, kan hem helpen;
waarbij het een aanbeveling is dat zij de zinvraag stelt vóór de waarheidsvraag,
grondslagenonderzoek insluit, tóch wars is van systemen (is het systeem niet het graf
van de idee?), taalgevoeligheid kweekt en aansluit bij ons empirisch denkklimaat.
Deze wijsbegeerte is een moraal van de taal: “blijf nuchter en reëel”. Het mysterie
wordt, bij alle wetenschappelijkheid, gehandhaafd èn omlijnd: het gaat om een logica
van het theologisch stamelen’.1
W.A. de Pater scj

Adverterend Amsterdam
Mei 1968. De gemeente Amsterdam plaatst een advertentie van 16 pagina's in de
Amerikaanse Herald Tribune en mist een kans. Wat een uniek stuk communicatie
had kunnen zijn, is een oninteressant verhaal geworden, rommelig opgemaakt en
doorspekt met onappetijtelijke advertenties-in-een-advertentie. Naar de oorzaak
1

Noot van de redactie: Door een fout onzerzijds is het wederwoord van Prof. Jeuken op de
kritiek van Prof. Trooster niet in het juli-nummer opgenomen. Kennisgenomen hebbende
van het stuk van Prof. de Pater ziet Jeuken er van af nog een wederwoord te plaatsen aangezien
hij het met de kritiek van De Pater geheel eens is. Onze excuses aan de auteur. -
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behoeft niemand lang te raden: Amsterdam heeft de bijlage zelf in elkaar geknutseld,
zonder hulp van vakmensen. Elders doet men het anders: dit voorjaar ontving
Rotterdam als enige de hoogste reclame-onderscheiding (zilveren kubus) voor een
door Benno Wissing ontworpen boek over de haven. De provincie Friesland en het
gewest Noordholland-Noord werken met bekwame reclamebureaus. De Zaanstreek
handhaaft al jaren een hoog niveau. Steeds meer steden en gebieden nemen
deskundigen van buiten in de arm. Amsterdam niet. Dat is zo trots op z'n eigen
brouwsel, dat het volijverige bureau voorlichting er zelfs overdrukken van verspreidt.
Tikje genant.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
Revolte in de theologie
Een bundel beschouwingen over de zogenaamde vernieuwingstheologie
onder redactie van Prof. Dr. G.C. Berkouwer en Prof. Dr. A.S. van der
Woude.
Callenbach, Nijkerk, 1968, 196 pp., f 14,90.
In dit boek zijn een aantal colleges verzameld die gegeven zijn in de bekende
Theologische Etherleergang van de N.C.R.V. (de meeste zijn reeds gepubliceerd in
het periodiek ‘Rondom het Woord’, jrg. 9 - 1967, waarin geregeld de tekst van deze
colleges verschijnt). De hier verzamelde studies behandelen de vele aspecten die de
hedendaagse ontwikkeling (revolte?) in de theologie karakteriseren. De auteurs, op
één na allen professoren van reformatorischen huize, zijn alleszins deskundig. Een
belangrijk boek dat de lezer veelzijdig informeert over wat er momenteel gaande is
in de geloofsbezinning.
S. Trooster

Gijs Bouwman, svd
De derde Nachtwake
De Wordingsgeschiedenis van het Evangelie van Lukas
Lannoo, Tielt, 1968, 215 pp., 120 Fr..
Bouman wil allereerst aan leken op het gebied van de exegese een werkje aanbieden
dat de methode van de Formgeschichte al doende demonstreert. Deze methode werd
in 1964 officieel door de Kerk als geldig en waardevol erkend, zodat haar werkwijze
en resultaten niet langer het exclusief bezit van specialisten mogen blijven (hst. 1).
Laat de leek in het vak niet worden afgeschrikt: het boek is de neerslag van een
‘tocht’ die B. met eerstejaars studenten, beginnelingen dus op het gebied van de
exegese, heeft ondernomen. Hoofdstelling van de schrijver is dat de Handelingen
ouder zijn dan het derde evangelie (hst. 3). Hierdoor kan Lucas vrij laat gedateerd
worden (80-90 na Christus). De problematiek van het derde evangelie weerspiegelt
deze late datering: opschuiven van de parousie, ontstaan van de hiërarchische structuur
in de Kerk, opkomst van een wettisch farizeïsme, nieuwe houding tegenover het
probleem van armoede en bezit (hst. 2 en 5-7). Wordt Handelingen vroeger gedateerd,
dan komt de figuur van Paulus in een nieuw licht te staan en vinden de geringe sporen
van de paulinische theologie in Hand. een verantwoorde verklaring (hst. 4). Lucas'
actualiteit wordt beklemtoond: hij is de eerste geweest die aan de Kerk een plaats
gaf in de wereld.
J.-M. Tison

Jan Milic Lochman
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Herrschaft Christi in der säkularisierten Welt
Theologische Studien, EVZ-Verlag, Zürich, (Callenbach, Nijkerk), 1967,
36 pp., Zw. frs. 4,40.
Deze rustige studie tracht een antwoord te zoeken op de vraag, of bij de huidige
tendens tot secularisatie van de christelijke geloofsbeleving een theologie van de
‘Herrschaft Christi’ nog zinvol stand kan houden. Zijn antwoord luidt bevestigend;
enerzijds omdat het Evangelie zelf op ‘secularisatie’, verantwoordelijkheid voor deze
wereld in deze wereld, aanstuurt en de kerk daarin een dienende functie heeft;
anderzijds omdat het evangelisch begrip
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‘Herrschaft Christi’ niet verstaan mag worden in de zin van numineus-sacrale
theokratie, en nog minder als ‘Ekklesiokratie’, maar als eschatologische, profetische
en vooral dienende heerschappij van Christus in deze wereld. De gedachten van schr.
zijn vooral gebaseerd op de theologische beschouwingen van K. Barth en van de
Tsjechische barthiaan J.L. Hromádka. Sympathiek en de moeite van het overdenken
waard zijn de konsekwenties voor het christenleven, vooral in confrontatie met de
marxistische ideologie in de landen van Oost-Europa, die schr. aan zijn
systematisch-theologische beschouwing toevoegt.
S. Trooster

Godsdienst
Bruyn van Aemstel
Het zieke ambt
Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1968, 126 pp., f 5,90.
James Kavanaugh
Kijk op een verouderde kerk
Hartekreet van een modern priester
Nelissen, Bilthoven, 1968, 214 pp., f 9,90.
Henri Fesquet
Rom vor eine Wende?
Drängende Fragen an die Kirche nach dem Konzil
Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1968, 150 pp., DM. 12,80.
De eerste twee boeken zijn geschreven door teleurgestelde priesters. Kavanaugh is
intussen al uit het ambt getreden, gehuwd, en heeft, als ik wel ben ingelicht, ook met
de Kerk gebroken. Van B. v. Aemstel weet ik alleen wat hij in zijn boekje geschreven
heeft. Wel, ik moet bekennen dat ik steeds minder raad weet met zulke boeken. Op
het eerste gezicht zou je zeggen dat ze tot ernstig gewetensonderzoek aanleiding
geven, maar gaandeweg kom je tot de bevinding dat ze daartoe nauwelijks houvast
geven, omdat het aangeboden ‘feitenmateriaal’ volledig bedolven ligt onder de
emotionaliteit waarmee een en ander naar voren gebracht wordt.
Neem nu b.v. Bruyn van Aemstel. De man vertelt zijn wederwaardigheden van
kindsafaan; de psychologische duiding die hij ter verklaring van zijn ontwikkeling
geeft, wil ik in grote lijnen nog wel aanvaarden; enkele zienswijzen t.a.v. de
priesteropleiding lijken mij ook nog aannemelijk. Maar nu maakt hij de eigen
ervaringen exemplarisch voor DE priesteropleiding en HET ambt. Voor mij vervalst
deze generalisering het gehele perspectief. Goed, in heel veel wat hij vertelt over de
negatieve punten in zijn eigen opleiding herken ik mijn eigen belevenissen; maar
een gedeelte daarvan is door velen van ons toch ter plaatse reeds gerelativeerd, hetzij
door de eigen kritische instelling, hetzij met hulp van wijze mensen in de naaste
omgeving; een ander gedeelte is prompt ontzenuwd in de praktijk van het latere
werkmilieu; en wat de rest betreft: ik heb de illusie dat ermee te leven en vruchtbaar
te werken valt door velen van ons. En als B.V.A. juist het tegengestelde ervaart,
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vrees ik dat de oorzaak ligt in juist die momenten waarin ik mijzelf niet herken; b.v.
waar hij spreekt van zijn ‘geluk’ en ‘zaligheid’ in de noviciaatsperiode. Feit is dat
alles nu volkomen eenzijdig belicht wordt vanuit de eigen teleurstelling van het
ogenblik, samengevat in de ondertitels van het boekje: deseksualisering van de mens,
institutionalisering van een persoon, uitholling van een ambtsdrager. Zelfs de meest
voor de hand liggende motiveringen van bepaalde praktijken ziet hij over het hoofd;
een voorbeeld (uit meerdere): het feest rond de priesterwijding wordt meerdere malen
verdacht gemaakt als ‘triomf der deseksualisering’, ‘triomf van het instituut’ en de
handhavers daarvan. De man komt zelfs niet op het idee dat zo'n feest berust op de
algemeen-menselijke ervaring een nieuw begin, een moment waarop de mens om
zo te zeggen zijn hele bestaan nog weer eens riskeert (huwelijk, intrede in een klooster;
in mindere mate een verloving, de afsluiting van een studie) relief te geven door een
bijzondere viering, in het bewustzijn dat zo'n begin het verdere leven moet dragen,
‘constitutief begin’ moet worden (‘protologisch begin’ zou de moderne ‘theologie
van de hoop’ zeggen). Welnu, zolang het ‘feitenmateriaal’ dat schr. aanvoert, dermate
verwrongen aangeboden wordt, kan het moeilijk uitgangspunt worden voor een
realistisch gewetensonderzoek. Hoe sterk de behoefte aan nieuwe wegen en
vormgeving momenteel inderdaad is. Nieuwe wegen die - dit vermeldt B.V.A. te
weinig - naarstig gezocht en reeds moedig betreden worden. Soortgelijke
overwegingen gelden het boek van Kavanaugh. Met dit verschil dan dat het ons in
nog dichtere mist voert, omdat wij geen ervaring bezitten van de werkelijke situatie
in Amerika waardoor deze emotioneel overladen voorstelling kan gerelativeerd
worden.
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Nee, dan het boek van Henri Fesquet. De bekende romeinse correspondent van het
parijse dagblad Le Monde - indertijd wel de beste verslaggever van Vaticanum II tracht in zijn boek lijnen te trekken naar een Kerk van de toekomst op basis van de
openingen die het Concilie gemaakt heeft. Ook hij neemt waarachtig geen blad voor
de mond wanneer hij suggesties geeft voor een nieuw priesterbeeld, consequenter
oecumenisme, ‘ontlatinisering’ van Kerk en theologie, ‘Kerk der armen’, publieke
opinie in de Kerk, de vrouw in het ambt, uitbannen van angst en opgeven van
isolement. Hier en daar wordt de tegenstelling oud en nieuw op journalistieke wijze
overdreven; soms ineens wat inconsequent teruggenomen. Maar de man weet
waarover hij spreekt; hij toont zich uitstekend op de hoogte, ook van de literatuur
op zijn gebied. En vooral: hier spreekt een echt vrij en ontspannen mens, niet
verkrampt en bekneld door ressentiment en frustraties. Juist deze onbevangen
openheid maakt dit boekje tot een zo waardevolle bijdrage tot het gesprek over
vernieuwing in de Kerk, omdat het de lezer nergens tegenhoudt verder door te denken
over dit zo belangrijke onderwerp.
S. Trooster

Giselbert Deusen
Die neue liturgische Gemeinde
Knecht, Frankfurt/M., 1968, 125 pp., DM. 9,80
De jonge theoloog Giselbert Deusen stelt naar aanleiding van de hedendaagse,
post-conciliaire ontwikkeling van de liturgie eerlijk de vraag of de hervorming die
aan de gang is zich niet te uitsluitend ophoudt met oppervlakkige randverschijnselen
en de kern zelf van het probleem onaangeroerd laat. Die kern ligt in de vraag: of de
mens van vandaag nog liturgie behoeft, of hij nog ‘liturgiefähig’ is? De auteur ziet
in de liturgie een fundamentele behoefte van de mens en van de christen. Tussen de
actuele liturgische beleving en het geloofsbeleven is er echter zulk een kloof ontstaan
dat de mens van vandaag zich in de liturgische vormenwereld niet meer kan
herkennen. Hoe die kloof zich heeft ontwikkeld en hoe ze eventueel overbrugd kan
worden beschrijft de auteur op een heldere wijze, ermede rekening houdend dat hij
in de eerste plaats schrijft voor een liturgie-minded publiek, waardoor hij wil begrepen
en hopelijk ook gevolgd zal worden.
S. Heester

R. Rouquette S.J.
La fin d'une chrétienté, Chroniques
2 vol..
(Unam Sanctam), Ed-du Cerf, Paris, 1968, frs. 73,-.
Pater Rouquette, redacteur van de parijse Etudes, gaf regelmatig verslagen over de
voorbereiding en het verloop van het concilie. Zijn informatie was buitengewoon
veelzijdig: behalve al het materiaal waarover de journalisten beschikten, putte hij uit
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uitgebreide persoonlijke relaties met Franse bisschoppen en romeinse persoonlijkheden
en uit het dagelijkse treffen van de redacteuren van soortgelijke tijdschriften uit
allerlei landen, die ervaringen en indrukken uitwisselden en velerlei conciliaire
figuren in hun kring uitnodigden. Voeg daarbij een speurneus, een diep inzicht en
grote vertrouwdheid met kerkelijke problematiek en politiek, en een puntige pen, en
men heeft enig vermoeden van de betekenis van die verslagen, die hier in twee banden
zijn gebundeld. Die kroniek volgt dus het heen en weer van het conciliegebeuren,
maar met meer afstand dan die van de eigenlijke journalist die een dagelijks bericht
moet sturen, en ook dan die van conciliedeskundige die geheel in de activiteiten
gedompeld was. Tussen boeken als die van Rynne, Congar, Wenger enz. neemt dit
boek daarom een bijzondere plaats in. Letterlijk uniek zijn de 200 bladzijden over
de voorbereiding van het concilie. Die belangrijke en vaak dramatische periode wordt
elders nooit met zoveel kennis van zaken uitvoerig behandeld, behalve in het grote
Italiaanse boek van Caprile, waarin de lezer echter meer een materiaalverzameling
vindt zonder het persoonlijk inzicht van de verslaggever die schift en ordent en
becommentariëert. Voor wie het conciliegebeuren wil leren kennen, een boeiend en
onmisbaar boek.
P. Smulders

Ladislaus Boros
Im Menschen Gott begegnen
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1967, 162 pp., DM. 9,80.
Dit boekje bevat een aantal fijnzinnige overwegingen van de bekende auteur over
‘deugden’ die ons langs de weg van oprechte medemenselijkheid nader tot God
kunnen voeren (waarachtigheid, achting, vreugde, vriendschap, liefde, deemoed,
enz.). Uitgangspunt voor de gedachtengang is de werkelijkheid dat in het mysterie
van
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Gods menswording God zó menselijk verschijnt, dat Hijzelf in iedere stap naar meer
authentiek mens-zijn zichtbaar wordt; waardoor de weg tot de medemens in de volle
zin van het woord een weg naar God kan worden. Deze overwegingen bevatten vaak
veel diepe gedachten, zodat men ze niet te haastig moet trachten te lezen. Maar laat
men van tijd tot tijd een of meerdere paragrafen op zich inwerken, dan zal men een
schat aan eigentijdse geloofsbezinning ontdekken, die tot niet geringe verrijking en
verdieping van het geloofsleven leidt.
S. Trooster

Wijsbegeerte
Georg Lukács
Schriften zur Ideologie und Politik
Luchterhand, Neuwied/Berlin, 1967, V en 852 pp., DM. 39,-.
Na een voorwoord van Peter Ludz volgen een dertigtal stukken van Lukács en nog
een aanhangsel met verschillende bijdragen over hem. De bedoeling van de redacteur
is geweest om te laten zien dat in het politieke denken van deze marxistische estheticus
altijd het begrip van de democratische dictatuur aanwezig is geweest. Of hij daarin
geslaagd is, kan betwijfeld worden. Wel komt men tot de conclusie dat de schrijver
steeds, het oudste opstel dateert van 1919 het laatste uit 1963, het wezenlijk
humanistische van het marxisme voor ogen heeft gehouden. Doordat hij telkens
zelfkritiek heeft moeten uitoefenen en pas vorig jaar volledig door de partij is
gerehabiliteerd, kan men niet ontkomen aan de indruk dat de schrijver wel eens draait.
De woorden vrijheid en democratie uit een radiorede van de oktoberdagen 1956 in
Hongarije klinken nogal vreemd als vervolg op enige stukken uit de Rakosiperiode.
In 1919 is de schrijver, dan medewerker aan het regiem van Bela Kun, zeker een
voorstander van de wereldrevolutie, waarmee hij toen al in strijd moest komen met
het stalinisme, dat zich hier en daar al ging ontwikkelen met de leer van het
communisme in een land. Ook in het volgende jaar staat hij nog op dit extreme
standpunt door te verkondigen dat waar een arbeidersraad mogelijk is, niet deel moet
worden genomen aan parlementaire actie, maar hij keert zich dan ook al tegen het
gevaar van bureaucratie in de partij. Maar in 1922 wijst hij er al op dat politieke
arbeid zich niet door illusies mee moet laten slepen. Het leninisme ziet hij dan als
een niet geschematiseerd op de praktijk gericht streven. Kort daarna, en na een kritiek
op Bucharin, komt hij in 1928 tot de zogenaamde Blum-thesen, die tot een conflict
met de partij voerden. Dan zwijgt hij op dit gebied, met uitzondering van een zeer
helder betoog over zijn weg naar Marx, tot de oorlog vrijwel volledig. In de eerste
tijd daarna is zijn belangrijkste artikel er een over de partijdichters, dat weinig
optimistisch is over de communistische lyriek uit die jaren, maar dat buitendien een
behandeling van het politieke gedicht in een breder kader geeft. Een eigenlijke
afrekening met het stalinisme komt pas in een artikel uit 1963 over het
Chinees-Russische conflict.
C.J. Boschheurne

Streven. Jaargang 21

E. Albrecht
Sprache und Erkenntnis
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin (imp. Pegasus, Amsterdam),
1967, 328 pp..
Schrijver geeft als inleiding een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van de
taal-filosofie. Hij gaat dan in zijn nadere beschouwing uit van de marxistische
opvatting van het begrip als een weerspiegeling van de werkelijkheid ook in de
verschillende trappen van abstractie. Dit standpunt wordt nader uitgewerkt aan de
hand ook van de modernste opvattingen van de angelsaksische school. Zijn kritiek
richt zich daarop voorzover ze neo-positivistisch is en daarmee naar zijn mening
geen standpunt bepaalt in de ontologische vraag. Hij meent echter dat men Chomsky
alleen dan goed kan gebruiken indien men wel een ontologisch standpunt inneemt.
Zelfs de nieuwste ontwikkeling in de analytische school die teruggaat op het
Kantiaanse standpunt wordt door hem besproken en vanzelfsprekend gecritiseerd.
De schrijver die ook gebruik maakt van de vindingen van gybernetiek en
informatie-theorie blijft steeds met beide benen op de grond in zoverre hij ook deze
niet isoleert van het sociale aspect van de taal. Talrijke voorbeelden verhelderen al
de stellingen van de schrijver. De stijl maakt het historische gedeelte uitzonderlijk
geschikt als leerboek van deze materie, hoewel men zich in dit deel kan afvragen of
Frege niet wat al te veel aandacht krijgt en of Wittgenstein er niet wat bekaaid af
komt.
C.J. Boschheurne
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Hans Georg Gadamer
Philosophisches Lesebuch 1 en 2
Fischer Bücherei, Frankfurt/M., 1967, 349 en 316 pp..
Nu onder de Mammoetwet ook in ons land de wijsbegeerte op tal van scholen
onderwezen zal worden, is er een grote behoefte aan goed uitgezochte teksten die
bij dat onderwijs gebruikt kunnen worden. Merkwaardigerwijze voldoet de juist in
ons land zo omstreden denker Hans Georg Gadamer aan deze nationale behoefte.
De Franse leesboeken zijn namelijk zo ingesteld op de Franse filosofie dat ze buiten
eigen land niet bruikbaar zijn, terwijl de teksten die voorkomen in Vorlanders
geschiedenis over het algemeen te kort zijn. Anders dan Jaspers echter betrekt de
schrijver de Indische wijsbegeerte niet in zijn werk. Dat is onder de huidige
omstandigheden, nu de belangstelling daar meer en meer voor toeneemt, te betreuren.
Kant, waar de schrijver in zijn eigen werk zo vaak op teruggrijpt, krijgt in de voorrede
een uitvoeriger behandeling dan de anderen, waarbij een visie op deze denker wordt
gegeven waarmee talrijken het oneens zullen zijn. In de verzameling echter beperkt
hij zich tot het opnemen van de voorrede tot de tweede druk van de Kritik der reinen
Vernunft. De korte inleidingen van ieder stuk zijn duidelijk, maar bij het lezen ervan
moet men natuurlijk steeds voor ogen houden, dat de schrijver leerling en belangrijkste
opvolger van Heidegger is. Diens naam komt men dan ook in de bibliografie opvallend
veel tegen, terwijl de naam Jaspers wat minder genoemd wordt dan men zou
verwachten, o.a. niet bij Parmenides. Men kan overigens niet zeggen dat een werkelijk
belangrijke stroming die voor deze tijd van belang is, behalve misschien het
middeleeuws nominalisme, vergeten is.
C.J. Boschheurne

Rolf-Dieter Herrmann
Künstler und interpret
Zur modernen Ästhetik
(Dalp Taschenbücher), Francke Verlag, Bern/München, 1967, 80 pp.,
Zw.fr. 2,80.
Een belangwekkende beschouwing die verder gaat dan de titel doet vermoeden,
namelijk feitelijk een algemene esthetica geeft. Uitgaande van de opvattingen van
Nietzsche en rekening houdende met Wittgenstein wordt een algemene leer
ontwikkeld. Daarbij gaat de schrijver hier en daar te ver. Hij ziet in de kunst vooral
een zich uitdrukken van de kunstenaar, maar wil het verschil tussen de arbeid van
de kunstenaar en anderen die ook werken, zoals de door hem als voorbeeld genoemde
arts en advocaat, niet duidelijk genoeg zien. Toch komt hij hiermee in tegenspraak
met het begin van zijn boek, waar hij laat zien dat de kunstenaar vrij is in de keuze
van zijn methode en die vrijheid van keuze bestaat voor de andere twee zo weinig,
dat daar bijna sprake is van een methode die schablone geworden is. Waar de schrijver
zeer terecht het spel in zijn beschouwingen betrekt, wordt hij niet duidelijk genoeg
als we willen weten wat hij onder spel verstaat. Hij zou de problemen die hem bezig
houden ook op deze basis beter hebben kunnen oplossen als hij de verhouding van
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kunstenaar en maatschappij meer in het centrum van zijn beschouwingen had
gehouden. Kunst is van een kant gezien altijd een zich uitdrukken van de kunstenaar
in een gegeven maatschappij, zodat deze maatschappij deze uitdrukking kan
gebruiken.
De sterkte van dit boek ligt vooral in de vele citaten van kunstenaars waarvan
gebruik wordt gemaakt. Daarbij moet men echter wel bedenken dat het de kunstenaar
juist niet goed mogelijk is zijn bedoelingen in woorden te realiseren; was dat wel het
geval geweest dan had hij immers om zich uit te drukken veel beter deze woorden
kunnen kiezen dan het middel van zijn kunst.
C.J. Boschheurne

Karl Korsch
Karl Marx
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1967, 284 pp., DM. 15,-. Ln. DM.
22 In deze eerste Duitse editie van het tot nu toe alleen in het Engels verschenen werk
is een uitvoerig kritisch apparaat opgenomen. Daaruit blijkt dat de schrijver in de
loop van de jaren, waarschijnlijk onder de indruk van de vervolgingen door het
fascisme, eigen meningen steeds meer opzij is gaan zetten om zich te beperken tot
een weergave van de opvattingen van Marx. Voor de velen voor wie Das Kapital te
lang, te zwaar en te saai is, is dit een voortreffelijke inleiding van de daarin
verkondigde economische en sociologische opvattingen van Marx. Doordat de
schrijver echter geen rekening hield met de filosofische beginselen van Marx, mist
dit werk de flexibiliteit van het besproken werk. Dientengevolge wordt bijvoorbeeld
de invloed van het bankkapitaal die in deze fase van het kapitalisme veel groter is
dan in de tweede helft van de vorige eeuw, in strijd met de
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feiten onderschat, omdat Marx er nog geen rekening mee had kunnen houden en hij
wel een toename van het monopolie moest voorspellen, maar zich natuurlijk niet
vast kon leggen op de wijze waarop dat zich zou ontwikkelen en zeker was toen de
vorm van bank-kapitalisme nog niet te berekenen. De achtergrond die Das Kapital
in de marxistische filosofie heeft, maakt dat Marx in deze geen ongelijk heeft gehad
en dat het beslist niet nodig was geweest de feitelijke omstandigheden te loochenen
om in overeenstemming met de leer te blijven. Dit is een van de voorbeelden van
een dogmatisme waaraan de schrijver zich schuldig maakt. Toch is dit een belangrijk
boek voor iedereen die behalve de zuiver filosofische geschriften ook in het algemeen
kennis wil maken met de andere geschriften van Marx, die een onafscheidbaar deel
van het geheel van zijn werk uitmaken, iets wat door sommige neo-marxisten te vaak
wordt vergeten.
C.J. Boschheurne

Edward de Bono
The Use of Lateral Thinking
Jonathan Cape, London, 1967, 157 pp., 18/-.
Schrijver wil een methode aangeven om te komen tot nieuwe denkbeelden. Vele
mensen komen daartoe zijns inziens niet omdat ze strikt logisch, verticaal noemt hij
dat, blijven denken. Zij houden zich alleen bezig met de grootste waarschijnlijkheid
terwijl schrijver meent dat ook alle mogelijkheden van lage waarschijnlijkheid moeten
worden onderzocht. Bijzonder belemmerend werkt het volgens hem dat wij de neiging
hebben van te voren vastgestelde eenheden te analyseren, terwijl die aangenomen
eenheden feitelijk willekeurig zijn gekozen. Men kan ook andere eenheden kiezen.
Hij illustreert dat met een reeks zeer goede tekeningen. Ook hierbij wordt zijns inziens
onvoldoende rekening gehouden met de kansen die een andere vorm biedt.
Het boekje is helder en geeft goede wegen aan, maar de schrijver schijnt niet in
te zien dat sommige methoden die hij noemt feitelijk neer komen op dialectisch
denken. De eenvoud daarvan is eigenlijk wat hij zoekt. Ook deze methode van denken
is bepaald door de functionele opbouw van het denkapparaat, zoals schrijver van zijn
systeem veronderstelt. Het is echter te betwijfelen of dit soort denken wel zo
diametraal tegenover analytisch denken staat als hij suggereert. Zeker zijn de logici
die deze richting na staan van mening dat er geen ontdekkings- of uitvindingslogica
bestaat, wat oudere logici wel dachten. Schrijver geeft zelf ondanks zijn vele nuttige
suggesties ook geen systeem dat als zodanig beschouwd kan worden. Het is in dit
verband jammer dat hij niet ingaat op de in 1964 gepubliceerde beschouwing van
Tavanec en Svrjev die wil aantonen dat een dergelijk systeem alleen van uit het
dialectisch materialisme is te ontwikkelen.
C.J. Boschheurne

Politiek
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Hans Reiss
Politisches Denken in der deutschen Romantik
(Dalp Taschenbücher). Francke Verlag, Bern/München, 1966, 96 pp.,
Zw.fr. 2,80.
Een tiental opstellen over een aantal romantische denkers en schrijvers waaronder
ook Fichte. Een aantal overeenstemmingen maar ook grote verschillen zijn bij de
behandelde personen te vinden. Reactionair zijn ze bijna allemaal en hun staatsvisie
heeft bijna steeds iets fantastisch. De schrijver behandelt zijn personen echter te
onvriendelijk vooringenomen. Een gebrek van het boek, dat bij de kleine omvang
bijna niet anders kan, is dat de behandelde opvattingen niet geplaatst zijn binnen het
hele kader van het denken van de behandelde schrijver, waardoor veel wat nu
onduidelijk is begrijpelijk zou zijn geworden. Ook vindt helaas geen tegenoverstelling
plaats van deze schrijvers met romantici uit Frankrijk en Engeland. Hierdoor komt
ook niet tot uiting dat sommige van deze schrijvers andere hebben beinvloed die in
het minst niet reactionair waren. Ook moet men zich er voor hoeden deze denkers,
zoals de schrijver enigszins suggereert, te zien als voorlopers van het nazisme. Het
nationalisme van hen kwam voort uit totaal andere sociale omstandigheden als dat
van Hitler. Nationalisme in het Duitsland van het eerste kwart van de negentiende
eeuw veroordelen is een anachronisme. Dat dit nationalisme een reactionaire trek
vertoont is begrijpelijk als men bedenkt dat de vrijheidsoorlog juist werd gevoerd
tegen de vooruitstrevende en industrieel veel verdere fransen. Hoewel de conclusies
van het boek dus onjuist zijn is het handig om de mening van deze duitse romantici
in kort bestek samengevat te vinden.
C.J. Boschheurne
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Alexander Abusch
Kulturelle Probleme des sozialistischen Humanismus
Beiträge zur deutschen Kulturpolitik 1946 bis 1967.
Aufbau-Verlag, Berlin(-Ost), 1967, 811 pp., MDN 15.90.
Andermaal staan deze opstellen en toespraken van de richtinggevende cultuurideoloog
in de D.D.R. in het teken van de programmatische verkondiging. In hoofdzaak cirkelen
zijn accenten rond drie belangstellingsthema's: het uitstippelen van de cultuurpolitiek
in de D.D.R., het herwaarderen van de klassieke erfenis als een aanloop tot
socialistisch denken, het inhameren bij de practici van het standpunt dat
alleen-maarcultuur-bedrijven niet volstaat maar dat van ieder cultuurbewust mens
de inzet voor de marxistische gedragslijn moet worden geëist. Vooral dit laatste punt
is dan verantwoordelijk voor herhaalde en niveauloze uithalen tegen de
Bondsrepubliek. Merkwaardig is tevens dat over deze periode van ruim 20 jaar het
basisstandpunt ongewijzigd blijft, slechts incidenteel in heftigheid toeneemt als een
activistisch programma dient beklemtoond, maar in uitgangsstelling en realisatie-vorm
onkritisch en niet-evoluerend gericht op een abstracte geloofsbasis. Precies daardoor
echter is ook deze bundel zeer belangrijk om van onze geografische en ideële gewesten
uit te begrijpen wat zich in de D.D.R. heeft voorgedaan.
C. Tindemans

Geschiedenis
E.L. Woodward
Geschiedenis van Engeland
(Prisma Compendium), Het Spectrum, Utrecht, 1967, 303 pp., f 4.90
Zonder pretenties, zo maar voor zijn plezier, heeft schr. op gevorderde leeftijd een
beknopt overzicht geschreven van de geschiedenis van zijn vaderland. De ervaring
van de schrijver proeft men in de kritische benadering van menig historisch probleem
en in het ontsnappen aan de verleiding een mooie hoofdlijn (voor Engeland een
voortdurend stijgende, tot onze dagen althans) te trekken. Hij valt wel een beetje
door de mand door tegen het eind van zijn boek ineens te spreken over ‘de vele goede
karaktereigenschappen van het Britse volk’. Waar eigenschappen maar al te makkelijk
gedistilleerd worden uit het feitelijk verloop van de gebeurtenissen om ze dan als
oorzaken van dat feitelijk verloop makkelijk bij de hand te hebben, voert hij - ook
al gezien de beknoptheid en de aard van het werk - een zeer hachelijke categorie in.
Rest nog de vraag of het ‘een bruikbaar studie- en nuttig naslagwerk is’ zoals de
uitgever het op de binnenkant van de kaft stelt. Een prisma-compendium wil een
pocketboek zijn voor studie en praktijk, maar ik vraag me af, voor de studie of de
praktijk van wie dit boekje moet dienen. Daarvoor is het toch te beknopt, geeft het
te weinig chronologische informatie, heeft het een te onvolledig - en dus onbruikbaar
- register. Het is er trouwens niet voor geschreven, dunkt me. Maar misschien dat
het ongeveer gelijktijdig uitgekomen Aula-boekje ‘Engeland. De geschiedenis van
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een wereldrijk’ - wat een onmogelijke titel en wat een vreemde uitgeverspolitiek beter geschikt lijkt voor die studie en die praktijk.
M. Chappin

Die Visitation im Dienst der kirchlichen Reform
Mit einer Knführung von Hubert Jedin, Beiträgen von August Franzen,
Hans-georg Molitor, Hans-Eugen Specker, sowie einer Bibliographie
gedruckter und einem archivalischen Verzeichnis ungedruckter
Visitationsquellen herausgegeben von Ernst Walter Zeeden und Hansgeorg
Molitor.
Aschendorff, Münster, 1967, 138 pp., kart., DM. 12.
Met het opkomen van de reformatie herkregen de kerk- en kloostervisitaties, van
oudsher de belangrijkste en soms enige informatiebron betreffende zielzorg en
kerkelijke goederen, hun betekenis binnen de katholieke Kerk. De na-Trentse visitaties
hadden vóór alles het behoud van het katholieke geloof en de verbetering van de
zielzorg ten doel. Aan de hand van de verslagen over visitaties in het aartsstift Keulen,
het aartsbisdom Trier en het bisdom Würzburg, ondernomen tegen het einde van de
zestiende eeuw, krijgt men een indruk van opzet, verloop en resultaten van een
na-Trentse visitatie; tevens wordt een oordeel gegeven over de waarde van de nog
voorhanden zijnde protokollen. Het tweede deel van het boek bevat een beschrijvende
bibliografie van gedrukte en ongedrukte bron
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nen betreffende katholieke en reformatorische visitaties vanaf de hervorming tot ca
1700 in de gebieden die destijds behoorden tot het Duitse Rijks- of taalgebied. Dat
het hier om een waardevol werk gaat, viel reeds op te maken uit de namen van hen
die bijdragen leverden.
P. Begheyn

Economie
Jose L. Sampedro
Het krachtenveld der wereldeconomie
(Vertaling van Decisive forces in world economics). Wereldakademie, W.
de Haan / J.M. Meulenhoff, z.j., 256 pp., f 11,50.
Het eerste deel van het boek is vooral gewijd aan economische geschiedenis. Daarna
komt het accent sterk te liggen op de economische orde. Het valt daarbij op dat
schrijver niet het zwaartepunt legt op institutionele criteria en een zeer grote plaats
inruimt voor de technische en sociale betrekkingen. Er ontstond een gemakkelijk
leesbare met tal van wetenswaardigheden aangevulde tekst. Maar geen zuiver
wetenschappelijke, waardevrije verhandeling.
Daarbij is opvallend dat nogal wat in politiek opzicht zeer progressieve en bij
voorbeeld ook anti-katholieke opmerkingen worden gemaakt, hetgeen men van een
hoogleraar aan de Universiteit van Madrid niet in de eerste plaats verwacht. Overigens
zal men in Madrid wel geen bezwaar hebben (in Amsterdam misschien wel) tegen
zinnen als de volgende op p. 225: ‘de Spanjaard heeft nooit racisme bedreven. Zijn
gevoel voor de waardigheid van alle mensen, ongeacht kleur of klasse, is te vergelijken
met de houding die we bij de Afrikanen hebben aangetroffen’.
Het boekje is als alle in deze reeks voortreffelijk geïllustreerd. De vertaling is
echter niet feilloos.
J.J. Meltzer

Dr. Ph. A. Idenburg
Ethiek van de ondernemingsleiding
(Ethische verkenningen), Callenbach, Nijkerk, 1968, 110 pp., f 6.90, int.
f 6.25.
Een systematische aanpak van het probleem. Schrijver baseert zich onder meer op
de gedachten van L.O. Kattsoff die werkt met het begrip morele beslissing. Een
morele beslissing is uit een drietal termen opgebouwd. De eerste term bevat een
principe dat het uitgangspunt vormt voor het handelen van de ondernemer maar in
laatste instantie op een keuze van die ondernemer berust. Bijvoorbeeld het streven
naar maximale winst. De tweede term bevat een feitelijke en technisch gefundeerde
constatering die de ondernemer voor een probleem stelt. Bijvoorbeeld de constatering:
aanschaf van een computer bevordert de maximale winst. De derde term is de
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conclusie uit de beide voorgaande termen en bevat het morele oordeel: het besluit
tot aanschaf van de computer. Al dan niet als gevolg van opzet geraakt de eerste term
(doel) vaak verstrengeld met de tweede term (middel). Voorzover de oorzaak van
de verwarring bij de ondernemer zelf moet worden gezocht, is de ethiek van het
ondernemerschap in het geding. Schrijver slaagt er in duidelijk te maken dat dit
ogenschijnlijk vaag kompas de goedwillende ondernemer in menige concrete situatie
houvast kan bieden.
Met nadruk stelt schrijver, als hij zijn gedachten verder uitwerkt, dat de ondernemer
zich moet afvragen of de gehanteerde middelen niet tot schadelijke neveneffecten
leiden. De kwestie van de neveneffecten wordt daarmede binnen de ethiek van de
ondernemingsleiding getrokken. Het vraagstuk op zichzelf is zeer actueel. Onlangs
heeft men de bekende Engelse economist Dr. E.J. Mishan (specialist in de
welvaartstheorie) naar Nederland gehaald onder meer om met hem over de hier
bedoelde problematiek van gedachten te wisselen. In zijn het vorig jaar verschenen
boek The Costs of Economic Growth heeft Mishan op bijna militante wijze aller
aandacht gevraagd voor de schadelijke neveneffecten die van het handelen van onder
meer de ondernemer uitgaan. In de discussie werden geen hoge verwachtingen
gekoesterd van door het bedrijfsleven zelf te leveren bijdragen aan een oplossing.
Ook Idenburg heeft in dat verband open oog voor de praktische moeilijkheden en
met name voor het kostenaspect ervan.
Op p. 72 stelt schrijver dat het nodig kan zijn dat bij opheffen van
milieuverontreiniging door middel van overheidsingrijpen ‘de betrokken
ondernemingen rechtvaardige compensatie krijgen, óf door het recht prijzen te
verhogen óf anderszins’. Ik acht dit niet gelukkig geformuleerd. Er zou nog eerder
een plicht de prijzen te verhogen moeten zijn. Eerst dan namelijk wordt bereikt dat
de rekening wordt gepresenteerd aan degene die tenslotte de hinder veroorzaakt,
bijvoorbeeld de luchtreiziger, die een
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hogere passageprijs zal moeten betalen in verband met de veroorzaakte geluidshinder.
Slechts op die wijze wordt de bestemming van de produktiefactoren op aanvaardbare
wijze bepaald. Het recht bij opgedrongen kosten ter bestrijding van
milieuverontreiniging de prijzen te verhogen lijkt bovendien zelfs binnen de huidige
Nederlandse prijswetgeving gewaarborgd. Vormen van ‘rechtvaardige compensatie’
anders dan prijsverhoging werken in feite prijsvervalsend. Ik meen daarom dat wij
de suggestie van Idenburg in die richting niet moeten volgen. Idenburg en Mishan
menen beide dat overheidsingrijpen nodig is, omdat er anders van een opheffen van
milieuverontreiniging, respectievelijk het schadeloosstellen van de slachtoffers ervan,
niet veel terecht zal komen.
Toch acht ik de conclusie van Idenburg dat het overwegen van de schadelijke
neveneffecten in beginsel een zaak is die behoort tot de ethiek van de
ondernemingsleiding, van groot belang. Het is te wensen dat die gedachte ingang
vindt bij de ondernemer. Hier en daar blijkt namelijk aan de mentaliteit terzake nog
wel iets te mankeren. Zo bestaat de indruk dat de geluidshinder rond Schiphol reeds
in aanzienlijke mate kan worden verminderd alleen met wat goede wil en zonder dat
het kosten van enige betekenis met zich brengt.
J.J. Meltzer

Literatuur
Fernand Bonneure
De Kardinaal komt niet
Davidsfonds, Leuven, 1968, 186 pp., Fr. 90.
Een mens komt nooit klaar met zijn verleden. Geheel zijn leven blijft het met hem
optrekken. Elke liefdesverhouding wordt erdoor getekend. In vier verhalen: ‘De
Kardinaal komt niet’, ‘Cynea Capillata’ (latijnse benaming voor zeekwal), ‘Zijn
naam was Seemark’ en ‘Zo'n dwaas ongeval’ hebben de hoofdfiguren met elkaar
gemeenschappelijk, dat zij in het labyrint van het verleden naar de oriënterende draad
van Ariadne op zoek gaan of teruggrijpen naar de irreversibele gebeurtenissen van
hun jeugd. ‘Een kleine revolutie afdraaien’ daarentegen is een niet zeer geslaagde
parodie op een Zuidamerikaanse revolutie, terwijl ‘Duits winterverhaal’ de lezer
terugbrengt naar de winter van 1943 onder de Duitse bezetting. De verhalen zijn vlot
geschreven, maar zinnen van het type: ‘Ik voel een mes onder mijn arm en een zure
pijn klimmen in mijn borst’ (p. 77) zijn geen alleenstaande gevallen en verdienen
geen aanbeveling.
J. Gerits

Jaroslaw Iwaszkiewicz
De geliefden van Marona
Moussault, Amsterdam, 1968, 130 pp., f 9,50
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In dit kleine maar uitstekende boekje wordt de liefde getekend die een Pools
onderwijzeresje overkomt ten opzichte van een ten dode gedoemde patient uit het
sanatorium. Een gegeven dat alle aanleiding zou kunnen geven tot melodrama, maar
schr. heeft het verhaal simpel en sober gehouden en een voortreffelijke
sfeerschildering bereikt.
Aanbevolen.
R.S.

Harry Mark Petrakis
Held van zijn dromen
Nelissen, Bilthoven, 1968, 192 pp., f 9,90
Een enigszins wild en onstuimig verhaal van een Griek in Amerika wiens voornaamste
doel is om met zijn ongelukkig zoontje naar Griekenland te kunnen gaan. Genoeglijke
lectuur, doch iets te gemakkelijk geschreven om tot literatuur gerekend te kunnen
worden.
R.S.

Georges Leroy
De Sluipwesp
Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1967, 196 pp..
‘Een sluipwesp boort door het dorre hout tot in het weke vlees van de verlamde
houtworm en laat haar ei door een gleuf van de boor in het weke lichaam glijden.
De wespelarve zal de worm uithollen en uitwreten tot enkel de droge verschrompelde
huid rest’ (p. 76). Dit herhaaldelijk weerkerend motief staat centraal in de roman
waarmee Georges Leroy debuteert. De inzet van het boek is de onweersnacht waarin
de vijfentwintigjarige Cecile, getrouwd met Renaat Deckmyn - een befaamd tandarts
- en moeder van drie kinderen, haar lijfeigene huid verspeelt in de armen van Andrès,
een Spaans kunstenaar. Tot de morgen zullen we Cecile volgen, rondslui-
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pend door haar eigen huis en in haar nachtelijke bedenkingen met de trefzekerheid
van de sluipwesp doorborend naar de kern van haar mislukte huwelijk met Renaat.
Via flashbacks, herinneringen en droomvoorstellingen, worden de scherven van
Cecile's wanhoop voor de lezer gereconstrueerd tot een spiegel waarin het conflict
in zijn totaliteit beschouwd kan worden. Nu moeten wij wel opmerken dat de auteur
teveel elementen wazig laat en de lezer te weinig materieel houvast biedt zodat deze
voortdurend moet raden en gissen naar de schakels in de evolutie van het drama. Het
onuitgesprokene werkt zodoende niet meer suggestief, maar vervagend. Het verhaal
kantelt plotseling wanneer Cecile in het voorlaatste hoofdstuk Renaats dagboek
ontdekt en doorleest. De daaropvolgend beschreven zelfmoordpoging van Renaat,
die nog net niet gelukt, is m.i. een te drakerig slot voor deze roman, die ondanks zijn
niet voldoende geïntegreerde compositie, toch op een zeer aansprekende wijze de
mens met zijn hevigste bestaanservaringen, liefde en dood, confronteert.
J. Gerits

Georg Lukács
Faust und Faustus
Rowohlt, Reinbeck, 1967, 328 pp., DM. 4,80.
Een uitgave in één band van twee eerder verschenen bewerkte uitgaven van de
schrijver. Een voorwoord behandelt de betekenis van de Duitse klassieken en gaat
in verband daarmee diep in op het vraagstuk dat Duitsland cultureel vormt. Achteraf
zijn deze twee boeken dan een soort van illustraties bij de daarin ontwikkelde thesen.
Goethe en Thomas Mann zijn voor Lukács de eerste en de laatste van de Duitse
burgerlijke letterkunde. Hij bewijst hoe zij door hun tijd beïnvloed waren en laat zien
hoe zij die tijd weergaven. De studies beperken zich niet tot Faust en Faustus maar
spreken ook over de Werther, zeer diepgaand over Wilhelm Meisters Lehrjahre en
de Zauberberg. Buitendien wordt de verhouding Goethe-Schiller geanalyseerd en
onomstotelijk aangetoond dat Hölderlin geen reactionair of mystiek schrijver was,
maar dat uit zijn Hyperion een groot tijdbewust realisme sprak. Het is overigens
opvallend dat de gedichten die Hölderlin na 1807 nog geschreven heeft, en waaraan
men sinds het expressionisme weer groot belang hecht, niet behandeld worden. De
schrijver laat het geen ogenblik in het ongewisse dat zijn uitgangspunt het marxistische
is, maar uit dit werk blijkt duidelijk dat socialistisch-realisme, een woord overigens
dat hij nergens gebruikt, heel wat anders is dan de zoetelijke kunst uit het stalinistisch
tijdperk. Onder de term moet worden begrepen wat Lukács onder ideale kunst verstaat:
een kunst die een antwoord geeft op de werkelijkheid van het ogenblik en die die
werkelijkheid dan ook als een dialectisch gegeven aanvaardt. Dan kan men, zoals
ook Garaudy deed, die uit dezelfde school stamt, ook Kafka en Picasso als
socialistische realisten aanvaarden. Zover gaat Lukács niet, maar het is wel de
consequentie uit zijn denken, die hij nog niet uitte. De druk die er nog steeds op hem
wordt uitgeoefend, hoewel hij vorig jaar weer eens volledig door de Hongaarse partij
is gerehabiliteerd, zal daarvoor nog wel te sterk zijn. Hoe dat ook zij, dit boek is een
lust voor ieder die zich verdiept in Duitse cultuur van de afgelopen anderhalve eeuw
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en voor iedereen die zich op de hoogte wil stellen van de modernste stromingen in
de esthetica.
C.J. Boschheume

Marcel Reich Ranicki, herausg.
In Sachen Böll
Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1968, 348 pp., DM. 12,-, geb. DM. 18,-.
Heinrich Böll schrijft in Haus ohne Hüter: Oorlog is altijd een goed voor een scenario,
omdat het verschrikkelijke gebeuren er achter staat: de dood die de handeling naar
zich toetrekt, die haar spant als het vel over een trommel dat bij de geringste aanraking
al geluid geeft. Maar, zo blijkt het, dit is juist wat hij niet wil, anders dan bijvoorbeeld
Hermans bij ons (de vergelijking dringt zich op omdat beide door Kleist beinvloed
zijn) wil hij de oorlog niet als achtergrond gebruiken maar haar rol weergeven in de
Duitse werkelijkheid van nu. Anders dan Grass, die met name in de Blechtrommel
en Hundejahre vaak een duistere, traditioneel Duitse symboliek gebruikt, probeert
deze schrijver tot een directe beschrijving te komen. Het is daarom begrijpelijk dat
de Duitse kritiek moeite met hem heeft. Twee en veertig critici, waaronder Adomo,
met een korte inleiding, Ludwig Marcuse, Goes en Lukács geven hun mening over
hem in deze bundel. Het is praktisch een leesboek voor literatuurkritiek geworden
doordat de schrijvers tot talrijke verschillende scholen behoren. Opvallend is daarbij
dat een groot aantal van hen getroffen is door de opmerking van Böll dat het in 1945
vrijwel onmogelijk was een halfkantje goed Duits prosa te schrijven. Zij die zich

Streven. Jaargang 21

1157
hiermee bezighouden concluderen dat Böll een rol gespeeld heeft waardoor dit weer
mogelijk werd. Zeker is juist door zijn realisme een ontmaskering gekomen van het
taalmisbruik van Hitlerduitsland. Zijn katholicisme en zijn rijnlanderschap nemen
in deze kritieken een belangrijke plaats in. Men mag zich overigens afvragen of deze
laatste eigenschap na de grote volksverhuizing in Duitsland na 1945 nog van betekenis
kan zijn, hoewel juist in de laatste tijd het venchil tussen Keulen en andere Duitse
steden meer en meer opvalt. Een van de schrijvers geeft de stad merkwaardigerwijze
een Belgische smaak. Dit boek is van belang voor wie zich wil verdiepen in Böll en
voor wie geïnteresseerd is in literatuurkritiek.
C.J. Boschheurne

Manfred Gsteiger
Poesie und Kritik
Francke Verlag, Bern/München, 1967, 190 pp., Zw.fr. 19,80.
Een serie essays over verschillende onderwerpen uit de letterkunde. Het grootste
deel betreft nauwkeurige en uiterst interessante analyses van enkele meer of minder
bekende gedichten. Het geheel is Zwitsers. Dat blijkt het duidelijkst in een opstel
over de traditie waarin schrijver probeert een verzoening tot stand te brengen tussen
traditioneel ingestelde literaten en de meer progressieve. Hierin gebruikt hij het woord
dialectiek ais hij verzoening van tegengestelde standpunten bedoeld. Het geheel is
geschreven vanuit een neutrale mentaliteit. De schrijver zegt ook herhaaldelijk iedere
ideologie te verfoeien. Hierdoor echter bevestigt hij een stelling die hij zelf verder
maar half gelooft, namelijk dat er een Zwitserse letterkunde is. Hij neemt er vier aan,
waarbij hij zeer goede beschouwingen wijdt aan de Duits- en de Franstalige. De
eerste maakt weliswaar deel uit van de officiële Duitse letterkunde en wordt niet als
de laatste in een aanhangsel op de literatuurgeschiedenis behandeld, maar schrijver
wijst er op dat het taalgebruik, doordat het hoogduits niet de spreektaal van de
schrijvers is, anders is als in de Bundesrepublik. Hij heeft echter niet in de gaten dat
er in BRD, DDR, Oostenrijk en Zwitserland ook in zoverre een andere letterkunde
en kunst is door de andere sociale omstandigheden waarin men leeft. Deze
omstandigheden moeten alleen allemaal worden uitgedrukt in een door de nazi's
gecorrumpeerde taal. Schrijver wijst er op dat men dit laatste in Zwitserland wel eens
niet in de gaten heeft.
C.J. Boschheurne

Albert Ehrenstein
Gedichte und Prosa
H. Luchterhand, Neuwied, 19672, 511 pp., DM. 14.
In de Duitse literatuurgeschiedenis wordt S. (1886-1950) tot de expressionisten
gerekend, maar het is een moeilijke zaak deze Weense zonderling ergens in een der
strekkingen zinvol onder te brengen. Deze ‘Sonderausgabe’ brengt geen volledige
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verzameling van zijn oeuvre maar een karakteriserende doorsnee van zijn lyriek en
prozaschetsen. Die gedichten zijn melancholisch vol Weltschmerz, niet van een
teleurgesteld erudiet maar met de pijn om de monotonie en in laatste instantie
onbegrijpelijkheid van het menselijk bestaan. Waar hij in zijn leven, om zijn
pacifistische onrust vitaal te houden, door de wereld ging zwerven en eigenlijk na
1919 niet meer tot persoonlijke creativiteit kwam (wel veel vertaalwerk, b.v. uit het
Chinees), is ook zijn lyriek vol klacht en cynische grapjasserij, vol parodie in de
vorm en strakgespannen wijsheid na de erotische ontgoochelingen. In zijn
sprookjesboze prozagrotesken geeft hij toe aan een bizarre fantasie waarin plaats is
voor Griekse en Oosterse goden zowel als voor mythische gesternten. Overigens is
S. een vitaal woordschepper, met een activerend beeldgeweld en satirische
woordspelletjes. Veel hiervan is nu zijn historisch reliëf kwijtgeraakt maar als geheel
blijft het een merkwaardig document zowel van een eigenzinnig literator als van de
complexe samenstelling van een literaire beweging die onder de etiketterige
nietszeggendheid van het expressionisme gesimplificeerd is geraakt.
C. Tindemans

Walter Muschg
Pamphlet und Bekenntnis
Walter-Verlag, Olten, 1968, 395 pp., 28.50 Zw.F.
Gestalten und Figuren
Francke Verlag, Bern, 1968, 208 pp., 18.80 Zw.F.
Gespräche mit Hans Henny Jahnn
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1967, 171 pp., DM 18.
De weduwe van de Zwitserse germanist (1898-1965) stelt systematisch
ongepubliceerde of verspreide opstellen van haar man ter beschikking. Pamphlet
und Bekenntnis is een selectie (door P.A. Bloch) van de groei
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en ontwikkeling van de eminente literatuurwetenschapper; het bevat de stilistische
vingeroefeningen uit de debuuttijd, met zijn interesse voor de introductie van
eigentijds talent, zijn inaugurale rede, ook vandaag nog standhoudend (‘Psychoanalyse
und Literaturwissenschaft’, 1930), een geleidelijke toespitsing op vakproblemen met
toch altijd het zoeken naar actualistische problemen (A. Döblin, H.H. Jahnn, twee
auteurs wier verzameld oeuvre hij later zou uitgeven), politieke opstellen, het
herbelichten van Zwitserlands inbreng in de Duitse literatuur (J. Gotthelf, G. Keiler,
H. Füssli, U. Bräker) en een algemene bezorgdheid om de positie van de literatuur
in het moderne denken in voorwoord of herdenking (E. Barlach, F. Dürrenmatt, H.
von Kleist, H.H. Jahnn, B. Brecht, R. Hochhuth), om tenslotte bij de traditie weer
aan te knopen als uitdaging in de lijn van zijn ophefmakende ‘Zerstörung der
deutschen Literator’. Gestalten und Figuren is beperkter-filologisch, maar daarom
ook sterker geconcentreerd op een wezensbehoefte van zijn vakethos; het is een
intuïtief en stelselmatig verzet tegen het historisme, en meteen een opzettelijke
aandacht voor de intrinsiekmenselijke figuur in zijn bestaan als literator,
gedemonstreerd aan F. Schiller, E.T.A. Hoffmann, A. Stifter, F. Kafka, H.H. Jahnn,
G. Keller.
Gespräche mit Hans Henny Jahnn zijn onbewerkte dagboeknotities over de
historische gesprekken die hij met Jahnn voerde van 1932 tot 1934, merkwaardige
zelfbekentenissen van een maatschappelijk outsider die zijn jeugd als basis van zijn
literair en menselijk denken en handelen reconstrueert. De informatieve details zijn
nogal eens verward en Muschgs eigen datering (o.m. in het voorwoord tot Jahnns
Dramen) moet dan ook tegen het incorrecte geheugen van Jahnn uitgespeeld worden.
Wel vormen deze bekentenissen een onmisbaar document voor de thans op gang
gekomen Jahnn-exegese.
C. Tindemans

Renate Rasp
Ein ungeratener Sohn
roman
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1967, 184 pp., DM 12.80.
Deze debuutroman bevat het gruwelijke beeld van een ‘opvoedkundige’ programmatie,
een vader die zijn zoon geleidelijk tot boom opfokt, een schema dat de mens reduceert
tot een plantaardig bestaan waaraan niets menselijks meer eigen is. Dit neorealistische
relaas met surrealistische vanzelfsprekendheid, verteld vanuit het onschuldige
kind-perspectief, verloopt zonder beeldspraak, met laconische detaillering, met
absolute beheersing van toon en structuur, volledig geobjectiveerd, zonder
persoonlijke denk- en reactiewereld. In deze absurde parabel van de moderne tijd
waarin de mens gereduceerd is tot een project, verkruimelt het alledaagse tot een
verschrikkelijke groteske, waarin de brutaliteit mentaal is en niet literair en waarin
de koele kalligrafie verantwoordelijk is voor een opmerkelijke eersteling die echter
om bevestiging vraagt.
C. lindemans
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Hans Fallada
Gesammelte Erzählungen
Rowohlt, Reinbek, 1967, 319 pp., DM. 12,80.
Van de meer in zijn levenslot dan in zijn literaire prestaties tragische volksauteur
(1893-1947) liggen hier 17 verhalen samen, waarvan enkele totnogtoe niet werden
gedrukt, o.m. een autobiografisch opstel over de manier waarop S. tot het schrijven
is gekomen. Zij handelen over het dagelijkse leven op het Pommerse land en in
Berlijn, zachte ongerimpelde gebeurtenissen met een stille weemoedigheid die net
nog niet tranerig wordt. Verhaal en taal corresponderen uitstekend. Alles is vakkundig
neergeschreven, zonder tierelantijnen, vol nuchter sentiment en verbondenheid met
de doorsneeman, maar helaas ook zonder verbeelding. De emotie is altijd een
menselijk pluspunt, maar als literatuur is het al te schraal.
C. Tindemans

Marie-Luise Roy
Die Poetik Denis Diderots
Wilhelm Fink Verlag, München, 1966, 147 pp., DM. 21,80.
Diderot, deze 18e-eeuwse Franse auteur, wiens dramatische ideeën de laatste jaren
een hernieuwde belangstelling hebben gekregen, heeft geen gesloten systeem
opgesteld maar empirisch een aantal standpunten geformuleerd, waarvan Be la poésie
dramatique (1758) het belangrijkste wordt geacht. In deze romanistische dissertatie
(beschermheer: Prof. H. Friedridh, op zichzelf altijd een garantie) wil S. nu uitmaken
wat van deze ideeën de basis, de actualiteit, de blijvende geldigheid en de interne
congruentie uitmaakt. ‘L'imitation de la nature’ en ‘ut pictura poësis’, deze
tijdsdeviezen,
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blijven geïntegreerd, maar de persoonlijke accenten van Diderot wijzen naar een zich
wijzigende mentaliteit, exponenten van industrialisatiebeschaving, ethische
burgerlijkheid en liberalistische doctrine. Moralisatie-behoefte, illusie als brug tussen
kunst en realiteit, verlaten van de esthetische conventie en groeien naar een grotere
waarachtigheid in inhoud, taal en gebaar zijn de fundamenten. Door het evenwicht
van subjectiviteit en objectiviteit centraal te stellen is hij meteen een voorbereider,
niet als absoluut vinder maar als beluisterd verspreider, van de realistische opvattingen
die in hoge mate de 19e en nog de 20e eeuw zullen gaan bepalen.
C. Tindemans

Matthias Wegner
Exil und Literatur
Deutsche Schriftsteller im Ausland 1933-1945
Athenäum Verlag, Frankfurt, 1967, 247 pp., DM. 18.
Er bestaan al enkele biobibliografische studies over de problematiek van de Duitse
auteur in gedwongen ballingschap voor het nationaalsocialisme, maar deze zich
be-scheiden aandienende diagnose is de allereerste die voldoet aan
werkelijk-literairhistorische maatstaven. Voorop staat het motief der emigratie en
dan pas komt het probleem der ballingschap. Meteen verstoort S. de in de DDR zo
zorgvuldig gekweekte onderscheiding in niet- en wel-antifascistische personen, op
grond van hun al dan niet actief-marxistische levenshouding. Het wordt echter wel
duidelijk dat S. deze erg ingewikkelde (want persoonlijk telkens te nuanceren)
belichting enkel als opgave kan formuleren en dat door andere mensen moet worden
overgegaan tot nauwkeuriger detaillering; maar de basis is gezond en stevig en dat
bezorgt dit boek een onmiddellijke betekenis. Achtereenvolgens tekent S. de
groepsvorming in de ballingschap, de publikatieorganen, het moeizame leven (met
speciale aandacht voor Th. Mann, een der zeldzamen die deze episode tot vergroting
van individuele roem wisten uit te bouwen), de problemen en doelstellingen van de
exiel-literatuur (ingaand op Menno ter Braaks kritiek), hun engagement en vrijheid,
het zoeken naar historische parabels, de relaties met de taal van hun land, de
autobiografieën (b.v. A. Döblin, S. Zweig, H. Mann), de ballingschap als literair
motief (b.v. W. Hasenclever, K. Mann, L. Feuchtwanger, A. Seghers). Het blijft een
rustig en methodologisch-afgewogen betoog, dat een terrein verkent waarvoor de
traditionele literatuurgeschiedenis nogal hulpeloos is; de emotioneel-politieke reacties
die het literaire beeld herhaaldelijk onbelangrijk maken, bepalen nochtans de hele
literairwetenschappelijke argumentering. Het is S.'s verdienste hiervoor én de
systematische indeling én de toch historisch-individuele benadering te hebben
gevonden.
C. Tindemans

Gustav Janouch
Jaroslav Hasek. Der Vater des braven Soldaten Schwejk
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Francke Verlag, Bern, 1966, 303 pp., Zw. Fr. 24.
In een kleurige stijl, die volkomen past bij zijn ongrijpbare titelheld, beschrijft S.,
zelf uit het Praagse leven afkomstig, de geromanceerde levensloop van een man die
de onwaarschijnlijkste van alle schrijvers is geweest. S. evoceert bijzonder geldig
Haseks onveilige jeugd, zijn toevlucht tot het anarchisme, tegelijk reeds zijn
schrijfoefeningen over de bekende ongewone kereltjes, zijn burgerlijk huwelijk, zijn
communistisch-militante episodes, zijn redacteurschap van een dierentijdschrift.
Uiteraard culmineert alles in de onsterfelijke figuur van Schwejk waarvan duidelijk
wordt dat hij een uiterst secuur autobiografisch fundament bezit. Gelegd naast de
levenslijn van zijn auteur, wordt evident dat Schwejk noch held noch clown kan
worden genoemd; het anti-heldmannetje is geen lachpop, maar veeleer de
gereduceerde versie van een inwijs man, die, omdat hij het vergeefse van de
levensinspanning kent en doorziet, daardoor tot symbool van de persoonlijke tragiek
is geworden.
C. Tindemans

L.L. Duroche
Aspects of Criticism
Literary Study in Present-Day Germany
Mouton, Den Haag, 1967, 213 pp., f 25,-.
Het eerste belang van deze moeilijke studie is de discussie van de subtiele
terminologische verschillen tussen de Duitse ‘Literaturwissenschaft’ en
‘Literaturkritik’ en het Angelsaksische ‘literary criticism’, een probleem dat voor de
Duitsers draait rond de dubbelspil van interpretatie en/of evaluatie. Het tweede deel
plaatst M. Heidegger centraal, zowel algemeen als in de invloed die
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zijn denksysteem op het Duitse literairkritische domein heeft uitgeoefend. De nadruk
valt daarbij minder op een autonome Heidegger dan op een benaderingsmethodiek
in de literatuur. Daarom concentreert zich het derde deel op Heideggeriaanse critici,
onder wie het S.E. Staiger welwillend, M. Bense en Th. Spoerri nauwelijks relevant
en J. Pfeiffer uitvoerig en lovend als een zelfstandig doordenker karakteriseert. Zodat
de conclusie kan luiden dat de Heidegger-eenzijdigheid onder de hand van J. Pfeiffer
een nuancering én verdieping (in literairkritische zin) heeft gekregen die de aard van
de literaire studie grondig beïnvloeden kan en zal.
C. Tindemans

Film
Vilgot Sjöman
L136,
Dagboek met Ingmar Bergman
(Grote Beren), Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1968, 283 pp., geïll..
S. heeft cineast I. Bergman van nabij gevolgd bij het ontwerpen en realiseren van
zijn film De Avondmaalsgasten. Het is niet alleen een uitstekende reportage over
alle facetten die komen kijken bij het maken van een film - en dus de beste inleiding
die men zich kan indenken over het ‘hoe een film gemaakt wordt’ - maar rijke
documentatie over de achtergrond van deze bepaalde film. Maar meest van al boeit
dit werk doordat het een onverwacht portret schetst van de Zweedse cineast. En dat
komt omdat schrijver van het boek niet enkel een goed journalist en filmcriticus is,
maar tevens ook een vriend van Bergman. Hij kent de mens Bergman door en door;
hij peilt daarom des te indringender naar het wezen van zijn creativiteit. Bovenal is
het zo'n schitterend document geworden omdat Sjöman zelf cineast is (van o.a. de
beruchte Jag var Nyfiken, Ik ben Nieuwsgierig) en daarbij als Zweed zich tracht los
te maken van de zo imponerende Bergman-figuur en het Bergman-voorbeeld. Zijn
approach berust dus op een soort haat-liefdesverhouding die aan het portret een grote
waarborg van ‘objectiviteit’ verleent. Er bestaat in het Nederlands te weinig
film-literatuur; deze vertaling is een uitstekende aanwinst, te meer doordat het daarbij
nog erg vlotte en boeiende lectuur is ook voor de film-leek. Aanbevolen.
E. De Kuyper

Bernard Eisenschitz, e.a.
Humphrey Bogart
Ed. Eric Losfeld, Paris, 1967, 247 pp., geïll..
Is Bogart nu echt een groot acteur geweest of niet? Op deze vraag kan ik niet
antwoorden, na vele films van Bogart gezien te hebben. Je kunt er al evenmin op
antwoorden na het lezen van deze lijvige studie gewijd aan de Amerikaanse acteur
(1900-1957) die een paar jaren na zijn overlijden tot idool van de Amerikaanse
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jongeren uit-geroepen werd. De rage is bij ons minder sterk, in de niet-Angelsaksische
landen niet eens doorgedrongen. Behalve dan Frankrijk, waar de bewondering voor
de Amerikaanse film vanzelfsprekend ook aandacht aan Bogart heeft geschonken.
Misschien was het geen groot acteur, maar gewoonweg een sterke persoonlijkheid:
maar ook dat kun je niet opmaken uit de vele biografieën aan Bogart gewijd, en ook
niet uit de uitstekende, genuanceerd-kritische biografie van Eisenschitz. Misschien
komt de fascinatie waarmee de figuur omstraald is gewoon door het feit dat er
verschillende facetten uit zijn personaliteit verborgen gebleven zijn voor de
buitenwereld. Dit merk je uit de verklaringen van zijn vrienden, kennissen, collega's
en Hollywoodpersoon-lijkheden, die ieder een ander facet van Bogart - en soms heel
wat contradictorische - in het licht stellen. Meer dan de helft van het boek wordt in
beslag genomen door een uitstekende filmografie. De zeventig films waar zijn
angstaanjagend-banale figuur in voorkwam, worden soms erg uitvoerig behandeld,
éénmaal al te beknopt, en dat is dan te wijten aan de ontoereikende, toevallige manier
waarop dergelijk historisch filmmateriaal geconsulteerd kan worden.
E. De Kuyper

Michel Vianey
En attendant Godard
Ed. Grasset, Paris, 1967, 224 pp..
Een poging via een literaire beschrijving om de enigmatische figuur van Jean-Luc
Godard te vatten via de realisatie van één film, Masculin Féminin (1966). Geen
reportage, geen dagboek, en geen reeks inter-
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views, maar dit allemaal een beetje door elkaar en verwerkt tot een brok ‘literatuur’
die de bedoeling heeft een geschreven ekwivalent te zijn van Godards films. Zodoende
weet je niet goed meer wat fictie is en wat echt. (De cineast heet hier dan ook
‘Edmond’ en niet Jean-Luc). Beslist een boeiende poging om het ‘genre’ te verrijken
en men kan ze in gelijke mate mislukt en geslaagd noemen, om precies dezelfde
redenen. Wat in elk geval vaststaat na de lectuur, is dat het draaien van een film met
Godard voor de gehele ploeg een terneerdrukkende activiteit is. Iedereen, van de
typiste tot de hoofdvertolker, gaat gebukt onder de barensweeën van de meester en
lijdt nog het ergst aan het gemis aan communicatie van de cineast.
E. De Kuyper

J. Gritti
Eglise, Cinéma et Télévision
Ed. Fleurus, Paris, 1966, 378 pp..
Dit boek, opgesteld door J. Gritti aan de hand van de geschriften en notities van
wijlen A. Ayfre, valt uiteen in twee grote delen: 1) een inleiding in het fenomeen
film; 2) een bloemlezing uit de belangrijkste teksten van de geestelijke overheid over
het probleem Kerk, Film en Televisie. Het eerste deel is veruit het belangrijkste. Aan
de hand van een verduidelijkend feitenmateriaal geeft S. een duidelijk en juist inzicht
zowel in de filmindustrie (hoe worden films gemaakt?), als in de film als cultureel
verschijnsel (wat kan er door film meegedeeld worden?), en tenslotte het publiek
(wie consumeert de film en hoe?). Minder uitvoerig en benaler wordt ook de TV op
die manier behandeld. Wat de film betreft: een vulgariserende studie die een echt
goed beeld geeft van de film in zijn verschillende facetten. S. kiest heel duidelijk
partij voor een waardering van de film in zijn totaliteit (‘pour une est-éthique du
film’ zoals A. Ayfre het eens stelde) en gaat hiermee dus wel degelijk in tegen een
andere katholieke Franse strekking die geneigd is het ethische van het esthetische te
scheiden. De studie schiet echter tekort - maar kon het ook anders op het moment
waarop dit boek geschreven werd? - in het (al dan niet) aangeven van een pastorale
taak voor de christenen die zich met film bezighouden. En vooral in het aangeven
van gefundeerde argumenten daarvoor. Nergens krijgt men een geïntegreerde visie,
maar overal komt in addenda als het ware een korte banale beschouwing over de
taak en de plicht van de kerkgemeenschap inzake filmopleiding en filmvoorlichting.
Zo kan het toch wel verbazen dat in een dergelijke studie de morele kwoteringen
afgedaan worden in vier bladzijden. Dit hoofdstukje getuigt trouwens van een
ongenuanceerde geest die men voor het overige hier slechts zelden aantreft: ‘Il est
normal qu'au nom de ces valeurs (chrétiennes), ils (les chrétiens) soient amenés à
formuler des jugements sur les oeuvres cinématographiques répandues dans le grand
public’ (p. 192), en men acht dit een voldoende argumentatie, zodat men verder
gewoonweg de werking van het in gebruik zijnde systeem kan voorstellen. Het tekent
op een pijnlijke wijze de schizofrene basishouding die ook achter dit werk duidelijk
voelbaar is.
E. De Kuyper
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Toneel
W.M.H. Hummelen
Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse Schouwburg van
1637
Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1967,
Verhandelingen der Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks - deel LXXIII-No. 3, 55 pp., 24 ill., f 17,50.
Het eerste deel van deze theaterhistorische bijdrage is een kritische behandeling van
Prof. B. Hunninghers stellingen over hetzelfde thema uit 1958 en 1959, waaruit S.
de conclusie put dat een andere benadering en een ander perspectief wellicht een
reconstructie van toestand en gebruik van de scenische apparatuur nuttiger kunnen
voorstellen. Zijn materiaal hiervoor haalt hij uit de illustraties van toneeluitgaven
tussen 1637 en 1665, die hij aandachtig analyseert en dan synthetiseert tot een nieuwe
versie en visie, afsluitend met een maquetteschets. Zo bewijst S. andermaal dat met
het minutieuze verzamelen van kleine details mettertijd die grote uitgave zal kunnen
worden samengesteld over de ontwikkeling van het theater in de Nederlanden waaraan
langzamerhand toch een grote behoefte is ontstaan, nu naast de filologie de
theaterwetenschap zich zelfstandig constitueert.
C. Tindemans

Streven. Jaargang 21

1162

Dictionnaire des hommes de théâtre français contemporains
Auteurs-Compositeurs-Choréauteurs
Ed. Olivier Perrin, Paris, 1967, 151 pp.
Samengesteld door S. Zanetti en A. Boll wil deze publikatie van het Centre français
du théâtre een lexicon zijn van de levende dramatische auteurs, librettisten,
scenaristen, koreauteurs en componisten in Frankrijk. Helaas biedt het boek weinig
meer dan de naam en de geboortedatum van deze mensen, terwijl de beschrijving
van het oeuvre vrij geregeld onvolledig blijft of op een willekeurige datum wordt
afgesloten. Over de aard, het gehalte, de bijvalsgeschiedenis, de betekenis van ieders
werk wordt niets vermeld, zodat het geheel niet veel meer is dan een naamlijst.
C. Tindemans

Peter Weiss
Diskurs über die Vorgeschichte und den Verlauf des lang andauernden
Befreiungskrieges in Viet Nam als Beispiel für die Notwendigkeit des
bewaffneten Kampfes der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker sowie
über die Versuche der Vereinigten Staaten von Amerika die Grundlagen
der Revolution zu vernichten
Suhrkamp, Frankfurt, 1967, 227 pp., DM. 12,50.
Waarover dit toneelstuk gaat, zegt de lintwormtitel voldoende. Wat het als drama te
betekenen heeft, is meer complex. S. geeft niets meer om een intrige, beperkt zich
tot in chronologische stadia opgevangen maatschappelijke toestanden, waarin de
mens geen individu meer is maar een vertegenwoordiger van een historisch proces,
geeft elke dynamische compositie op en presenteert telkens uitsluitend resultaten
van een afgesloten ontwikkeling. Impulsen, motieven, wijzigingen worden niet meer
getoond, het waarom van een stadium ontgaat de toeschouwer volledig. Zo gezien
zit S. reeds een fase voorbij het klassieke marxisme en zijn systematische opstelling
van arm tegen rijk in vele gedaanten maar in steeds dezelfde relatie en intensiteit
ontloopt elke schijn van klassiek-dramatische spanning, psychologische bewijsvoering
of theatrale autonomie. Alle respect voor S.'s opinie, maar dramatisch is hiermee een
cliché opgesteld dat wel eindeloos gevarieerd kan worden maar van vóór de aanvang
zelf aan de dramatische betekenis ontsnapt.
C. Undemans

Christoph Meckel
Der Wind, der dich weckt, der Wind im Gorten
61 pp., DM. 3,80.
Konrad Wünsche
Gegendemonstration
48 pp., DM. 4,80.
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H. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1967.
Deze twee hoorspelen zijn heldere bewijzen voor de zelfgezochte duisterheid waarin
dit genre terechtkomt als de auteurs van het microgene wegwillen en
literairexperimentele ruimten opzoeken. Meckels ‘Romanze für Stimmen’ legt de
vertel- en evocatie-functie neer, en wordt zwevend-lyrisch, Chagallachtig met vissen
en engelen, raven en rotsen, wind en donder caleidoscopisch door elkaar gemixt in
onlogische, volkomen willekeurige orde. Het is een recept dat te doorzichtig is om
te boeien. Wünsche, altijd al een woordversplinteraar, mikt op
Ingmar-Bergman-surrealisme; een processie, bekeken door een groep toeristen,
ontaardt in een demonstratie. Waar, wie, hoe en waarom zijn problemen die niet
meer opkomen; de enige bezorgdheid van S. is het alogische schakelen van niet eens
akoestisch-trefzekere syntactische fragmenten.
C. Tindemans

Robert Weimann
Shakespeare und die Tradition des Volkstheaters
Soziologie. Dramaturgie. Gestaltung
Henschelverlag, Berlin (-Ost), 1967, 552 pp., MDN. 27,50.
De drie werkdimensies die in de ondertitel van dit belangrijke werk genoemd worden,
hebben met alles te maken wat de moderne theaterwetenschap wenst te onderzoeken,
behalve de intrinsieke tekstwaarde van de auteur zelf. ‘Soziologie’ is dan de
historische relatie van het theater tot het publiek én de maatschappij, de wisselwerking
tussen behoefte en onthaal. ‘Dramaturgie’ beschrijft de normatieve principes voor
zover die te maken hebben met de theoretische vaardigheid in het histrionisch
compositie-werk van een tekst-onderweg-naar-een-vertoning. ‘Gestaltung’ houdt
zich bezig met de woordcompositie en de figuren-architectuur,
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niet met de filologische structuur zelf. Deze standpunten vormen het fundament
waarop deze bekende Oostduitse Shakespearoloog een indrukwekkende uiteenzetting
houdt. Ze gaat van de mime (van de oertijd tot de autochtoon-Britse traditie), het
volksdrama (van Dionysoscultus over Mummers' Play tot de Lear-nar), de
mysteriespelen (liturgisch en lekentheater, de pageantconventie, de pastorale
vernieuwing), moraliteit en interludes (van ‘Mankind’ tot de vice-functie), het volkse
renaissancetheater (van de kunst-sociologische voorwaarden over de clowns-cultuur
tot C. Marlowe) naar de Shakespeare-platformscène (scenografisch, tekstevolutioneel,
figurenkarakteristiek), plus een aanhang over de kritische evaluatie van de
Elizabethaanse scène bij de volgende generaties tot en met Brecht. Ik kan me niet
indenken dat, als onze creatieve technici van het theater deze compacte analyse van
impulsen naar structuur leren kennen, onze hedendaagse Shakespeareregie nog
dezelfde ofwel museale mufheid ofwel deformerende zwaartillendheid kan behouden.
C. Tindemans

Modernes Polnisches Theater
Band 1, 325 pp., DM 22, Band 2, 250 pp., DM 17.50.
H. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1967.
Omraamd door een liefdevol, zakelijk én intelligent essay van de Poolse criticus
Andrzej Wirth, staat hier een voorbeeldige doorsnee van de bijdrage die de Poolse
toneelletterkunde in deze eeuw geleverd heeft aan de ideële en formele vernieuwing
van het theater. S. Witkiewicz (1885-1939) bevestigt zijn pioniersrol in Die Schuster,
een bitter liedjesleerstuk over de automatisering van de maatschappij als een helder
voorspel op het absurde theater. J. Szaniawski's Der Seefahrer (1925), over de
mythisering van de Persoon, is een vrijblijvend stuk dat, na Stalins dood, prachtige
diensten bewees als aantaster van de Leidercultus. L. Kruczkowski (1900-1962) is
in Der erste Tag der Freiheit waardevol om de relatie tussen Polen en Duitsers, maar
formeel is het stuk levenloos. W. Gombrowicz staat met Die Trauung in dezelfde
toonaard als Witkiewicz met iets meer nadruk op de onpersoonlijkheid van de mens
die door situaties wordt geregeerd. Het 2e deel koketteert met de jonge auteurs, veilig
met S. Mrozeks Polizei, monologisch-topzwaar met J. Broszkiewicz (geb. 1922)
(Zwei Abenteuer des Lemuel Gulliver), absurd-politiek met J. Abramow (Die
Versteigerung, 1962) woord- en situatie-komisch met S. Grochowiak (König IV),
ethisch-ideologisch in een parabolisch document met I. Iredynski (Leb wohl, Judas).
Zeer verscheiden in dramaturgische techniek, woordvaardigheid, formele spanning
en personageconstructie, getuigen alle auteurs van een diepgaande bezorgdheid voor
de integriteit van de moderne mens tegenover zichzelf. Bevestigd wordt dit tevens
door Wirths bekentenis, dat hij in deze bundel één grote leemte heeft moeten laten:
om redenen die hij niet opgeeft, heeft hij L. Kolakowski (Eingang und Ausgang) niet
op kunnen nemen.
C. Tindemans
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Käthe Reinholz
Eduard Devrients ‘Geschichte der deutschen Schauspielkunsf’
Colloquium Verlag, Berlin, 1967, Theater und Drama Bd 31, 223 pp., DM.
19.
Deze kritische herwaardering van E. Devrients beroemde werk (cfr. Streven, mei
1968, p. 832) heeft als bescheiden bedoeling te bevestigen dat de historische
verdiensten door meer recente theaterhistorische onderzoekingen nog lang niet werden
achterhaald. S. demonstreert dit met enkele periodes uit de context te lichten, de
vakkritiek erop na te gaan en dan tot conclusies over te gaan die op een positief saldo
wijzen. Verder heeft ze ook de ontstaansimpulsen, karakterologische kwaliteiten, de
eerlijke speurtochten bij vakgeleerden en archieven opgetekend die allemaal de basis
van het oeuvre uitmaken. De gedetailleerdheid waarmee ze deze minuscule
doorlichting weet aan te geven, overtuigt ons van Devrients intacte exactheid op
vele, de meest historisch-vitale plaatsen.
C. Tindemans

Karl Gladt
Die Handschriften Johann Nestroys
H. Böhlaus Nachf., Graz-Wien-Köln, 1967, 135 pp., DM. 30.
De handschriftenreferent van de Weense stadsbibliotheek bericht hier over de
avontuurlijke zwerftochten van J. Nestroy's manuscripten, tot ze voor het grootste
deel onder zijn hoede terecht zijn gekomen. Daarna volgt een uitvoerige beschrijving
van de Weense inboedel, zodat hier een apparaat voorligt dat bij de huidige opleving
van de Nestroystudie uitstekende diensten kan bewijzen.
C. Tindemans

Streven. Jaargang 21

1164

Konrad Schoell
Das Theater Samuel Becketts
Wilhelm Fink Verlag, München, 1967, 179 pp., DM. 19,80.
In een onbewogen literairwetenschappelijke analyse wil deze dissertatie in het
dramatische oeuvre van S. Beckett, zoals zo vaak gebeurt, niet de preconcepten van
de analist terugvinden, maar strikt-descriptief en interpretatorisch-niet-evaluerend
de vormen optekenen die dan onweerstaanbaar ook de centrale kernen van inhoud
en (eventuele) boodschap demonstreren. Systematisch gebeurt dit door het betrappen
van de uiterlijke vormelijkheid en de interne gelijndheid, naast de dramaturgie van
Becketts hoorspelen en pantomimes. Uiteraard vervult de taal een heel belangrijke
functie, naar S's bevindingen dé belangrijkste, omdat in een gestadige reductie van
de uiterlijke vorm en de innerlijke geëmotioneerdheid, alleen nog het woord als
instrument bewaard kan blijven. Daaromheen groepeert S. dan de beweging, de
personen, de thema's en de publiekswerking. In een rustig-koele betoogtoon slaagt
S. in de naar mijn gevoel meest rechtvaardige beschrijving van wat er met Beckett
als dramatisch auteur aan de hand is.
C. Tindemans

Dorothy Knowles
French Drama of the Inter-War Years 1918-39
Harrap, London, 1967, 334 pp., 35/-.
In dit voortreffelijke overzicht van de vitale toneelletterkundige tendensen in het
Franse drama tussen de le en de 2e Wereldoorlog, begaat S. niet de traditionele
vergissing, de teksten in een ijle esthetische lucht te laten zweven en de relatie tot
de levende scène bijkomstig te achten. Integendeel besteedt zij bij de aanvang een
diepgaand hoofdstuk aan de artistieke directeuren en regisseurs die het theatrale
gelaat van deze periode hebben bepaald: J. Copeau, C. Dullin, L. Jouvet, G. Pitoëff,
G. Baty, A. Artaud, J.-L. Barrault en de kleine Studioscènes. En even consequent
sluit ze het boek af met de groei en ontwikkeling, zelfs perspectieven van het Théâtre
populaire, voor haar culminerend in R. Planchon en M. Béjart. Tussen deze
booguitersten in plaatst ze de vele auteurs, van het literaire stuk (J. Giraudoux, A.
Gide, P. Claudel e.a.) tot de meest opvallende boulevardiers (H. Bataille, H. Bernstein,
E. Bourdet, M. Pagnol tot G. Feydeau, S. Guitry, J. Deval en Grand Guignol toe)
met alle schakeringen als de ‘silencieux’ (J.J. Beraard, C. Vildrac), de onderbewusten
(H.-R. Lenormand), de cynici (S. Passeur, A. Salacrou, P. Vialar), de neoromantici
(J. Anouilh), de sprookjesvertellers (M. Achard, J. Supervielle), de ideeënauteurs
(F. de Curel, G. Marcel), de sexologen en/of melodramatici (het hele
amusementstheater), de intellectuele spelers (J. Cocteau, F. Crommelynck, R. Vitrac).
S. is uiterst gevoelig voor de harmonie tussen thematische inhoud en dramatische
vorm en zonder opzettelijk polemisch te doen, slaagt ze er herhaaldelijk in, over- of
onderschatte figuren in een ander licht te plaatsen; zij herwaardeert bijvoorbeeld J.
Cocteau, H.-R. Lenormand, S. Passeur, zij relativeert P. Claudel, J. Anouilh, G.
Marcel. Tevens behandelt ze niemand als een absolute waarde en plaatst iedereen in
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zijn tijds- en talentsperspectief, wat meteen de organische overgang naar de tendensen
van na 1945 mogelijk maakt. Een handboekmét-persoonlijkheid dat tot de blijvende
steunliteratuur kan behoren.
C. Tindemans

J.M.R. Margeson
The Origins of English Tragedy
Oxford University Press, London, 1967, 195 pp., 42/-.
Dit boek gaat de ontwikkeling van het middeleeuwse ernstige drama na: van zijn
simpelste vorm tot de rijkontwikkelde, subtiele en sterk gedifferentieerde tragedie
uit de Elisabethaanse en Jacobijnse periode. De lijn die S. volgt, is een interne
opvatting van de tragedie, niet een formeel evolutieplan, met als basis ‘an intense
exploration of fallure and suffering in human existence’ en aansluitend daarbij de
destructieve krachten die dit lijden veroorzaken. Daaruit vertrekken zijn themata:
het conflict met God en de tiranfiguur in de mysteriespelen, nog zonder wilsprobleem
en dus ook zonder berouw of wroeging; de moraliteit met de strijd tussen God en
duivel om de ziel van de mens, met meer mogelijkheid tot identificatie, tevens
verhevigde realiteitsbelevenis, meer intrige, meer spanning. Met aandacht voor een
toenemend publiek, omvang der stukken, uitbouwen van individuele karakters,
ingewikkelde intrige en theatralisering van de dialoog, weet S. de volgende fasen in
een dramatische traditie te plaatsen, waarin een laïcisering van het
schuld-en-straf-motief toeneemt, bijvoorbeeld in het thema van de behoefte
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aan rechtvaardigheid in een onvolmaakte wereld. Dit geleidelijke inzicht en de gave
demonstratietechniek verlenen het werk een belang dat verder reikt dan de Britse
horizon.
C. Tindemans

Michael Meyer
Henrik Ibsen
The Making of a Dramatist 1828-1864
Rupert Hart-Davis, London, 1967, 260 pp., 50/-.
De Ibsenvertaler M. Meyer heeft er zich nu aan gezet een gedetailleerde
Ibsen-biografie én monografie samen te stellen en dit boek is er het eerste deel van:
de vormingsjaren, de periode waarin zich de koude, wilssterke jongeman ophoudt
met tweedehandstaken maar zich staalt in zijn voornemen een groot auteur te worden,
een onderneming die hier eindigt met een breuk met zijn land (én zijn familie) en de
uittocht naar Zuid-Europa. Het relaas van Ibsens moeizaam verzet tegen zijn omgeving
is van eminent autobiografisch belang, omdat hij hier zelf de spanningen van een
zich desintegrerende burgerlijkheid beleeft en zich meer en meer ingraaft in een
individualistische superioriteit die geen enkel der actuele problemen veronachtzaamt.
De lijnrechtheid van deze zelfopgelegde taak spreekt uit duizenden details en het is
de grote verdienste van S. dat hij via deze deel-aanwijzingen inzicht verschaft in
opzet, gehalte, problematiek en vorm van het grootse dramatische werk dat ons, nu
het inzicht in de tijdsrelatie is ontvallen, onrechtvaardig als bejaard voorkomt. Mede
dank zij deze liefdevolle taak van Meyer kan iets van Ibsens vitale spankracht en
revolutionaire vernieuwingsdrang worden opgeroepen.
C. Tindemans

Howard Taubman
The Making of the American
Theatre
Longmans, London, 1967, 402 pp., geïll., 65/-.
S., theatercriticus van de New York Times en dus een (commercieel) geduchte rechter,
heeft een ongetwijfeld interessante geschiedenis van het Amerikaanse theater
geschreven vanuit een onmiskenbare voorkeur voor het Broadwaygehalte. Met
beminnelijke distantiëring buigt hij zich over het schuchtere begin tijdens de 18e
eeuw, behandelt uitvoerig de music hall- en variety-traditie der 19e eeuw en ziet de
groots-spectaculaire produkties of doorsnee-burgerlijke problematiek van het
commerciële theater der 20e eeuw uitgroeien tot ‘the thing’. Nauwelijks is er aandacht
voor het al-dan-niet ontstaan van een inderdaad autochtone traditie, voor enige
evolutie van acteurs- naar auteurs- en nu naar regisseurstheater en de geschiedenis
wordt blijkbaar het rechtvaardigst gediend door een eenzijdige recapitulatie van de
hits en seizoenstatistiekjes. Wat S. uittekent is behalve historisch-juist natuurlijk ook
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belangrijk en inderdaad vitaal, maar te weinig blijkt enige spanning te bestaan tussen
showbusiness en theater; en als je een reconstructie beschouwt als een chronologische
opeenvolging van seizoenen, dan moet dat fataal uitlopen op het niet-treffen van
intrinsiek reliëf en het wei-aangeven van de natuurlijke continuïteit.
C. Tindemans

Ronald Hayman
Samuel Beckett
80 pp.
John Osborne
80 pp.
Harold Pinter
80 pp.
John Arden
77 pp.
Heinemann Educational Books, London, 1968, 6/- per deel.
De ‘opvoedkundige’ bedoeling mag niemand afschrikken; dit zijn stuk voor stuk
heerlijke essays. Ze hebben niet de pretentie nu eens voor de eeuwigheid de waarheid
te zeggen, maar met een relativerende nuchterheid tonen ze de huidige waardebepaling
van deze modernisten aan. De combinatie van zakelijke samenvatting, informatief
en tegelijk reeds inzicht verschaffend in thema en structuur, en levendige kritiek,
nooit pedant en toch zonder achterhouding van een subjectieve visie, is helder,
beknopt, uitnodigend tot zelfstandig denken én aansluitend bij de recente
voorstellingen van werk van deze auteurs. Beckett relativeert hij heel sterk, zonder
iets af te doen van de thematische obsessie en de oprechte bezorgdheid om de situatie
van de mens, maar met heel sterke scepsis over de toekomstige dramatische
levensmogelijkheid. Osborne wordt van zijn
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voetstuk genaaid, herhaaldelijk op zijn inspirerende bronnen gedrukt en tenslotte als
te weinig belangrijk verast. Met Pinter blijft enige onzekerheid zweven en dus legt
hij liever nadruk op de manier waarop dan op het effect waarvan. Arden is zijn profeet
en met de geestdrift waarmee hij beweert, bewijst en overtuigt, is de hele kijk op het
moderne Britse drama uitstekend opgevangen. Nuttig en zalig.
C. Tindemans

Stephen Usherwood
Shakespeare Play by Play
Phoenix House, London, 1967, 103 pp., geïll., 35/-.
De bedoeling van dit werkje is de theaterbezoeker te ontslaan van een integrale
lectuur van Shakespeares teksten en hem in een zo rechtvaardig mogelijke
samenvatting de draad van het verhaal in ieder toneelstuk te bezorgen. Zonder de
romantiserende wijdlopigheid van een Charles Lamb, slaagt S. in een prettige
presentatie voor de niet-geïnitieerde, daarbij ietwat ouderwets geholpen door de
tekeningen van Raymond Piper. Bij ieder stuk is ook een beknopte maar herhaaldelijk
haarfijne appreciatie aangesloten.
C. Tindemans

Architectuur
Marcel Poëte
lntroduction à l'urbanisme
Editions Anthropos, Paris, 1967, 360 pp., geïll., FF. 25.
Heel zijn leven heeft Marcel Poëte, van huis uit historicus, gewijd aan de studie van
de stad en aan het zoeken naar een methode voor de nieuwe wetenschap die hij het
urbanisme heeft genoemd. Hij was op dit onderwerp gekomen door zijn studie van
de Parijse geschiedenis. Reeds in 1907 organiseert hij een serie tentoonstellingen
onder de titel ‘Evolution de Paris et art urbain’. In 1929 publiceert hij zijn cursus
aan de Ecole des Hautes Etudes Urbaines: Introduction à l'urbanisme, l'évolution
des villes, la leçon de l'antiquité, een standaardwerk voor de kennis van de
ontwikkeling van de stedebouwkundige wetenschap. Door de zorgen van de
marxistische uitgeverij Anthropos is dit belangrijke werk nu opnieuw beschikbaar.
In de inleiding situeert Hubert Tonka de figuur van Marcel Poëte, vooral dan in
ideologisch opzicht. Deze inleiding is een gedeelte van de uitvoerige studie die Tonka
over Poëte voorbereidt.
Geert Bekaert

Anatole Kopp
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Ville et révolution, architecture et urbanisme soviétique des années vingt
Anthropos, Paris, 1967, 279 pp., geïll..
Over de nieuwe architectuur in Rusland, onmiddellijk na de revolutie, wordt vaak
gesproken alsof het een sprookje was geweest. In zijn studie rekent Anatole Kopp
met deze opvatting af. Heel zijn boek ademt nog wel de triomf van de revolutie vooral dan in de vele uittreksels van Maiakowski, die de tekst begeleiden -, maar in
feite gaat het om een tragische geschiedenis, waarin utopische wensdromen,
nauwelijks uitgesproken, weer worden onderdrukt. Hoe tragisch ook, deze
geschiedenis is niet nutteloos geweest. Haar belang is nu zelfs meer dan ooit actueel.
Ze is immers niet alleen historisch belangrijk, omwille van haar niet te miskennen
invloed op de moderne architectuur in West-Europa, maar vooral omdat ze op een
heel scherpe wijze, die nu nog altijd geldig is, de problematiek van de hedendaagse
architectuur en stedebouw heeft geformuleerd. Het proces van de
avantgarde-architectuur dat in Rusland in enkele jaren tijds voltrokken werd, is een
exacte weergave van de langzame aftakeling van de moderne architectuuridealen in
het Westen. De verdienste van Anatole Kopp bestaat erin dat hij op een rigoureuze
wijze de geschiedenis van dit proces heeft beschreven, aan de hand van een rijk en
goeddeels onuitgegeven documentatiemateriaal. Een uitvoerige illustratie begeleidt
de tekst. In deze nauwgezette studie is het niet goed te verklaren dat er geen werk
van El Lissitzky werd opgenomen.
Geert Bekaert

Harald Ludmann / Joachim Riedel
Neue Stadt Köln-Chorweiler
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 116 pp., 122 afb., DM. 45
In de serie Neues Bauen - Neues Wohnen, uitgegeven door de Duitse Bundesminister
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für Wohnungswesen und Städtebau, zet Harald Ludman zijn ontwerp van de nieuwe
stad Köln-Chorweiler uiteen. Zij is gelegen ten noorden van Keulen en bestemd voor
een bevolking van honderdduizend inwoners. Op het ogenblik zijn er reeds
vijftienduizend gevestigd. De algemene structuur is die van de ‘traditionele’ moderne
stedebouw, op bepaalde punten bijgewerkt en gecorrigeerd. Er is ook hier gedacht
in termen van centrum en woonwijken, maar er zijn reeds ‘Mischgebieten’
ingeschakeld die de kans bieden de stad te verlevendigen en beter samen te binden.
Er is overigens een duidelijke evolutie te merken in de uitwerking van de drie wijken
die achtereenvolgens werden aangepakt. Binnen die algemene structuur kan men in
dit ontwerp de consequente en ver doorgedreven aanpak waarderen waarop de
verschillende functies (wonen, werken, zich verplaatsen, zich ontspannen) zijn
uitgewerkt en op elkaar zijn afgestemd. Door een nauwkeurige weergave van plannen
en statistieken vormt dit boek een waardevolle documentatie.
G. Bekaert

Kunst
Kunst in beeld
Margaret Trowell / Hans Nevermann
Afrika en Oceanië
264 pp., 288 ill., grotendeels in kleur
Hugo Munsterberg
Het Verre Oosten
264 pp., 237 ill., grotendeels in kleur Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1968
In het februarinummer werden de eerste twee delen van Elseviers nieuwe serie Kunst
in Beeld voorgesteld en besproken. De nieuwe delen behandelen de kunst in Afrika
en Oceanië en in het Verre Oosten. In de eerste plaats wil deze uitgave een uitvoerige
beeld-documentatie verschaffen. De begeleidende tekst is summier gehouden en wil
op een vlotte wijze de meest fundamentele karakteristieken aangeven. Een beetje ten
nadele van Oceanië, wordt de kunst van Afrika en Oceanië in één deel behandeld.
Vier vijfden van het boek zijn besteed aan de kunst van Afrika. Deze is vrij volledig
voorgesteld, maar de tekst, die als een commentaar bij de beelden is opgevat, blijft
te algemeen en te oppervlakkig. De uiteenzetting over de betekenis van de kunst van
Oceanië is erg bondig, maar geeft toch een duidelijker overzicht en samenhang. Het
deel over het Verre Oosten steekt gunstig af tegen dat over Afrika. Het biedt niet
alleen een rijke verzameling goede reprodukties, grotendeels in kleur, maar het
situeert die ook in de kunstgeschiedenis van China, Japan, Korea. Niet enkel de
karakteristieken van de afgebeelde werken worden beschreven, maar ook de plaats
in de evolutie van de kunst aangeduid. Munsterberg behandelt de kunst van het Verre
Oosten als een geheel. Verschillende van de afgebeelde werken stammen uit de eigen
collectie van de auteur.
G. Bekaert
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Pierre Gilbert
Méditerranée Antique et Humanisme dans l'Art
Desoer, Luik, 1967, 284 pp., 50 klpl., 90 pl., geb. 780 Fr..
Ook als men weet dat Pierre Gilbert (professor aan de universiteit te Brussel,
hoofd-conservator van de Musea voor Kunst en Geschiedenis van België, directeur
van de Egyptische Stichting Koningin Elisabeth) een dichter is, leest men zijn boek
met een zekere verbazing. De synthese van de antieke cultuur die wordt voorgesteld,
is van zulk een ongecompliceerde helderheid dat ze enig wantrouwen wekt. Prof.
Gilbert gebruikt in dit boek geen wetenschappelijke methode om zijn visie uiteen te
zetten, maar geeft, als uitstekende essayist, een brede schets van zijn inzichten in de
samenhang van de kunst rond het antieke middellandse zee-bekken. Zoals met elk
nieuw inzicht, moet men ook hier even wennen en het vraagt tijd om het voor en
tegen af te wegen. Gilbert doet dat immers zelf niet. Daar komt nog bij dat hij een
ongebruikelijke denkwijze over kunst introduceert. Maar wat er ook van het
uiteindelijke oordeel over het boek zij, de visie van Gilbert loont de moeite om er
kennis van te nemen. Het gaat niet op, het boek samen te vatten. Alleen de basisidee,
die als de draad van Ariadne door het hele boek loopt, kan even worden aangegeven,
op het gevaar af dat ze daardoor wordt vertekend. De auteur ziet een verband tussen
de ontdekking en de toepassing van de rechte hoek en het humanisme. In de rechte
hoek vindt de mens een weerspiegeling van de goddelijke orde in de kosmos en van
een algemeen
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menselijk ideaal dat aan die orde beantwoordt. De ontdekking van de rechte hoek
houdt verband met de irrigatiewerken van de Egyptenaren. Hij maakte een rationele
verdeling van het land mogelijk en een verbetering van het menselijke lot.
Vanzelf-sprekend kent de auteur in zijn uiteenzetting een groot belang toe aan de
architectuur, die de structuur van de gehumaniseerde kosmos duidelijk maakt. In dit
perspectief beschrijft prof. Gilbert de kunst van Egypte, Mesopotamië, Griekenland
en Rome, om te eindigen met de christelijke basilica. De talrijke afbeeldingen met
voorbeeldige onderschriften, zijn een directe illustratie van de tekst.
Geert Bekaert

Gertraude Winkelmann-Rhein
Blumen-Brueghel
M. DuMont Schauberg, Köln, 1968, 88 pp., 19 klpl., 35 pl., geb. DM. 29,50
Met haar monografie over de Fluwelen Brueghel had Gertraude Winkelmann-Rhein
niet de bedoeling een kunsthistorische bijdrage te leveren. Niet de figuur van deze
schilder had in de eerste plaats haar belangstelling, maar wel een bijzonder aspect
van zijn werk, de bloemstukken. Het boek zet dan ook in met een uitvoerige inleiding
over de bloem in de schilderkunst, of juister, over de symbolische betekenis die de
schilders in de loop van de tijden de bloem hebben toegekend. De auteur overschat
de creativiteit van Jan Brueghel de Oude helemaal niet. Er is geen vergelijking tussen
zijn werk en dat van zijn vader Pieter Bruegel. Jan was een ‘Kammermaler’, ‘Ein
Vollender der Nuance’. Maar daarin was hij dan ook volmaakt. Zijn werk wordt
gesitueerd in zijn tijd én in zijn familie. Aan de hand van Jan Brueghels bijnamen
wordt verder in drie korte hoofdstukken het karakter van zijn werk ontleed. Onder
de titel ‘Blumen-Brueghel’ komt het thema van het bloemenstuk ter sprake, onder
de titel ‘Fluweelen Brueghel’ wordt de manier van schilderen besproken, onder de
titel ‘Paradies-Brueghel’ tenslotte worden de bloemen van Brueghel geplaatst in hun
natuurlijk milieu, het paradijslandschap. De tekst wordt begeleid door uitstekende
reprodukties, waaronder vooral de kleurreprodukties van enkele vergrote details van
de bloemstukken merkwaardig zijn.
G. Bekaert

Albert Dresdner
Die Entstehung der Kunstkritik
Bruckmann, München, 1968, 294 pp., geb. DM. 28
Die Entstehung der Kunstkritik, waarvan de eerste uitgave van 1915 dateert, is een
van de zeldzame studies die het fenomeen van de kunstkritiek aan een systematisch
onderzoek onderwerpt. Sinds het verschijnen ervan zijn er wel enkele nieuwe studies
gepubliceerd o.m. van Venturi, maar die hebben het werk van Dresdner niet overbodig
gemaakt. Dresdner kon zijn plan, een volledige geschiedenis van de kunstkritiek te
schrijven, niet uitvoeren. Aan de moderne kunstkritiek kwam hij niet meer toe. Het
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laatste hoofdstuk van zijn boek is gewijd aan Diderot. Deze vormt een keerpunt van
de kunstkritiek in Frankrijk, waaraan Dresdner vier van de zes hoofdstukken van
zijn boek wijdt. In de eerste twee behandelt hij het ontstaan van de kunstkritiek in
de Oudheid en de uitgroei ervan in de Italiaanse renaissance. De thesis van het boek
kan samengevat in de laatste zin: ‘So schreiten Kunstkritik und Akademismus Hand
in Hand in das neue Jahrhundert, und ihr Schicksal bleibt eng miteinander verknüpft’.
In zijn voorwoord duidt P.M. Bode even de mogelijkheden aan van een
nietacademische kunstkritiek.
G. Bekaert

Pop Kohier
Yang - werkschrift voor literatuur
St. Amandsberg/Gent, mei 1968, 72 pp., f 3,90.
Dit nummer van Yang Kahiers is gewijd aan pop art en de invloed ervan op beeldende
kunst, literatuur, film en muziek. Er staan artikelen in van o.m. Louis Andriessen,
(Mendelssohn, frisdranken en de avantgarde), Hans Lambertus (de consequenties
van Barbarber) en de beeldende kunstenaar Jan Henderikse, naar zijn zeggen de
eerste Nederlander die zich met pop art bezighield. Opvallend is een uitspraak van
Edd de Hooge ‘het is niet meer de natuur die de meesteres van de kunst is, maar het
zijn de advertentie-pagina's van zondagsbladen en de supermarkt’.
Paul Mertz
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aemstel, Bruyn van, Het zieke ambt. - Malmberg, Den Bosch, 1968, 128 pp.,
f 5,90.
Bailyn, Bernard, The ideological origins of the American Revolution. - Harvard
Univ. Press, Cambridge, Mass., 1967, 335 pp., $5,95.
Ballestrem, Karl G., Die Sowjetische Erkenntnismetaphysik und ihr Verhältnis
zu Hegel. - Reidel, Dordrecht, 1968, 189 pp., f 38-.
Boets, Dr. J., Gedichten om in te wonen. - Van In, Lier, 1967, 165 pp., geïll.,
80 Fr..
Brecht, Bertolt, Leben Eduards des zweiten von England. - Suhrkamp, Frankfurt
a.M., 1968, 268 pp., DM. 3.
Brecht, Bertolt, Im Dickicht der Städte. - Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1968, 171
pp., DM. 3.
Brecht, Bertolt, Baal, der Böse Baal der Asoziale. - Suhrkamp, Frankfurt a.M.,
1968, 234 pp., DM. 3.
Bücher, Theodor, Dialogische Erziehung. - Benziger, Einsiedeln, 1968, 184
pp., Zw.Fr. 15,80.
Claeys, Herman J., Het geluid. - Manteau, Brussel, 1968, 105 pp., 125 Fr.
Cognet, L., Introduction aux mystiques rhéno-flamands. - Desclée, Paris, 1968,
343 pp., 240 Fr.
Cooper, J., De wortels van de radicale theologie. - Romen & Zonen, Roermond,
1968, 195 pp., f 12,-.
Develing, Enno, De maagden. - Manteau, Brussel, 1968, 203 pp., geïll., 225
Fr.
Dosenheimer, Elise, Das deutsche soziale Drama von Lessing bis Sternheim. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1967, IV en 351 pp., DM.
40,50.
Duyckaerts, Prof. Dr. F., Psychologie van de seksualiteit. - Desclée De Brouwer,
Brugge, 1968, 207 pp., 105 Fr.
Ell, Ernst, en Heinrich Klomps, Jeugd voor het huwelijk. - Lannoo, Tielt, 1968,
168 pp., 98 Fr.
Fest, J.C., Das Gesicht des Dritten Reiches. - Piper, München, 1964, 513 pp.,
DM. 22,-.
Fries, Heinrich, e.a., Het nieuwe volk Gods. - Patmos, Antwerpen, 1968, 112
pp., 100 Fr.
Fügen, Norbert, Wege der Literatursoziologie. - Luchterhand, Neuwied, 1968,
480 pp., DM. 28.
Gezellekroniek, deel 5, Bijdragen en mededelingen van het Guido
Gezellegenootschap. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1968, 160
pp., 175 Fr.
Girardi, J., Marxisme et christianisme. - Desclée, Paris, 1968, 316 pp..
Girardi, J., et Jean-François Six, L'athéisme dans la vie et la culture
contemporaines, T.I. et II. - 1968, 488 pp., BF. 320,-.
Godard, Jean-Luc, Jean-Luc Godard. - Belfond, Paris, 1968, 414 pp., FF. 14.
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Grelot, Pierre, Lezen in de bijbel. - Patmos, Antwerpen. 1968, 404 pp., 230 Fr.
Gurvitch, Georges, Handboek van de .sociologie, 1 en 2. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1968, 415 en 440 pp..
Hamman, A., Vie liturgique et vie sociale. - Desclée De Brouwer, Tournai,
1968, 342 pp..
Handke, Peter, Kaspar. - Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1968, 84 pp., DM. 12.
Hardy, Gilbert G., La vocation de la liberté chez Louis Lavelle. - Nauwelaerts,
Louvain, 1968, 128 pp., 210 Fr.
Hecht, Werner, Materialien zu Brechts ‘Der gute Mensch von Sezuan’. Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1968, 176 pp., DM. 3.
Hecke, Daniël van, De mutant. - Manteau, Brussel, 1968, 100 pp., 125 Fr.
Heidemann, Ingeborg, Der Begriff des Spieles. - Walter de Gruyter & Co, Berlin,
378 pp., DM. 48,-.
Heising, Alkuin, De boodschap van de broodvermenigvuldiging. - Patmos,
Antwerpen, 1968, 98 pp., 70 Fr.
Hombergh, Dr. F.A.H., van den, Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. Wolters, Groningen, 1967, 311 pp., f 27,50.
Hoof, G. van, Pastoraal van het kinderdoopsel. - Patmos, Antwerpen, 1968, 59
pp., 55 Fr. Indonesië en de generaals. - Pegasus, Amsterdam, 1968, 72 pp..
Kahn, Herman and Anthony Wiener, The year 2000. - Macmillan, New York
(imp. Meulenhoff - Bruna, Amsterdam), 1967, 431 pp., f 30,50.
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Kisselintschew, Assen, Die marxistisch-leninistische Wiederspiegelungstheorie.VEB. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1967, 265 pp., M. 18,80.
Kosik, Karel, Die Dialeklik des Konkreten. - Suhrkamp, Frankfurt/M., 1967.
247 pp., DM. 10,-.
Kriekemans, A., Seksuele en familiale pedagogiek. - Patmos, Antwerpen. 1968,
576 pp., 280 Fr.
Lange, Hartmut, Der Hundsprozess. - Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1968, 94 pp.,
DM. 3.
Lloyd, G.E.R., Aristotle, the growth and structure of his thought. - Cambridge
Univ. Press, London, 1968, 324 pp., 40/-, paper 15/-.
Looy, H. van, Varia latina met hulpboekje. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1967, 103 en 40 pp., 85 Fr.
Loyola, Ignatius van. Geestelijke oefeningen en geestelijk dagboek, ingeleid en
vertaald door Dr. P. Penning De Vries. - Lannoo, Tielt, 1968, 336 pp., 180 Fr.
Lunshof, H.A., Het groene hoekje, antwoord aan Mao Tse Toeng. - 1968, 99
pp..
Lyons, John, Introduction to theoretical linguistics. - Cambridge Univ. Press,
London, 519 pp., 70/-, paper 22/6.
Maele, Marcel van, Scherpschuttersfeest. - Manteau, Brussel, 1968, 98 pp., 125
Fr.
Malcolm, Norman, Wittgenstein, een biografisch essay. - Van Ditmar,
Amsterdam, 1968, 133 pp., f 6,90.
Mckenzie, John, s.j., Het gezag in de kerk. - Lannoo, Tielt, 1968. 244 pp., 138
Fr.
Müller, Alois, e.a., Vom Kirchenrecht zur Kirchenordnung. - Benziger,
Einsiedeln, 1968, 83 pp., DM. 9.80.
Müller, André, Der Regisseur Henno Besson. - Henschel, Berlin, 1967, 115
pp., geïll..
Mussner, F., e.a., Le Christ devant nous. - Desclée, Paris, 1968, 196 pp., BF.
96.
Noë, Dr. J., Zuid en Noord. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1968, 218 pp., geïll.,
120 Fr.
Nossent, G., Joie, souffrance et vie morale. - Desclée De Brouwer, Bruxelles,
1968, 208 pp., 150 Fr.
Oglesby, C., and R. Shaull, Keerpunt, pleidooi voor revolutie. - Ambo, Utrecht,
1968, 280 pp., f 12,90.
Pagnol, Marcel, e.a., Shakespeare. - Heideland, Hasselt, Genie en Wereld 3,
1968, 286 pp., geïll., 375 Fr.
Pas, Paul, Het huwelijk. - Patmos, Antwerpen, 1968, 270 pp., 185 Fr.
Penning de Vries, s.j. Piet, Ignatius of de spiritualiteit der jezuieten. - Lannoo,
Tielt, 1968, 197 pp., 88 Fr.
Peto, Bert S.A., Tegen beter weten in: solidair en profil. - Eigen beheer,
Nijmegen, 1968, f 3,90.
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Dordrecht, 1967, 182 pp., f 30,-.
Plomp, Hans, De ondertrouw. - Manteau, Brussel, 1968, 141 pp., 150 Fr.
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1968, 149 pp..
Polak, Prof. Dr. Fred. L., Prognostica 1 en 2. - Kluwer, Deventer, 1968, 352
en 393 pp., f 90,-.
Pontet, Maurice, Pascal et Teilhard. - Desclée De Brouwer, Bruges, 1968, 244
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Rothe, Friedrich, Frank Wedekinds Dratnen, Jugendstil und Lebensphilosophie.
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